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Schimbări aduse de legea Amnistiei Fiscale
Recent a fost promulgată legea amnistiei fiscale, care anulează
anumite obligații fiscale din sfera impozitului pe venit, a contribuțiilor
sociale și a taxei pe valoare adăugată.
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Impozit pe venit
Se anulează atȃt diferenţele de obligaţii fiscale
principale, cȃt şi obligaţiile fiscale accesorii aferente
calculate pentru perioade fiscale de pȃnă la 1 iulie 2015
şi neachitate pȃnă la data de 23 iulie 2015 şi stabilite
prin decizia de impunere ca urmare a:



reclasificării unei activităţi ca fiind dependentă;
recalificării indemnizaţiei primite pe perioada
delegării şi detaşării de angajații care desfăşoară
activităţi ȋn străinătate;

De asemenea, se stabilește că organul fiscal nu
reconsideră sau reîncadrează o activitate ca fiind
dependentă, nu recalifică sumele plătite angajaților și
care au natura indemnizației descrise mai sus și nu
emite decizii de impunere în legătură cu asemenea
recalificări pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie
2015.

Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să
ne contactați.
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TVA
Se anulează diferențele de TVA aferente veniturilor
realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum
și obligațiile fiscale accesorii aferente depășirii
plafonului și neînregistrării ca plătitor de TVA, pentru
perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 și neachitate
până la data de 23 iulie 2015.
Dacă dreptul de deducere a fost exercitat prin primul
decont de TVA depus după emiterea deciziei de
impunere, organul fiscal anulează doar obligațiile fiscale
accesorii aferente diferențelor de TVA (nu şi diferenţele
de TVA).
Contribuții sociale
Se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate
și obligațiile fiscale accesorii aferente pentru persoanele
pentru care baza lunară de calcul a contribuției este mai
mică sau egală cu salariul de bază minim brut pe țară,
pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012
și sfârșitul lunii iunie 2015 și neachitate până la 23 iulie
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 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.
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.
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul
careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase
industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 200 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a
deveni un standard de excelenta.
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