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În acest număr:

Ștampila nu mai este obligatorie pentru documentele
depuse la autoritățile vamale
Aplicarea ștampilelor pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente
depuse la autoritățile vamale nu este obligatorie, precizează Direcția Generală a
Vămilor anunță, pe site-ul propriu, www.customs.ro.

Sistemul electronic de decizii al Comisiei, aplicabil începând
cu 2 octombrie 2017
Toate schimburile de informații cu privire la cereri și decizii între autoritățile
vamale din Uniunea Europeană, precum și între operatorii economici și
autoritățile vamale din Uniunea Europeană se vor efectua prin utilizarea
tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, începând cu 2 octombrie 2017.

Codul fiscal: Cele mai recente modificări aduse de Legea 170
/ 2017
O serie de modificări au fost aduse Codului fiscal prin legea 170/2017. Printre
cele mai relevante noutăți se află:
 Abonamentele de sănătate suportate de angajator cu valoarea maximă de
400 euro anual nu vor mai fi supuse impozitării pe venitul din salarii
 Persoanele juridice care desfășoară activitățile aflate sub incidența
impozitului specific datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor,
începând cu 1 august, dacă realizează venituri anuale sub 500.000 de
euro
 Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, autoritățile vor analiza riscul fiscal,
și nu intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activitate
economică, ca până în prezent.

Deloitte în mass-media
Analiza evoluției cu costul contribuțiilor de asigurări sociale în România
comparativ cu alte state europene de Raluca Bontaș, Partener Deloitte România
și Monica Țariuc, Manager Deloitte România
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Aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau alte
documente depuse la autoritățile vamale nu este obligatorie
Aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau
înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în
relația cu instituțiile sau autoritățile publice nu este obligatorie, atât pentru
persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.
Astfel, începând cu 30 iulie 2017, fapta de a solicita persoanelor fizice,
persoanelor juridice de drept privat, precum și entităților fără personalitate
juridică aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, contracte sau orice alte
documente sau înscrisuri, săvârșită de către persoana din cadrul unei instituții
sau autorități publice, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea
disciplinară a acesteia.
Măsura este inclusă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2017, care a
fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 507 din 30 iunie 2017 și se va
aplica începând cu data de 30 iulie 2017.

Sistemul electronic de decizii al Comisiei, aplicabil începând
cu 2 octombrie 2017
Începând cu data de 02 octombrie 2017, cererile și autorizațiile menționate în
Anexa A la Regulamentul Delegat (UE) nr. 2446/2015 al Comisiei vor fi
administrate în Sistemul central de decizii vamale al Comisiei Europene
(„DGTAXUD”), cu excepția:





deciziilor referitoare la informațiile obligatorii;
cererilor și autorizațiilor pentru statutul de operator economic autorizat;
cererilor și deciziilor privind rambursarea sau remiterea taxelor la import
sau la export;
cererilor și autorizațiilor pentru utilizarea regimului de admitere
temporară, de destinație finală, de perfecționare activă sau de
perfecționare pasivă în situațiile în care se aplică articolul 163 alin.(1) din
Regulamentul Delegat (UE) nr. 2015/2446 al Comisiei.

Ce trebuie să facă operatorii economici?
Utilizarea sistemului de prelucrare electronică a datelor menționat mai sus
menționate va conduce la înlesnirea procedurilor de obținere a autorizațiilor
vamale, precum și la o reducere a duratei de procesare a cererilor.
În vederea obținerii dreptului de acces la sistemul central de decizii al DGTAXUD,
operatorii economici interesați trebuie să acceseze link-ul “Decizii Vamale/Cerere
acces sistem Decizii Vamale”, ce va fi disponibil pe site-ul Direcției Generale a
Vămilor, începând cu data de 01.08.2017.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

