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În acest număr:
Noutăţi fiscale
Noile prevederi legislative vizează modificarea impozitului pe construcții și a procedurii de înregistrare în scopuri de TVA,
precum și publicarea unei decizii a Comisiei Fiscale Centrale.

1. Modificări privind impozitul pe construcții
Cota de impozit
Cota de impozit a fost redusă de la 1,5% la 1%, aplicându-se la
valoarea construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la
31 decembrie a anului anterior, evidențiată contabil în soldul
debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor.

Modalitatea de calcul
Începând cu anul 2015 din valoarea construcțiilor înregistrate în
contabilitate se vor scădea, printre altele:


Valoarea clădirilor pentru care se datorează impozit pe
clădiri inclusiv valoarea clădirilor din parcurile
industriale, științifice și tehnologice care, potrivit legii,
nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe
clădiri;



Valoarea lucrărilor de amenajare a construcțiilor
închiriate, luate în administrare, în folosință sau a celor
aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea
statului;



Valoarea clădirilor situate în afara frontierei de stat a
României, inclusiv cele situate în zona contiguă și în
zona economică exclusivă a României;



Valoarea construcțiilor deținute de structurile sportive.

Reamintim pe această cale că impozitul pe construcții nu se
recalculează pe parcursul anului, orice modificări ale soldurilor
debitoare construcțiilor vor fi luate în considerare anul viitor.
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2. Procedura de înregistrare în scopuri de TVA
Procedura de înregistrare în scopuri de TVA a societăților
comerciale înființate în baza Legii 31/1990 a fost modificată.
Noua procedură urmează să fie aplicată de la 1 februarie 2015.
Pe scurt, criteriile de evaluare pe bază de punctaj din vechea
procedură au fost înlocuite de o evaluare realizată de către
autoritățile fiscale. Autoritățile fiscale vor evalua intenția și
capacitatea persoanelor impozabile de a desfășura activități
economice care implică operațiuni supuse TVA sau scutite de
TVA. Informațiile necesare pentru realizarea unei astfel de
evaluări vor fi furnizate de către societățile comerciale prin
transmiterea declarației 088.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea
înregistrării în scopuri de TVA înlocuieşte Ordinul nr. 2795/2011
și a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2015

Dacă aveți întrebări cu privire la detaliile modificărilor
sau dacă aveți nevoie de ajutorul nostru pentru a evalua
potențiala dumneavoastră expunere, vă rugăm să ne
contactati.
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3. Decizia Comisiei Fiscale centrale nr. 6/2014 privind
prevederile contractuale referitoare la TVA
Comisia fiscală centrală a modificat Decizia nr. 2/2011 prin
publicarea Deciziei nr. 6/2014 pentru a se alinia la hotărârea
Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cazurile unite C 249/12 și
C 250/12 Tulică și Plavoșin.
În baza noilor prevederi, pentru livrările de bunuri/prestările de
servicii taxabile, TVA colectată aferentă se determină în funcţie
de decizia părţilor, astfel:


când părţile au convenit că TVA nu este inclusă în
contravaloarea livrării, se aplică cota de TVA la
contravaloarea livrării/prestării;



când preţul unui bun/serviciu a fost stabilit de parţi fără
nicio menţiune cu privire la TVA, iar furnizorul/prestatorul
este persoana obligată la plata taxei şi nu are
posibilitatea recuperării TVA de la beneficiar, se
consideră că preţul include TVA. Imposibilitatea de a
recupera TVA de la beneficiar se va demonstra prin
prezentarea unei declarații pe propria răspundere.



când părţile au convenit că TVA este inclusă în preţul
livrării/prestării, TVA se determină prin aplicarea sutei
mărite.

Decizia Comisiei fiscale centrale nr.6/2014 a fost aprobată prin
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1820/2014 și publicată în
Monitorul Oficial nr. 20 din 12 ianuarie 2015.
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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

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
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