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1.

Modificarea Formularulului 101 și a instrucțiunilor de
completare aferente

Formularul 101 privind impozitul pe profit anual (declarația anuală
de impozit pe profit) precum și instrucțiunile de completare au fost
modificate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 4024/2014, publicat în Monitorul Oficial nr.
2 din 05 ianuarie 2015.
Modificările formularului:

Rândurile 20-23 - detalierea veniturilor neimpozabile
(detalierea veniturilor din dividende pe surse, adăugarea
veniturilor din vânzarea / cesionarea titlurilor de
participare și a veniturilor din lichidarea unei persoane
juridice);

Rândul 45.2.1 – înlocuirea impozitului pe profit scutit
conform art. 38, alin.1 cu scutirea impozitului pe profit
aferent profitului reinvestit conform art. 19^4;

Rândurile 47.1 și 47.2 - prezentarea sumelor
reprezentând sponsorizările şi/sau mecenat, bursele
private, în limita prevăzută de lege, în funcție de perioadă
(i.e., sume din anul curent și sume reportate din perioada
precedentă);

2.

Modificarea Instructiunilor Formularului 100 şi a
Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de
stat

Instrucţiunile de completare a formularului 100 "Declarație privind
obligațiile de plată la bugetul de stat" au fost modificate de Ordinul
ANAF nr. 4024/2014 pentru a introduce instrucțiuni legate de
declararea impozitului pe venitul din dividende distribuite
persoanelor fizice, impozitul pe venitul din dobânzi, impozitul pe
venitul din premii și contribuţiile pentru finanţarea unor cheltuieli în
domeniul sănătăţii (i.e., taxa claw-back).
De asemenea, Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat
se modifică prin Ordinul ANAF nr. 4024/2014 pentru a include la
rubricile 84 și 85 și creanțele fiscale privind contribuţiile pentru
finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (i.e., taxa clawback).

Modificările instrucțiunilor:

Adăugarea de clarificări privind contribuabilii care au optat
pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic,
care trebuie să depună formularul 101 până la data de 25
a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal
modificat;

Detalierea modului de completare a perioadei fiscale
pentru microîntreprinderi și pentru contribuabilii ce au
optat pentru un an fiscal modificat;

Adăugarea clarificărilor privind prezentarea noilor tipuri de
venituri neimpozabile (i.e., veniturile din dividende
detaliate pe surse, veniturile din vânzarea / cesionarea
titlurilor de participare și veniturile din lichidarea unei
persoane juridice);

Adăugarea clarificărilor privind declararea creditului fiscal
obținut de un sediu permanent al unui nerezident situat
într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului
Economic European;

Adăugarea clarificărilor privind prezentarea scutirii de
impozit aferente profitului reinvestit;

Adăugarea clarificărilor privind prezentarea sumelor
reprezentând sponsorizările şi/sau mecenat, bursele
private (i.e., sume din anul curent și sume reportate din
perioada precedentă).
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3.

Modificarea prevederilor cu privire la Formularul 394

5.

Modificări privind unele măsuri de informare a
consumatorilor

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
4019/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 952 din 29 decembrie
2014 prelungește până la data de 31 Decembrie 2016 termenul
până la care se scutesc de la declarare in Formularul 394 bonurile
fiscale emise între operatorii înregistrați în scopuri de TVA în
România. Practic, ramane in vigoare procedura valabilă în anul
2014.

La data de 22.12.2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 937,
Ordinul nr. 594/2014 privind modificarea Ordinului președintelui
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) nr.
72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor, acesta
urmând să intre în vigoare la data de 21.01.2015.

Cu această ocazie, reamintim faptul că în Declarația informativă
privind livrările / prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul
național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA se includ
numai achizițiile/livrările însoțite de o factură, inclusiv cele supuse
taxării inverse. Autofacturile nu se raportează în Formularul 394.

Conform noii reglementări, operatorii economici sunt obligați să
afișeze numărul de telefon denumit TELEFONUL
CONSUMATORILOR – 0219551, adresa și numerele de telefon/fax
ale comisariatelor județene pentru protecția consumatorilor în a
căror raza teritorială se află operatorul economic, precum și adresa
site-ului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor:
www.anpc.gov.ro.

4.

Noi reglementări în domeniul jocurilor de noroc

Ordonanța de Urgență nr. 92/2014, publicată la data de 30.12.2014
modifică atât Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc cât și Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Noile modificari in domeniul jocurilor de noroc vor fi aplicabile
incepand cu data de 13.02.2015.
Se aduc astfel o serie de modificări în vederea adaptării cadrului
legal român la cerințele Comisiei Europene, facilitând accesul
persoanelor juridice străine pe piața jocurilor de noroc din România.
Printre principalele noutăți, respectiv modificări ale OUG nr.
77/2009 se numără:

Posibilitatea de a deveni organizator de jocuri de noroc se
acordă și persoanelor juridice constituite legal într-un stat
membru al Uniunii Europene, în state semnatare ale
Acordului privind Spaţiul Economic European sau din
Confederaţia Elveţiană;

Sunt introduse licențele pentru jocuri temporare care se
vor desfășura în zone turistice;

Se reglementează modalitatea în care se va realiza
reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc;

Perioada de valabilitate a licenței de organizare a jocurilor
de noroc este extinsă de la 5 ani la 10 ani.

Modificările vizează eliminarea referirii la InfoCons din denumirea
numărului de telefon și a obligației operatorilor economici de a afișa
adresele de e-mail ale comisariatelor județene pentru protecția
consumatorilor, rămânând obligația de a afișa numai numerele de
telefon/fax ale acestora.
Prin același Ordin este prezentat noul model al plachetei care va
trebui afișat de către comercianți, în funcție de județul în care
aceștia își desfășoară activitatea.
Daca aveti intrebari cu privire la detaliile modificarilor, sau
daca aveti nevoie de ajutorul nostru pentru a evalua potentiala
dumneavoastra expunere, va rugam sa nu ezitati sa ne
contactati.
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Ca element de noutate, OUG 92/2014 introduce obligatia pentru
orice agent economic care desfasoara asemenea actiuni publicitare
de a obtine un aviz prealabil de la Comitetul de Supraveghere al
ONJN. In vederea aplicarii acestei reglementari, ar fi necesare
prevederi suplimentare care ar putea fi aduse prin norme
metodologice de aplicare a OUG 92/2014.
De asemenea, este reglementat noul tratament fiscal aplicabil
veniturilor obținute din această sursă care, începând cu data de 13
februarie 2015, vor fi tratate diferit față de veniturile din premii.
Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc se va face progresiv (i.e.,
1% - pentru sumele cuprinse în intervalul 0 – 14.999 euro, 16% pentru sumele cuprinse între 15.000 și 99.999 euro si 25% - pentru
sumele care depășesc 100.000 euro) asupra întregului venit
încasat de o persoană fizică de la un organizator de jocuri de
noroc, fără a mai fi aplicabilă exceptarea de la impozitare a sumei
de 600 lei din valoarea fiecărui câștig realizat într-o singură zi,
exceptare care se aplică în prezent. Organizatorul de jocuri de
noroc va avea în continuare obligația de a reține la sursă impozitul
datorat de individ, cu câteva excepții.
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Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la
Romania@deloittece.com sau vizitati pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat drept serviciu de consultanta. Este bine sa solicitati consultanta fiscala/juridica de specialitate inainte de a
intreprinde actiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
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