Pieter Wessel
Partner
+40 21 2075 242
pwessel@deloittece.com

Mihai Petre
Senior Manager
+40 21 2075 344
mipetre@deloittece.com
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Codul fiscal: Cele mai recente modificări aduse de Legea 170
/ 2017
Modificările/completările aduse Codului fiscal prin Legea 170/2017 au intrat în
vigoare începând cu această săptămână, excepție făcând anumite paragrafe,
care vor intra în vigoare de la 1 octombrie 2017/1 ianuarie 2018.
Impozitul pe profit
 Asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de
locatari recunoscute ca asociații de proprietari sunt incluse în categoria
contribuabililor, conform Codului fiscal. Această completare va intra în
vigoare la 1 ianuarie 2018.
 Cheltuielile cu scoaterea din gestiune a anumitor categorii de bunuri sunt
deductibile la calculul impozitului pe profit daca sunt îndeplinite
prevederile legale cu privire la diminuarea risipei alimentare. Modificarea
va intra in vigoare începând cu data de 1 octombrie 2017.
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
 Se introduce un nou paragraf care menționează faptul că prevederile din
Codul fiscal privind microîntreprinderile prevalează față de prevederile
Legii 170/2016 (Legea HoReCa).
 Contribuabilii care datorează impozitul specific și care la data de 31
decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro și
500.000 euro, îndeplinind și celelalte condiții privind regimul
microîntreprinderilor, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor începând cu luna august.
 Începând cu 1 octombrie 2017, in baza impozabilă pentru calculul
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se includ și veniturile cu
provizioanele care au fost constituite în perioada în care contribuabilul
aplica regimul microîntreprinderilor.
Impozitul pe venit
 Sunt considerate venituri neimpozabile alături de primele voluntare de
sănătate si serviciile medicale suportate de angajator pentru angajații
proprii, furnizate sub forma de abonament al căror cuantum anual in lei
nu depășește echivalentul a 400 euro.
 In plus atât contractul de asigurare cat si abonamentul vizează servicii
medicale furnizate angajatului si/sau oricărei persoane aflate in
întreținerea sa.
 Sunt aduse modificări la nivelul calcului impozitului aferent veniturilor din
activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii,
profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și
activități agricole, silvicultură și piscicultură pentru contribuabili ce fac
dovada înregistrării fiscale pentru activitatea mai sus menționata. Pentru
aceste tipuri de venituri se va depune o declarație pe propria răspundere
la plătitorii de venituri, la momentul plații veniturilor.
Taxa pe valoare adăugată
 Baza de impozitare pentru bunuri de natură alimentară acordate cu titlu
gratuit se va stabili prin normele metodologice. Astfel, au fost excluse din
textul de lege condițiile referitoare la: (i) expirarea termenului de
consum, respectiv (ii) imposibilitatea de valorificare pentru astfel de
bunuri
 Sunt aduse clarificări referitoare la efectuarea ajustărilor de TVA efectuate
ca urmare a falimentului beneficiarului, respectiv punerea în aplicare a
unui plan de reorganizare prin care creanța creditorului este
modificată/eliminată.
Astfel ajustarea de TVA se poate efectua în termen de 5 ani de la 1 ianuarie a
anului următor celui în care a fost pronunțată hotărârea judecătorească privind
falimentul/confirmarea planului de reorganizare. Anterior aceste prevederi erau
incluse in normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.
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Astfel de ajustări de TVA pot fi efectuate si pentru tranzacții derulate in perioade
deja controlate. In acest caz, ANAF poate reverifica tranzacția pentru care s-a
efectuat ajustarea.




Cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA, respectiv anularea codului de
TVA, au fost eliminate referirile la evaluarea intenției și capacității
persoanei impozabile de a desfășura activități economice. În schimb, se
menționează că nu vor fi înregistrate în scopuri de TVA/ va fi anulată
înregistrarea în scopuri de TVA a societăților care prezintă risc fiscal
ridicat. Prin ordin al ANAF se vor stabili criteriile de evaluare a riscului
fiscal.
Modificările vor intra în vigoare începând cu 1 octombrie 2017.

Accize:
 Comisia pentru autorizarea operatorilor cu produse supuse accizelor
armonizate (antrepozitari autorizați, destinatari înregistrați, expeditori
înregistrați și importatori autorizați) instituită la nivelul Ministerului
Finanțelor Publice va fi desființată. Solicitările adresate Comisiei și
nesoluționate până la data intrării aceste legi în vigoare (i.e. 24 iulie
2017), se vor soluționa în continuare de către aceasta;
 Atribuțiile acestei Comisii urmează să fie preluate de către Direcțiile
Generale Regionale ale Finanțelor Publice. Procedura și condițiile de
autorizare vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice;
 Soluționarea contestațiilor având legătură cu autorizațiile de antrepozitar
autorizat, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat și importator
autorizat va fi efectuată de către o structură din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice, care urmează să fie înființată prin ordin al ministrului
finanțelor publice.
 Crește acciza specifică pentru țigarete pentru perioada 1 iulie 2017 – 31
martie 2018 inclusiv, de la 329,222 lei/1000 țigarete, atât cât prevedea
Ordinul 350/2017 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete,
la 333,582 lei/1000 de țigarete;
 Accizele aferente celorlalte produse supuse accizelor armonizate (produse
energetice, alcool) rămân nemodificate pana in 2022.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

Dan Bădin
Partner in charge
+40 21 222 16 61
dbadin@deloittece.com

Alin Chitu
Director
+40 21 207 52 24
alinchitu@deloittece.com
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Radu Derscariu
Senior Manager
+40 21 222 16 61
rderscariu@deloittece.com

Adrian Teampau
Senior Manager
+40 21 207 54 83
ateampau@deloittece.com

Mihai Petre
Senior Manager
+40 21 2075 344
mipetre@deloittece.com

Deloitte în mass media
Analiza evoluției cu costul contribuțiilor de asigurări sociale în România
comparativ cu alte state europene de Raluca Bontaș, Partener Deloitte România
și Monica Țariuc, Manager Deloitte România
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/analiza-deloitteromania-are-al-7-lea-cel-mai-mare-cost-al-contributiilor-de-asigurari-socialedin-europa.html
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și
independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță
financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook
sau LinkedIn.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesie i
de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor
Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență
juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță
fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună
Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa
într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu
va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație.
© 2017. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România
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