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Noutăți Fiscale
Modificarea Codului Fiscal

Începând cu 1 mai 2015 au intrat în vigoare amendamente
semnificative la legislația fiscală – vezi paginile 2-3.
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Modificări semnificative în
Codul Fiscal
Impozitul pe venit
Persoanele care desfășoară activitate de
întreprinzător
Deducerea uzurii şi a cheltuielilor pentru întreţinerea,
funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de
anumite categorii de personal cu funcții de conducere
se limitează la un singur autoturism pentru fiecare
subdiviziune a contribuabilului.
Deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit şi
puse în funcţiune anterior anului 2014, a căror valoare a
fost inclusă în veniturile impozabile ale contribuabilului,
se permite în limita uzurii calculate la valoarea reflectată
în bilanţ la 31 decembrie 2013.
Deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator
pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă
medicală se permite în limita de până la 50% din prima
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată
în sumă fixă și aprobată anual.
Deducerea oricăror donații efectuate pe parcursul anului
fiscal în scopuri filantropice si de sponsorizare se
permite în limita a 2% din venitul impozabil.
Deducerea completă a cheltuielilor aferente reparaţiei
mijloacelor de transport aerian internaţional, precum și a
celor care cad în sarcina locatarului conform
contractului de leasing operațional.
Deducerea reducerilor pentru pierderi la active și la
angajamente condiționale de către instituțiile financiare
conform IFRS.

Primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală
de până la 50% din prima de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală calculată în sumă fixă aprobată
anual, plătite lucrătorilor și/sau terțelor persoane în
favoarea lucrătorilor, nu vor fi tratate ca beneficii
acordate de angajator.
Îndemnizațiile de concediere, stabilite de legislație, au
fost excluse din categoria veniturilor neimpozabile și
urmează să fie impozitate după aceleași reguli
aplicabile celorlalte tipuri de venituri impozabile.
Persoanele nerezidente
În scopul aplicării prevederilor tratatelor internaționale
privind evitarea dublei impuneri, nerezidenții vor putea
prezenta plătitorilor de venituri certificate de rezidență și
în format electronic. Modul de atestare a rezidenţei prin
intermediul certificatelor prezentate în formă electronică
va fi stabilit de Guvern.
Reținerea la sursă
Persoanele care sunt obligate să efectueze reținerea
finală a impozitului pe venit, vor prezenta organului
fiscal teritorial, până la data de 25 a lunii următoare
încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor
indica diferite informații ale beneficiarului de venit,
precum şi sumele implicate (valoarea plăţii şi a
impozitului). Dările de seamă vor fi prezentate doar
pentru acea parte a veniturilor achitate care depășeste
scutirea personală anuală.
În cazul rectificării dărilor de seamă anuale privind
plățile și impozitele reținute la sursă, persoanele
obligate să facă reținerea sunt obligate să informeze
beneficiarul plăţilor în termen de 15 zile lucrătoare de la
data efectuării modificării sau emiterii deciziei asupra
cazului de încălcare fiscală.

Agenții economici din sectorul întreprinderilor mici
și mijlocii
Se elimină obligația de a aplica regimul simplificat de
impozitare de către agenții economici neînregistrați în
sfera TVA și care la 31 decembrie a perioadei fiscale
precedente celei de declarare, au obținut venituri din
activități operaționale mai mici de 100.000 lei.
Persoanele fizice rezidente
Plafonul venitului anual impozabil a fost majorat la
29.640 lei în scopul aplicării cotelor diferențiate de 7%,
respectiv 18%.
De asemenea, și scutirile anuale se majorează, după
cum urmează:





Scutirea personală pentru soț (soție) la 10.128 lei;
Scutirea personală majoră pentru soț (soție) la
15.060 lei;
Scutirea pentru persoanele întreținute la 2.256 lei;
Scutirea pentru persoanele întreținute - invalizi din
copilărie la 10.128 lei;

Persoana fizică care nu desfăşoară activitate de
întreprinzător, dar care prestează servicii şi/sau lucrări,
în afara unei relații de angajare cu beneficiarul
serviciilor, va avea dreptul să opteze reţinerea la sursă
la momentul plăţii a impozitului la cota de 18%.
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TVA
Prevederi speciale
Împrumutul bunurilor fungibile a fost inclus în definiția
termenului – „livrare de mărfuri”.
A fost exclusă obligația plătitorilor de TVA de a calcula
TVA la mărfurile (serviciile) care sunt vândute la un preț
mai mic decât costul acestora sau decît valoarea în
vamă a mărfurilor.
TVA pentru serviciile aferente importului de mărfuri se
va achita la momentul importului mărfii.
Restituirea TVA
Agenţii economici, înregistraţi în calitate de plătitori de
TVA şi care, începând cu 1 mai 2015, efectuează
investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie
(destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul
la restituirea sumei TVA, în anumite condiții. De
asemenea, a fost modificată lista documentelor
necesare pentru confirmarea dreptului la restituirea
TVA.
Trecerea în cont a TVA
TVA aferentă achizițiilor destinate pentru întreţinerea,
funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de
anumite categorii de personal cu functii de conducere
se permite să fie trecută în cont pentru un singur
autoturism pentru fiecare subdiviziune a contribuabilului.

A fost introdusă scutirea de TVA pentru:

unele categorii de mijloace de transport aerian
și feroviar, inclusiv pentru leasingul acestora;

unele categorii de mijloace de transport cu
destinații speciale , importate și livrate cu titlu
gratuit, indiferent de termenul de exploatare,
dacă sunt respectate anumite cerințe;

mostrele de mărfuri importate, cu valoarea în
vamă ce nu depășește 22 euro pentru un
import, cu condiția respectării anumitor
condiții.
Înregistrarea și anularea plătitorilor de TVA
A fost anulat plafonul de 100.000 lei atât pentru
înregistrarea benevolă ca plătitor de TVA, precum si
pentru anularea de sine stătător a înregistrării în scop
de TVA de către organul fiscal.
Organul fiscal va putea anula de sine stătător
înregistrarea plătitorului de TVA în cazul în care
informația prezentată despre sediu este neveridică.
Eliberarea facturii fiscale
Plătitorii de TVA vor avea obligația de a elibera factura
fiscală în cadrul comerţului electronic, cu plata în
numerar şi/sau cu alt instrument de plată.

Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să
ne contactați.

Scutirea de TVA
Agenții economici care au beneficiat de scutirea de
TVA la procurarea activelor materiale pe termen lung
utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea
serviciilor şi/sau executarea lucrărilor destinate includerii
în capitalul statutar (social), care sânt comercializate,
transmise în arendă, locațiune, uzufruct, leasing
operațional sau financiar până la expirarea a 3 ani de la
data validării declarației vamale sau eliberării facturii vor
calcula TVA de la valoarea activelor indicată în
respectiva declarația vamală sau factură.
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Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la
Romania@deloittece.com sau să vizitați pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts.

Sursa: Legea nr.71 din 12.04.2015
publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104 din 28.04.2015
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