5 noiembrie 2015
Modificari ale noului Cod Fiscal si ale noului Cod de Procedura Fiscala
Ordonanta de urgenta nr. 50/2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 817 din 03.11.2015
Modificari aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Prin Ordonanta de urgenta sunt introduse
in categoria de venituri neimpozabile la
calculul impozitului pe profit si veniturile
obtinute si utilizate de catre unitatile de
invatamant preuniversitar privat.

1% pentru microintreprinderile care au
peste 2 salariati, inclusiv;

Conform
noilor
prevederi, cota
de
impozitare se reduce de la 16% la 5%,
in
cazul
dividendelor
distribuite
persoanelor fizice si juridice romane,
precum si in cazul dividendelor obtinute,
din Romania, de persoane nerezidente.
Noua cota de impozitare se aplica asupra
veniturilor
din
dividende
distribuite
incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

3% pentru microintreprinderile care nu
au salariati.

Ordonanta
majoreaza
plafonul
de
incadrare a persoanelor juridice romane in
categoria ”microintreprinderilor”, de la
65.000 euro la 100.000 euro pentru
veniturile obtinute in anul fiscal precedent.
Se introduce un sistem de cote de
impozitare
diferentiate
pe
veniturile
microintreprinderilor, in functie de numarul
de salariati, dupa cum urmeaza:

2% pentru microintreprinderile care au
un salariat;

Ordonanta reglementeaza si situatia in
care intervin modificari ale numarului de
salariati in cursul anului fiscal.
Conform Ordonantei, persoanele fizice
care detin o asigurare pentru boala si
maternitate pe teritoriul unui stat cu care
Romania are incheiat un acord bilateral de
securitate sociala cu prevederi pentru
asigurarea de boala-maternitate, care
produce efecte pe teritoriul Romaniei,
nu au calitatea de contribuabil la sistemul
de asigurari sociale de sanatate.
Se aduc clarificari cu privire la persoanele
care nu obtin venituri din categoria celor
pentru care se datoreaza contributia de
asigurari sociale de sanatate („CASS”) si
care incep sa realizeze astfel de venituri,

persoanele
exceptate
de
la
plata
contributiei sau pentru care plata
contributiei este suportata din alte surse,
acestea vor depune o cerere de incetare a
calitatii de persoane fizice fara venituri,
in vederea recalcularii CASS.
Potrivit Ordonantei, incepand cu 1 ianuarie
2016 se va extinde aplicarea cotei reduse
de TVA de 9% si pentru livrarea apei
potabile si a apei pentru irigatii in
agricultura.
Ordonanta nu introduce obligativitatea
platii CASS asupra veniturilor din investitii
obtinute de persoane fizice, si implicit, nici
plafonarea CASS aplicabila oricaror tipuri
de venituri (salarii, activitati independente,
etc.).
Ordonanta prevede prelungirea termenului
de la 29 februarie 2016 la 31 martie 2016
inclusiv, pentru depunerea urmatoarelor

documente legate de aplicarea impozitelor
locale:
declaratiile
privind
cladirile
cu
destinatie nerezidentială sau mixta
aflate in proprietatea persoanelor fizice
la data de 31 decembrie 2015;
declaratiile
privind
destinatia
si
valoarea impozabila a cladirilor aflate
in proprietatea persoanelor juridice la
data de 31 decembrie 2015;
declaratiile
privind
mijloacele
de
transport radiate din circulatie detinute
la data de 31 decembrie 2015;
justificarile eliberate in anul 2015
privind scutirile sau reducerile de la
plata impozitului/taxei pe cladiri,
terenuri sau mijloace de transport,
in cazul persoanelor indreptatite.

Modificari aduse Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Prin Ordonanta se desemneaza Agentia
Nationala de Administrare Fiscala drept
autoritatea competenta pentru efectuarea
schimbului de informatii in scopuri fiscale
cu statele cu care Romania s-a angajat
printr-un instrument juridic de drept
international, altele decat statele membre
ale Uniunii Europene.

Pentru
verificarea
fiscala
prealabila
documentara a persoanelor fizice, cu
privire la impozitul pe venit, care are in
vedere
documentele
si
informatiile
detinute sau obtinute de organul fiscal
central, relevante pentru determinarea
situatiei fiscale, se instituie obligatia
notificarii persoanelor fizice respective.

Se introduc prevederi referitoare la
compensarea sumei negative de TVA
inscrisa in decontul de taxa pe valoarea
adaugata
aferenta
perioadei
fiscale
anterioare
deschiderii
procedurii
insolventei.
In plus, Ordonanta introduce o conditie
suplimentara
pentru
mentinerea
valabilitatii esalonarii la plata, care
presupune obligatia achitarii in termen de
de cel mult 30 de zile de la data
comunicarii
instiintarii
de
plata,
a obligatiilor fiscale datorate de debitorii
care fuzioneaza si care nu beneficiaza de
esalonarea la plata.
Sunt introduse si prevederi noi referitoare
la modificarea deciziei de esalonare la

plata, precum si la penalitatea de
nedeclarare aferenta obligatiilor fiscale
esalonate.
Sunt aduse modificari cu privire la
competenta de solutionare a contestatiilor
formulate de catre contribuabilii mari
impotriva actelor administrative fiscale.
Ordonanta aduce completari referitoare la
aplicarea noului Cod de Procedura Fiscala
in cazul anumitor acte, proceduri, cereri,
decizii si masuri, care sunt anterioare datei
de 1 ianuarie 2016.
Prevederile Ordonantei de urgenta 50/2015
intra in vigoare la 1 ianuarie 2016.

