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În acest număr:

Noutati cu privire la adoptarea Noului Cod
Fiscal
In data de 24 iunie 2015, Noul Cod Fiscal a fost adoptat si de catre
Camera Deputatilor (in conditiile in care in luna aprilie 2015 fusese
adoptat de Senat).
Ca pasi urmatori, tinand cont de faptul ca Noul Cod Fiscal a fost deja
adoptat de ambele camere ale Parlamentului Romaniei, actul normativ
urmeaza sa fie promulgat de catre Presedintele Romaniei si apoi sa fie
publicat in Monitorul Oficial.
Noul Cod Fiscal urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data de
1 ianuarie 2016.

Noutati cu privire adoptarea Legii privind
anularea unor obligatii fiscale (“Amnistia
fiscala”)
In data de 24 iunie 2015 s-a adoptat de catre Camera Deputatilor
Legea privind anularea unor obligatii fiscale potrivit careia se vor anula
obligatiile fiscale ca urmare a reconsiderarii unor activitati
independente ca activitati dependente pentru perioadele anterioare
datei de 1 iulie 2015.
Legea va intra in vigoare in urma promulgarii de catre Presedinte si
publicarii in Monitorul Oficial.

Vom reveni cu mai multe noutati in momentul in care actele normative
vor fi publicate in Monitorul Oficial.
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Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să
ne contactați.
Raluca Bontas
Director, Taxe
+40 21 2075 350
Silviu Sandache
Senior Manager, Taxe
+40 21 2075 319

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la
Romania@deloittece.com sau să vizitați pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts
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întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
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