Ianuarie 2017
Modificari aduse Codului Fiscal
Ordonanta de urgenta nr. 3/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 16 din
06 ianuarie 2017

Ordonanta de urgenta modifica si
completeaza Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal, dupa cum urmeaza:
Contribuabilii care desfasoara exclusiv
activitate de inovare, cercetare-dezvoltare,
precum si activitati conexe acesteia sunt
scutiti de impozit pe profit in primii 10 ani
de activitate, iar contribuabilii care sunt
deja infiintati, pe o perioada de 10 ani de la
data intrarii in vigoare a acestei Ordonante
de urgenta.
Ordonanta prevede modificarea uneia
dintre conditiile care trebuie indeplinita de
persoanele
juridice
romane
pentru
incadrarea in definitia microintreprinderii,
in sensul majorarii la 500.000 de euro a
limitei veniturilor realizate la data de 31
decembrie a anului fiscal precedent.
Pentru anul 2017, persoanele juridice
romane platitoare de impozit pe profit,
care la data de 31 decembrie 2016
indeplinesc criteriile de incadrare ca
microintreprindere sunt obligate la plata
impozitului
pe
veniturile

microintreprinderii
incepand
cu
1 februarie 2017, urmand a comunica
organelor fiscale teritoriale modificarea
sistemului de impunere, pana la data de 25
februarie 2017 inclusiv. Pana la acest
termen se va depune si declaratia privind
impozitul pe profit datorat pentru profitul
impozabil obtinut in perioada 1—31
ianuarie 2017.
Cota
de
impozitare
pe
veniturile
microintreprinderilor este de 1% pentru cei
care inregistreaza 1 sau mai multi
salariati.
Incepand cu veniturile aferente lunii
februarie 2017, persoanele fizice sunt
scutite de la plata impozitului pe venit
pentru veniturile realizate din salarii si
asimilate
salariilor,
ca
urmare
a
desfasurarii activitatii pe baza de contract
individual de munca incheiat pe o perioada
de 12 luni, cu persoane juridice romane
care
desfasoara
activitati
sezoniere
prevazute de lege.

Incepand cu veniturile aferente lunii
februarie
2017,
serviciile
medicale
furnizate sub forma de abonament,
suportate de angajati, sunt deductibile la
calculul impozitului pe venit daca sumele
respective, impreuna cu primele de
asigurare voluntara de sanatate, nu
depasesc echivalentul in lei a 400 euro
anual.
Pentru tranzactiile incheiate incepand cu
1 februarie 2017, la transferul dreptului de
proprietate si al dezmembramintelor
acestuia, prin acte juridice intre vii asupra
constructiilor de orice fel si a terenurilor
aferente acestora, precum si asupra
terenurilor de orice fel fara constructii,
contribuabilii datoreaza un impozit care se
calculeaza prin aplicarea cotei de 3%
asupra venitului impozabil, stabilit prin
deducerea din valoarea tranzactiei a sumei
neimpozabile de 450.000 lei.
Urmatoarele
modificari
aduse
de
Ordonanta de urgenta nr. 3/2017 sunt
aplicabile incepand cu veniturile aferente
lunii februarie 2017.
Contributii de asigurari sociale
Se elimina plafonul de 5 salarii medii brute
in limita caruia se calculeaza contributia
de asigurari sociale pentru persoanele
fizice care realizeaza venituri din salarii
sau
asimilate
salariilor.
Eliminarea
plafonului este valabila atat pentru

contributia
individuala
suportata
de
persoana fizica, cat si pentru contributia
datorata de angajator.
Potrivit actualelor prevederi, plafonul de
5 salarii medii brute in limita caruia se
calculeaza contributia de asigurari sociale
se pastreaza pentru celelalte categorii de
venituri, realizate de persoanele fizice,
carora li se aplica plafonul de 5 salarii
medii brute si inainte de intrarea in vigoare
a acestei Ordonante de Urgenta.
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Se elimina plafonul de 5 salarii medii brute
in limita caruia se calculeaza contributia
individuala de asigurari sociale de sanatate
pentru veniturile din salarii sau asimilate
salariilor, precum si pentru veniturile din
investitii/alte surse.
Potrivit actualelor prevederi, plafonul de
5 salarii medii brute in limita caruia se
calculeaza contributia de asigurari sociale
de sanatate se pastreaza pentru celelalte
categorii
de
venituri,
realizate
de
persoanele fizice, carora li se aplica
plafonul de 5 salarii medii brute si inainte
de intrarea in vigoare a acestei Ordonante
de Urgenta.
Pentru veniturile din investitii si/sau din
alte surse nu se datoreaza contributia de
asigurari sociale de sanatate daca
persoana fizica realizeaza venituri care
sunt supuse deja contributiei de asigurari

sociale de sanatate (de exemplu, venituri
din salarii si asimilate salariilor, venituri
din pensii, indemnizatii de somaj, venituri
din activitati independente etc).
In cazul persoanelor fizice care realizeaza,
in cursul anului fiscal, exclusiv venituri din

investitii si/sau din alte surse, ale caror
baze lunare de calcul a contributiei de
asigurari de sanatate se situeaza sub
nivelul valorii salariului de baza minim brut
pe tara, nu se datoreaza contributia de
asigurari sociale de sanatate.

