BULETIN INFORMATIV
23 decembrie 2020

Stimați Colaboratori,
Vă comunic că, în Monitorul Oficial nr. 1269/21.12.2020 a fost publicată Legea
nr. 296/18.12.2020 pentru modificarea și completarea Codului fiscal („Legea”).
Legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepțiile prevăzute de aceasta.
NOUTĂȚILE FISCALE IMPORTANTE INCLUD:
Impozitul pe profit:

Taxe salariale.

impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
contribuțiilor sociale obligatorii
 TVA:
(de la 2.250.000 RON).

 Impozitul pe clădiri:


(de la 3 ani)


 Noul termen de depunere a declarației unice va fi 25 mai în loc de 15 martie).
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IMPOZITUL PE PROFIT

Societățile care fac parte din același grup vor putea să își consolideze pozițiile de profit
impozabil și pierdere fiscală și vor datora impozit numai pe profitul consolidat la nivelul
grupului. Astfel, se va permite recuperarea pierderilor fiscale în timp real, prin
compensarea cu profitul impozabil realizat de alte societăți din același grup.
Odată opțiunea efectuată, aceasta trebuie menținută timp de cinci ani.

. În acest scop, stabilirea rezidenței fiscale
în baza locului conducerii efective se va realiza prin completarea și transmiterea unui
Chestionar către autoritățile fiscale din România.

(cu păstrarea celorlalte condiții de aplicabilitate).

(Anterior scutirea se acorda în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada
respectivă.) Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit, mai puțin
partea aferentă rezervei legale,
nu doar până la sfârșitul exercițiului financiar.
 Se prevede expres că sunt nedeductibile cheltuielile privind amortizarea caselor de
marcat fiscale, care se scad din impozitul pe profit (sub formă de credit fiscal).
 Vor fi nedeductibile cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană
situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în Lista UE a
jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
 Alte clarificări se referă la:
Definițiile părților afiliate, rezidentului, tilurilor de participare.
Situațiile în care sponsorizările se restituie în același an sau în ani diferiți.
Recuperarea pierderilor fiscale ca urmare a unor operațiuni de reorganizare.
Documentele justificative necesare în vederea aplicării tratatelor de evitare a dublei
impuneri.
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IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

TRATAMENTUL FISCAL COMUN AL UNOR VENITURI DIN SALARII DIN
PERSPECTIVA IMPOZITULULUI PE VENIT ȘI A CONTRIBUȚIILOR SOCIALE
 Au fost aduse clarificări privind avantajele în bani sau în natură primite de angajați de la
terți, precum și în ceea ce privește persoana responsabilă cu calculul, reținerea, declararea
și plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale.

inclusiv transportul, pe
perioada concediului de oduhnă, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai
acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă,
(anterior nu exista o limită).

(în corelare cu scutirea de impozit pe venit deja
existentă).
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IMPOZITUL PE VENIT

 Termenul de depunere al Declarației 205 informative privind impozitul reținut la sursă
și câștigurile / pierderile din investiții, pe beneficiari de venit
(în loc de 31 ianuarie).

(în loc 31 ianuarie)




să depună anual la organul fiscal o declarație informativă privind totalul
câștigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil și, totodată,
să transmită în formă scrisă către fiecare contribuabil, informațiile privind totalul
câștigurilor/pierderilor pentru tranzacțiile efectuate în cursul anului fiscal
anterior.
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CONTRIBUȚII SOCIALE

IMPOZITUL PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI
 Este aliniată cota standard aferentă impozitului datorat în cazul unor venituri impozabile
obținute din România de persoane fizice nerezidente,
de la 16%.
 Termenul de depunere de către plătitorii de venituri a declaraţiei privind calcularea şi
reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, af
fost extins până în
inclusiv a anului curent pentru anul expirat
(în loc de 31 ianuarie).
TVA

 Plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare a fost majorat la
(de la 2.250.000 RON).

Prin Legea nr. 248/2020, începând cu data de 1 ianuarie 2021, plafonul pentru vânzarea
livrarea de locuințe care pot fi achiziționate de persoanele fizice cu cota de 5% a fost
majorat la 140.000 Euro (de la 450.000 lei), exclusiv TVA. În acest context, prin Lege se
precizează că
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și nu doar ca
urmare a unui control fiscal, chiar dacă termenul de prescripție s-a îndeplinit.

A fost introdusă o măsură care va avea ca rezultat încurajarea societăților din afara
UE să facă importuri de bunuri în UE prin România, astfel:

(i.e. aplicarea regimului vamal 42).

Certificatul de amânare de la plata TVA în vamă va rămâne necesar de obținut pentru
situațiile în care se solicită amânarea plății TVA ca urmare a depășirii unui anumit
prag valoric de importuri,
de la 100
milioane)
(perioadă redusă de la 12 luni).

De asemenea, au fost aduse
clarificări privind condițiile necesare aplicării măsurilor de simplificare pentru livrările
de energie.
IMPOZITE LOCALE
A fost prevăzut că, la calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale deținute de
persoanele fizice, î
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(de la 3 ani)

NOI TERMENE PENTRU DEPUNEREA DECLARAȚIILOR
(în loc de 15 martie).
(în loc de 15 martie).
Sper că cele de mai sus vă sunt de folos.
Cu stimă,

Mobil: +40 748 733 865
stela.colun@coluntax.ro

Aleea Barajul Sadului nr. 7
Bucharest, sector 3
www.coluntax.ro
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