31 iulie 2015

Scutirea de CASS pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor
Ordinul nr. 837/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 549 din 23 iulie 2015
Ordinul aproba Decizia Comisiei Fiscale
centrale nr. 2/2015 prin care se clarifica
faptul ca, nu datoreaza contributia de
asigurari sociale de sanatate („CASS”)
pentru veniturile obtinute din cedarea
folosintei bunurilor, urmatoarele categorii
de persoane fizice:
Persoane
fizice,
indiferent
de
cetatenie/domiciliu
stabil/resedinta,
care detin o asigurare sociala de
sanatate incheiata pe teritoriul unui alt
stat membru UE/Spatiu Economic
European/Elvetia sau in alte state cu
care Romania are incheiate acorduri

bilaterale de securitate sociala si care
fac dovada valabilitatii asigurarii;
Persoane fizice, indiferent de cetatenie,
care au domiciliul/ resedinta intr-un
stat cu care Romania nu are incheiate
acorduri
privind
sistemele
de
securitate sociala sau care nu intra sub
incidenta
legislatiei
europene
in
domeniul securitatii sociale si care nu
beneficiaza de prelungirea dreptului de
sedere temporara in Romania pentru o
perioada mai mare de 90 zile.

Indemnizatia de deplasare acordata personalului roman trimis in strainatate temporar
Hotararea nr. 582/2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 558 din 27 iulie 2015
Hotararea aduce o serie de modificari
prevederilor referitoare la drepturile si
obligatiile personalului roman trimis in
strainatate
pentru
indeplinirea
unor
misiuni cu caracter temporar:
indemnizatia zilnica in valuta primita
pe perioada delegarii si detasarii se va
numi „indemnizatie de deplasare”
compusa din: diurna si indemnizatie de
cazare;

anexa cu nivelul diurnelor si al
plafoanelor de cazare este inlocuita cu
anexa din prezenta hotarare;
Modificarile intra in vigoare la 1
septembrie
2015, cu anumite exceptii
expres prevazute.

Anularea CASS pentru anumite categorii de persoane fizice
Legea nr. 225/2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 562 din 28 iulie 2015
Legea
anuleaza
contributiile
de
asigurari sociale de sanatate datorate
incepand cu 1 ianuarie 2012 si pana la
31 ianuarie 2015, pentru o serie de
venituri si pentru anumiti contribuabili,
persoane fizice, cum ar fi: copii pana la
varsta de 18 ani, tinerii cu varsta de
pana la 26 de ani elevi sau care provin
din sistemul de protectie a copilului,
sotul, sotia si parintii fara venituri
proprii aflati in intretinerea unei

persoane asigurate, persoane
handicap, femeile insarcinate etc.

cu

De asemenea, legea reglementeaza si
aspectele procedurale pentru aplicarea
anularii respectivelor obligatii.
Se prevede dreptul la restituirea
sumelor achitate pentru contribuabilii
care au efectuat plata contributiei
pentru care legea prevede anularea.

Inregistrarea in scop de TVA
Ordin nr. 1964/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 566 din 29 iulie 2015
Prezentul ordin aduce modificari
reglementarilor anterioare privitoare la
stabilirea
criteriilor
pentru
conditionarea inregistrarii in scop de
TVA, dintre care amintim:
Astfel, se introduce o noua situatie de
respingere a cererii de înregistrare în
scopuri de TVA, in ipoteza in care
reprezentantul legal al persoanei
impozabile nu furnizeaza corect si
complet datele si informatiile solicitate
si nu clarifica intentia si capacitatea
persoanei impozabile de a desfasura
activitati economice care implica
operatiuni din sfera TVA, iar aceasta se

afla la prima cerere de inregistrare in
scopuri de TVA.
Propunerea de aprobare (similar ca cea
de respingere) a inregistrarii in scopuri
de TVA va fi insotita de un referat care
va prezenta motivele care au stat la
baza emiterii acesteia.
De asemenea, se extinde termenul de
solutionare a cererii de la o zi la 3 zile
lucratoare pentru emiterea unei decizii
de aprobare sau de respingere,
rezultate in urma evaluarii realizate de
autoritatile fiscale, fara furnizarea unor
informatii suplimentare de catre
reprezentantul legal.

Activitatea de creatie de programe pentru calculator
Ordinul nr. 1.348/835 publicat in Monitorul Oficial nr. 573 din 30 iulie 2015
Ordinul
abroga
reglementarile
anterioare (Ordin nr. 539/2013) si aduce
urmatoarele modificari in ceea ce
priveste posibilitatea de aplicare a
scutirii de impozit pe venit pentru
angajatii implicati in activitati de
creatie de programe pentru calculator:
se
elimina
obligativitatea
ca
angajatul sa fi urmat anumite
specializari expres mentionate in

anexa nr. 2 a vechiului ordin (cum ar
fi
automatica,
cibernetica,
informatica etc.);
se
introduce
posibilitatea
beneficierii de scutirea de impozit
pe veniturile din salarii si pentru
cetatenii
statelor
membre
UE/Spatiului
Economic
European/Elvetia, ale caror diplome
sunt
echivalate.

Modificarea unor acte normative
Ordinul nr. 19/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 574 din 30 iulie 2015
Printre
altele,
ordinul
modifica
Ordonanta de Urgenta nr. 77/2009
privind organizarea si exploatarea
jocurilor de noroc.
Astfel, se introduce o bonificatie de
10% din suma anuala ce trebuie
achitata la bugetul de stat, pentru plata
in avans integral a taxei anuale
aferente autorizatiei de exploatare a
jocurilor de noroc de tip slot-machine,
desfasurate in locatii specializate
pentru desfasurarea jocurilor de noroc.

In acelasi timp, se elimina bonificatia
pentru plata in avans a autorizatiei de
exploatare a jocurilor de noroc de tip
festival de poker.