Eliminarea unor taxe si tarife, precum si modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 1/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 15 din
06 ianuarie 2017
Incepand cu 1 februarie 2017 se elimina
anumite taxe si tarife precum cele pentru
eliberarea unor acte (de ex. eliberare de
pasaport, cerere eliberare a unei carti de
identitate), acordarea sau redobandirea

cetateniei romane, legalizari, procurari de
acte, eliberarea certificatului de cazier
judiciar si cazier fiscal, unele servicii
notariale etc, taxele extrajudiciare de
timbru, taxa radio-tv, timbrul de mediu.

Stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
Hotararea Guvernului nr. 1/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 15 din
06 ianuarie 2017
Incepand cu data de 1 februarie 2017,
salariul de baza minim brut pe tara
garantat in plata, suma stabilita in bani
care nu include sporuri si alte adaosuri, se
stabileste la 1.450 lei lunar.

Stabilirea salariului de baza sub acest nivel
constituie contraventie si se sanctioneaza
cu amenda de la 300 la 2.000 lei pentru
fiecare contract individual de munca care
nu respecta acest nivel.

Incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator
Ordinul presedintelui ANAF nr. 872/5.932/2.284/2.903/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 22 din
09 ianuarie 2017
Ordinul reglementeaza procedura de
acordare a scutirii la impozitul pe venitul
din salarii pentru angajatii operatorilor
economici care isi desfasoară activitatea
pe teritoriul Romaniei in conformitate cu
legislatia în vigoare, al caror obiect de
activitate include crearea de programe
pentru calculator. Ordinul abroga Ordinele
nr.
217/4.172/1.348/835/2015
privind
incadrarea in activitatea de creatie de
programe pentru calculator.
Principala modificare consta in eliminarea
conditiei ca angajatorul sa fi realizat in
anul precedent venituri din activitatea de
creatie de programe pentru calculator de
10.000 USD.
Referitor la indeplinirea conditiei ca
angajatorul sa fi realizat in anul fiscal
precedent venituri din activitatea de
creatie de programe pentru calculator sunt
aduse precizari referitoare la situatia
societatilor ce se infiinteaza in cursul
anului fiscal sau care au facut obiectul
unei reoganizari in cursul anului.
In
ceea
ce
priveste
documentele
justificative care se au in vedere la

incadrarea persoanelor scutite de la plata
impozitului pe veniturile din salarii si
asimilate salariilor, odata cu intrarea in
vigoare a prezentului ordin, acestea nu vor
mai fi necesare in copie legalizata, ci in
copie
cu
mentiunea
“conform
cu
originalul”.
Sunt aduse modificari asupra definitiei
activitatii de creatie de programe pentru
calculator.
Totodata, ca masura de simplificare a
procedurilor, angajatorul va putea pastra
documentele
justificative
in
format
electronic daca acestea vor fi semnate cu
semnatura electronica extinsa bazat pe un
certificat calificat, furnizat de un furnizor
de servicii acreditat.
Prevederile prezentului ordin se aplica
incepand cu veniturile din salarii si
asimilate
salariilor,
obtinute
din
desfasurarea unei activitati de creare de
programe pentru calculator, aferente lunii
februarie.

Eliminarea obligatiei de depunere a formularului (088)
Ordinul presedintelui ANAF nr. 210/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 40 din
13 ianuarie 2017

Ordinul elimina obligatia de depunere a
formularului (088) "Declaratie pe propria
raspundere pentru evaluarea intentiei si a
capacitatii de a desfasura activitati
economice care implica operatiuni din
sfera TVA".
Ordinul modifica Ordinul presedintelui
ANAF nr. 3.698/2015 pentru aprobarea
formularelor de inregistrare fiscala a
contribuabililor si a tipurilor de obligatii

fiscale care formeaza vectorul fiscal si
abroga
Ordinul
presedintelui
ANAF
nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului
si
continutului
formularului
(088)
"Declaratie pe propria raspundere pentru
evaluarea intentiei si a capacitatii de a
desfasura activitati economice care
implica operatiuni din sfera TVA".
Ordinul intra in
1 februarie 2017.

vigoare

la

data

***
Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite
un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro.
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