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Modificari ale Codului Fiscal
Redam mai jos modificarile aduse Codului Fiscal. Aceste modificari
se refera la impozitul pe venituri si alte taxe, TVA si accize.
Prezentam in continuare principalele modificari aduse de
Ordonanta:
TVA

Ordonanta introduce definitia serviciilor de radiodifuziune si
televiziune.

Sunt introduse noi dispozitii cu privire la regimul special de
TVA pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de
radiodifuziune sau televiziune:
a) Declaratia speciala de TVA se intocmeste in euro.
b) In cazul in care Romania este statul membru de
inregistrare, din sumele transferate fiecarui stat membru
de consum Romania retine un procent de 30% in
perioada 2015-2016 şi, respectiv 15% in perioada 20172018.

Sunt introduse conditii noi cu privire la anularea inregistrarii
unei persoane in scopuri de TVA. Aceste prevederi intra in
vigoare incepand cu 1 februarie 2015.

A fost adoptat termenul pentru depunerea declaratiei pe
proprie raspundere privind consumul propriu al furnizorilor de
energie electrica ce isi obtin licenta de furnizare in luna
decembrie. De asemenea, se mentioneaza ca furnizorii nu vor
putea emite facturi cu taxare inversa daca beneficiarul nu
figureaza in lista persoanelor care indeplinesc conditiile
prevazute de lege. Lista este publicata de ANAF.

In anul 2015 valoarea accizelor va ramane practic neschimbata fata
de 2014 (cu exceptia accizei pentru tigarete), aceasta fiind doar
convertita in RON la cursul de schimb valutar utilizat in 2014 (4.738
RON).
Incepand cu anul 2016, nivelul accizelor exprimat in RON se va
actualiza anual cu cresterea preturilor de consum, din ultimele 12
luni, calculata in luna septembrie a anului anterior celui de aplicare
(de exemplu, in anul 2016 se va face referinta luna septembrie a
anului 2015), comunicata oficial de Institutul National de Statistica
pana la data de 15 octombrie.
Informaţiile de mai sus au fost publicate în data de 12 decembrie
2014 în Monitorul Oficial nr.906, Ordonanţa de Urgenţă nr. 80/2014
privind modificarea Codului Fiscal şi a altor acte normative.

In cazul in care aveti intrebari, va rugam nu ezitati sa ne
contactati:
Dan Badin
Partener Coordonator Servicii Fiscale si Juridice
+40 21 207 53 92
Vlad Boeriu
Director
+40 21 207 53 41

Impozitul pe venit si alte impozite
Actul normativ prelungeste cu un an, respectiv pana la 31
decembrie 2015, termenul pana la care va fi aplicata legislatia
aflata acum in vigoare pentru taxarea resurselor de petrol si gaze.
Termenele extinse sunt aplicabile pentru urmatoarele taxe:

Impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a
dereglementarii preturilor din sectorul gazelor natural

Impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor
naturale, altele decat gazele natural

Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi
al gazului natural.
Accize
Incepand cu 1 ianuarie 2015 nivelul accizelor va fi exprimat in RON
pe unitatea de masura utilizand nivelul in RON practicat in anul
2014.
Mai jos gasiti o lista cu principalele produse accizabile si nivelul
acestora incepand cu 1 ianuarie 2015:

Denumirea produsului

Acciza echivalent EURO/U.M. 2014

Acciza echivalent RON/U.M. 2015

Benzina cu plumb (tona)

637.91

3,022.43

Benzina fara plumb (tona)

557.91

2,643.39

Motorina (tona)

473.85

2,245.11

Tigarete (1.000 tigarete)

84.37

399.75

dupa 1 aprilie 2015
412.02

Tigari si tigari de foi (1.000 bucati)

64

303.23

Tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in
tigarete (kg)

81

383.78

Cafea verde (tona)
Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
(tona)

153

724.92

225

1,066.05

Cafea solubila (tona)

900

4,264.21
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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.
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.
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