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În acest număr:

Modificări ale Codului Fiscal
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost modificată și completată prin Ordonanța de
Urgență nr. 8/2016, ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 225/25.03.2016.
Modificările aduse vizează “Titlul IX - Impozite și taxe locale” din Codul Fiscal.

Convenții de evitare a dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale
Noile convenții de evitare a dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale încheiate de
România și Italia, Norvegia, Bulgaria, respectiv Emiratele Arabe Unite au fost publicate în
Monitoarele Oficiale nr. 217/24.03.2016, nr. 218/24.03.2016, nr. 220/24.03.2016, respectiv
nr. 225/25.03.2016.

Tax & Legal Alert: 30 Martie 2016

| 1

Modificări ale Codului Fiscal
Modificările aduse Codului Fiscal vizează Titlul IX privind impozitele și taxe locale și constau,
în principal, în următoarele:


Pentru anul 2016, termenul până la care persoanele juridice și persoanele fizice
care au în proprietate clădiri cu destinație nerezidențială sau mixtă au obligația
depunerii declarației privind destinația și valoarea clădirii este 31 mai 2016 inclusiv.



Pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren
și impozitului asupra mijloacelor de transport este 30 iunie 2016.



Contribuabilii care achită integral impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul
asupra mijloacelor de transport până la 30 iunie 2016 vor beneficia de bonificația
stabilită de consiliul local.



Termenul până la care persoanele fizice și juridice care dețin mijloace de transport
radiate din circulație până la 31 decembrie 2015 au obligația să depună declarația
prevăzută de legislație este de 31 mai 2016.

Convenții de evitare a dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale
Legile privind ratificarea noilor convenții de evitare a dublei impuneri și prevenirea evaziunii
fiscale încheiate de România și Italia, Norvegia, Bulgaria, respectiv Emiratele Arabe Unite,
precum și Decretele de promulgare a acestora de către Președintele României au fost
publicate în Monitorul Oficial.
Convențiile vor produce efecte începând cu 1 ianuarie a anului următor datei ultimei notificări
transmise pe cale diplomatică prin care statele contractante își notifică reciproc că au fost
îndeplinite cerințele interne necesare intrării în vigoare.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a
întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera
consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau
serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie
sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi
raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie.
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul
careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase
industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 225 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a
crea impact vizibil în societate.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă
rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care
oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați:
http://www.deloitte.com/deloittelegal.
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