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In acest numar:

Noutati Fiscale
Modificări cu privire la Administrarea fiscală a contribuabililor mijlocii și mari
Au fost aduse modificări cu privire la Administrarea fiscală a contribuabililor mijlocii și mari. Vă prezentăm
în continuare cele mai importante schimbări – pagina 2.
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Modificări cu privire la Administrarea fiscală a contribuabililor mijlocii și mari
Modificări cu privire la organizarea activității de administrare a
contribuabililor mijlocii
Ordinul 3.564/2014, care va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie
2015, aduce modificări la Ordinul 3.581/2013 privind organizarea
activității de administrare a contribuabililor mijlocii. Prezentăm în
continuare modificările aduse:

Cu titlu de exemplu, din punct de vedere fiscal, încadrarea la altă
administrație are impact asupra următoarelor:





Următoarele criterii de selecție a contribuabililor mijlocii se
suspendă:
−
criteriul de bază, reprezentând volumul obligațiilor fiscale
datorate și cifra de afaceri;
−
criteriul insolvenței, aplicabil contribuabililor aflați în
insolvență care au creanțe fiscale mai mari de 3 milioane
lei.

Practic, se suspendă toate criteriile de selecție menționate în
Ordinul 3.581/2013.


Contribuabilii care nu mai îndeplinesc criteriile pentru a fi
considerați contribuabili mijlocii nu vor mai fi administrați de
Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii începând cu
data de 1 ianuarie a anului următor.

În prezent legislația prevede că vor rămâne în administrația
acesteia timp de doi ani consecutivi de la momentul la care nu mai
îndeplinesc criteriile necesare.
Modificări cu privire la organizarea activității de administrare a
marilor contribuabili
Ordinul 3.565/2014, care va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie
2015, aduce modificări la Ordinul 3.582/2013 privind organizarea
activității de administrare a marilor contribuabili. Prezentăm în
continuare modificările aduse:







administrația la care trebuie depuse declarațiile fiscale,
contestațiile și alte comunicări;
contul de trezorerie în care trebuie virate taxele datorate (ex.
TVA);
procedura de soluționare a deconturilor cu opțiune de
rambursare a TVA (i.e. control anticipat vs. control ulterior);
îndeplinirea condițiilor de menținere sau creare a unui grup
fiscal din punct de vedere a TVA.

Recomandarea noastră este să verificați listele contribuabililor mari
și mijlocii publicate pe site-ul ANAF și valabile începând de la 1
ianuarie 2015:



Listă contribuabili mari:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/listesubunitati/mari_2015_m
ame.pdf
Lista contribuabili mijlocii:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/listesubunitati/mijloc_2015_
mame.pdf

În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să ne
contactați:
Pieter Wessel
Partener
+40 21 207 52 42
Ramona Trusculescu
Manager
+40 21 207 56 45

Se suspendă criteriul de bază de selecție a marilor
contribuabili, reprezentând volumul obligațiilor fiscale datorate
și cifra de afaceri.
Practic, se suspendă criteriile de selecție de baza pentru
încadrarea contribuabililor mari, dar vor rămâne valide criteriul
privind activitatea desfășurata (e.g. societăți bancare, societăți
de asigurări, societăți de investiții financiare) si criteriul
investițional (companiile nou înființate care se angajează să
realizeze investiții de minimum 10 milioane de euro).



A fost eliminată limitarea la primele 2.500 de persoane juridice
române care pot fi administrate de Administrația fiscală pentru
contribuabili mari.



Contribuabilii care nu mai îndeplinesc criteriile pentru a fi
considerați contribuabili mari nu vor mai fi administrați de
Administrația fiscală pentru contribuabili mari începând cu data
de 1 ianuarie a anului următor.

În prezent legislația prevede că vor rămâne în administrația
acesteia timp de doi ani consecutivi de la momentul la care nu mai
îndeplinesc criteriile necesare.
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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
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