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În acest număr:

Modificări aduse Noului Cod Fiscal
A fost publicată Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea
unor măsuri bugetare. Astfel, se aduc modificări cu privire la taxa pentru servicii de reclamă
și publicitate precum și modificări cu privire la obligațiile de plată a contribuției de asigurări
sociale de sănătate pentru anumite categorii de contribuabili.

Convenție de evitare a dublei impuneri România – Bulgaria
A fost publicată o nouă convenție de evitare a dublei impuneri între România și Bulgaria.
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Modificări aduse Noului Cod Fiscal

Legea cuprinde amendamente cu privire la Legea 227/2015 privind Codul Fiscal în sensul
modificării conținutului art. 477 , alin. (7). Astfel, se clarifică faptul că taxa pentru servicii de
reclamă și publicitate este declarată și plătită de către prestatorul serviciului de reclamă și
publicitate. Taxa se varsă lunar la bugetul local, până la data de 10 a lunii următoare celei în
care a intrat în vigoare contractul prestării de servicii de reclamă și publicitate.
De asemenea, se modifică si prevederile articolelor 178-183 privind obligațiile de plată a
contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de contribuabili după
cum urmează:


Persoanele care realizează venituri în 2016 din investiții sau din alte surse nu
datorează contribuția de sănătate la acestea dacă baza lunară de calcul este
mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară.



Începând cu anul 2017, persoanele care nu realizează venituri de natura celor
menționate la art. 155 sau care realizează venituri exclusiv din investiții și/sau
din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară datorează
contribuția de asigurări de sănătate după cum urmează:


Lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna în care
se depune o declarație în acest sens. Perioada minimă de contribuție este
de cel puțin 12 luni consecutive, iar cota contribuției este de 5,5% la salariul
de bază minim brut pe țară, sau



La data la care se accesează servicii medicale din sistemul public, prin
depunerea unei declarații în acest sens. Cota aplicabilă este de 5,5% și se
aplică la valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe țară.

Convenție de evitare a dublei impuneri România – Bulgaria



Se clarifică unii termeni utilizați în convenția anterioară (ex. enterprise, company).



În ceea ce privește definirea rezidentului se introduc două noi criterii: i.e. se
consideră țară de rezidență și locul înregistrării/locul de înființare.



Se introduc mai multe clauze anti-abuz.



Articolul 5 – pentru șantiere, proiecte de construcție, asamblare sau instalare,
acestea constituie sediu permanent dacă durata activității depășește 12 luni (în
Convenția anterioară termenul era de 9 luni).



Articolul 10 – se introduce termenul de „beneficiar efectiv” al venitului din dividende
iar cota este redusă la 5% (în convenția anterioară cota era de 10% sau 15%,
depinzând de anumite condiții).



Articolul 11 – cota de taxare este redusă la 5% (în convenția anterioară cota era de
15%).
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Articolul 12 – cota de taxare este redusă la 5% (în convenția anterioară cota era de
15%), iar termenul de „know-how” este introdus explicit în definiția redevențelor.



Este eliminat articolul despre Capital (i.e. Articolul 23).



Se aduc clarificări în ceea ce privește eliminarea dublei impozitări și obținerea
creditului fiscal (Articolul 22).



Este introdus un articol nou, i.e. Articolul 26 – Asistența pentru colectarea taxelor,
prin care cele două state își vor acorda asistență reciprocă în colectarea obligațiilor
fiscale.

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