31 iulie 2017

Modificari aduse Codului Fiscal
Legea nr. 177/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017

Legea nr. 177/2017 aproba Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 3/2017 de modificare
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu o
serie de modificari si completari, printre care
mentionam urmatoarele:
Incepand cu 1 octombrie 2017 se extinde
sfera cheltuielilor deductibile privind bunurile
de natura stocurilor constatate lipsa din
gestiune ori degradate, cu cheltuielile
aferente alimentelor destinate sau nu uzului
uman, subprodusele de origine animala,
produsele agroalimentare, in anumite conditii,
daca acestea vor fi utilizate conform
legislatiei
pentru
combaterea
risipei
alimentare (cand aceasta va intra in vigoare).
Se stipuleaza ca prevederile aplicabile
impozitului pe venitul microintreprinderilor
prevaleaza fata de cele prevazute in
Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific
unor activitati. Astfel, persoanele juridice
romane
care
intra
sub
incidenta
Legii nr. 170/2016 si care, la data de
31 decembrie 2016, au realizat venituri
cuprinse intre 100.001 euro – 500.000 euro,
vor fi considerate platitoare de impozit pe
veniturile microintreprinderilor incepand cu

1 august 2017, in masura indeplinirii
conditiilor specifice microintreprinderilor.
Serviciile medicale furnizate sub forma de
abonamente
medicale,
suportate
de
angajator pentru angajatii proprii, vor fi
considerate venituri neimpozabile la calculul
impozitului pe venit in limita unui plafon anual
de 400 euro (in cadrul aceluiasi plafon se
incadreaza si primele de asigurare voluntara
de sanatate).
Incepand cu 1 octombrie 2017, serviciile de
inchiriere, de leasing, de concesionare, de
arendare de bunuri, de acordare cu plata
pentru o anumita perioada a unor drepturi
reale, precum dreptul de uzufruct si
superficia, asupra unui bun imobil sunt
incluse in categoria livrarilor de bunuri si
prestarilor de servicii care au caracter
continuu, pentru care faptul generator din
perspectiva TVA intervine la fiecare data
prevazuta
in
contract
pentru
plata
bunurilor/serviciilor prestate sau, in lipsa unei
astfel de prevederi contractuale, la data
emiterii unei facturi, perioada de decontare
neputand depasi un an.

Se elimina conditionarea inregistrarii in
scopuri de TVA de justificarea „intentiei si
capacitatatii de a desfasura activitati
economice”. In schimb, inregistrarea in
scopuri de TVA va fi determinata de gradul de
risc fiscal al persoanei impozabile – criteriile
pentru evaluarea riscului fiscal vor fi
reglementate prin Ordin al presedintelui
A.N.A.F. In plus, si anularea inregistrarii in
scopuri de TVA va putea fi dispusa daca
persoanele impozabile prezinta un risc fiscal
ridicat.

Prezenta lege aduce modificari si in cadrul
Titlului VIII - Accize si alte taxe speciale din
Codul fiscal, care vizeaza in principal nivelul
accizelor in contextul republicarii Anexei nr. 1
cu valoarea accizelor pentru anii 2017-2022,
modificari
cu
privire
la
autorizarea
operatorilor economici care desfasoara
activitati cu produse accizabile in regim
suspensiv de accize, regimul de antrepozitare,
etc.

Ordonanta nr. 4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
publicata in Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017

Ordonanta prevede ca, in cazul castigului
lunar brut realizat in baza unui contract
individual de munca cu norma intreaga sau cu
timp partial, al carui nivel este sub nivelul
salariului minim brut pe tara garantat in plata,
venitul luat in calcul la determinarea bazei
lunare de calcul al contributiilor pentru
asigurari sociale si asigurari sociale de
sanatate datorate de angajator este salariul
minim brut pe tara in vigoare in luna pentru

care se datoreaza contributia de asigurari
sociale, respectiv asigurari sociale de
sanatate, corespunzator numarului zilelor
lucratoare din luna in care contractul a fost
activ, cu anumite exceptii.
Prevederile aduse de Ordonanta nr. 4/2017
intra in vigoare la data de 1 august 2017 si se
aplica incepand cu veniturile aferente lunii
august 2017.

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

