TAX NEWSFLASH Nr. 14

Va informăm că în Monitorul Oficial nr. 706 din 31.08.2017 a fost publicată Ordonanța Guvernului
nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
Modificările și completările aduse prin prezenta Ordonanță se refera la:

I. Impozitul pe profit
Cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, potrivit legii vor fi deductibile în limita unui
plafon de 30%,din valoarea creanțelor înstrăinate.

II. Impozitul pe venit
1.

Veniturile din activități independente desfășurate în România, potrivit legii, cu excepția

drepturilor de proprietate intelectuală, se consideră ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt
primite din România sau din străinătate.
Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute din
România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin
intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.
2.

În categoria veniturilor neimpozabile au fost introduse și sumele sau avantajele obținute de

persoanele fizice din activități dependente desfășurate la bordul navelor și aeronavelor operate în trafic
international,.
3. Regulile referitoare la impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit,
precum și la impozitului pe venitul net anual determinat în sistem real vor fi aplicabile și situațiilor
de încetare sau suspendare temporară a activității apărute în cursul anului, cu obligația înștiințării
organului de control, în termen de 30 de zile de la producerea încetării sau suspendării, în vederea
recalculării plăților stabilite în contul impozitului anual datorat , respectiv a recalculării plăților anticipate
cu titlu de impozit stabilite în contul impozitulu anual datorat.
4. Vor fi considerate ca fiind venituri din alte surse și impozitate și declarate ca atare, veniturile
din alte surse pentru care impozitul nu poate fi reținut la sursă cât și acele venituri obținute ca
urmare a cesiunii de creanță, atât de cedent, cât și de cesionar (din realizarea de venituri din creanța
respectivă). Sunt incluse în această categorie și drepturile de creanțe salariale obținute în baza unor
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hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și execut orii, din
patrimoniul personal.
5. În categoria veniturilor din salarii și venituri asimilate salariilor necuprinse în baza lunară de
calcul al contribuțiilor de asigurări sociale au fost incluse și abonamentele de sanatate suportat e
de angajator pentru salariații proprii (i.e primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile
medicale furnizate), in valoare maxima de 400 euro anual.
III. Impozitul pe reprezentanțe
1. Se va modifica impozitul pe reprezentanță, pentru un an fiscal, de la 4.000 euro la 18.000 lei,
Reprezentanța persoanei juridice care, pe parcursul unui an fiscal, se înființează sau se desființeaz ă,
va datora impozit doar pentru numărul de luni de existență în anul fiscal respectiv.
2. Reprezentanța persoanei jurdice înființată în România în cursul unei luni din anul de impunere are
obligația ca, în termen de 30 de zile de la data înființării, să calculeze, să depuna declaratia fiscală și
să plătescă impozitul pentru anul de impunere.
3. Reprezentanța persoanei jurdice care se desființează din România în cursul unei luni din anul de
impunere, are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data desființării să recalculeze impozitul aferent
și să depuna declaratia fiscală până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere
IV. Accize și alte taxe speciale
Se majoreaza accizele la motorina si benzina cu 32 de bani pe litru, in doua etape, la 15 septembrie si
1 octombrie 2017.
Modificările aduse Legii 227/2015 privind Codul Fiscal vor intra în

Contact:

vigoare la data de 01 Ianuarie 2018, cu exceptiile de mai jos.

Maria Popa

Prevederile referitoare la abonamentele de sănătate suportate de

Tax Manager

angajator (pct. II – 5 de mai sus) au intrat în vigoare incepând cu

maria.popa@pkffinconta.ro

data de 4 septembrie 2017.
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