In ATT : D-lui Director Economic, Dir. Financiar, Contabil Sef; Invitati din
cadrul departamentului financiar si contabilitate
Oportunitatea de a avea acces la informatie corecta si de ultima ora!

NOI REGLEMENTĂRI FISCALE ÎN 2021
LECTOR: CRISTIAN RADULESCU
SEMINAR ONLINE SI CLASIC
26 MARTIE 2021
CE VETI AFLA:
In cadrul acestui seminar interactiv de fiscalitate va avea loc prezentarea ultimelor modificari importante
aplicabile in anul 2021 in domeniul TVA, impozit pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe profit,
impozit nerezidenti, PFA, impozitul specific unor activitati, microintreprinderi, preturi de transfer si impozite
si taxe locale etc.
Cele mai recente sunt introduse prin OUG nr. 13/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal si a Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial nr. 197 din
26 februarie 2021.
Pe langa acestea mai sunt cateva sute de modificari solicitate de mult timp de mediul de afaceri, cu impact
major asupra companiilor din Romania si care vor aduce numeroase avantaje concrete. Este vorba de Legea
nr. 296/2020 de modificare a Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala in vigoare din decembrie 2020.
Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis
anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

TEMATICA
1. Modificari de ultima ora aduse Codului Fiscal prin OUG 13/2021 din 24 februarie
a) Revizuirea sferei de aplicare a nedeductibilitatii cheltuielilor inregistrate de contribuabilii platitori de
impozit pe profit ca urmare a unor tranzactii efectuate cu o persoana situata intr-un stat care este inclus
în Lista jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale – caz special TURCIA.
b) Se clarifica tratamentul fiscal aplicabil avantajelor de natura salariala neimpozabile si care nu se cuprind
in baza de calcul al contributiilor sociale in cazul celor primite in baza unor legi speciale si/sau finantate
din buget.
c) S-a reglementat explicit regimul fiscal aplicabil valorii nominale a tichetelor cadou primite de persoanele
fizice care obțin venituri de natura salariala.

2. Modificari Cod Fiscal
a)

Modificari cu caracter general
 modificarea definitiilor anumitor termini (e.g. locul conducerii efective, persoane afiliate)
 introducerea unei proceduri detaliate privind stabilirea rezidentei fiscale in Romania a persoanelor
juridice straine cu locul conducerii efective in Romania.
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b) Modificari cu privire la impozit pe profit
 clarificari cu privire la aplicarea facilitatii de scutire pentru profitul reinvestit (e.g. modul de calcul al
scutirii, clarificari cu privire la creditul fiscal acordat pentru achizitionarea caselor de marcat);
 modificari cu privire la deductibilitatea cheltuielilor la calculul rezultatului fiscal:
o noi cheltuieli deductibile: telemunca, stock option plan (indifferent de tratamentul din perspectiva
impozitului pe venit);
o noi cheltuieli nedeductibile: cheltuieli efectuate cu persoane care sunt incluse in lista jurisdictiilor
necooperante, cheltuieli cu amortizarea caselor de marcat electronice fiscal);
 introducerea posibilitatii deducerii integrale a ajustarilor pentru deprecierea creantelor;
 introducerea de prevederi speciale in legatura cu tratamentul fiscal pentru contractele de leasing
pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu IFRS;
 reglementarea preluarii pierderilor fiscale in cadrul unor operatiuni de reorganizare implicand
microintreprinderi.
c) Introducerea consolidarii fiscal in scop de impozit pe profit
d) Modificari cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor – e.g. modificari cu privire la
aplicarea cotei de 1% in conditii speciale, modificari de calcul a bazei impozabile;
e) Modificari cu privire la impozitul pe venit
 clarificari cu privire la stabilirea rezidentei fiscale in Romania;
 venituri din salarii : introducere de prevederi noi cu privire la avantaje in bani si natura primite de la
terti, introducere de noi venituri neimpozabile (e.g. ajutoare pt adoptie, utilizare automobile in scop
personal pentru societati platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau impozit
specific, ajutoare pentru telemunca, costuri cu testare epidemiologica / vaccinare);
 venituri din cedarea folosintei bunurilor - modificarea/introducerea unor prevederi cu privire la
regimul fiscal aplicabil veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, precum si a regulilor privind
stabilirea impozitului aferent;
 venituri din transferul titlurilor de valoare - clarificari cu privire la definirea veniturilor din Romania
din transferul titlurilor de valoare, modificari termen depunere declaratia 205
 venituri din premii si din jocuri de noroc – sunt incluse si reducerile comerciale de pret;
 venituri din alte surse – se introduce prevederi suplimentare referitor la tichetele cadou primite de la
terti.
f) Contributii sociale obligatorii
 precizari suplimentare sector constructii;
 reglementari pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfasurata in strainatate;
 modificare termen depunere Declaratie Unica – 25 mai a anului urmator.
g) Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti – modificare cota WHT aplicabila pentru
persoane fizice – 10%
h) Modificari privind TVA – cele mai importante masuri
 majorare plafon aplicare TVA la incasare;
 introducere prevederi cu privire la ajustarea bazei de impozitare a TVA pentru creantele neincasate
de la persoane fizice;
 introducere prevederi referitoare la cursul valutar ce va fi utilizat pentru determinarea echivalentului
in lei a plafonului de 140.000 EUR pentru livrarea de locuinte pentru care se aplica cota redusa de
TVA de 5%;
 clarificari privind dreptul de deducere a TVA inscrisa in facturile de corectie emise din proprie
initiativa de furnizori (si nu doar ca urmare a unei inspectii fiscale) si transmise cu intarziere catre
beneficiari;
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i)

j)

 introducere posibilitare de a desemna un reprezentant fiscal de persoanele nerezidente care nu sunt
inregistrate in scopuri de TVA in Romania si care efectueaza operatiuni de import urmate de livrari
intracomunitare ;
 persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care importa in Romania anumite bunuri supuse
masurilor nationale de taxare inversa nu fac plata efectiva a TVA in vama.
 introducere clarificari suplimentare aplicabile pentru persoanele impozabile care comercializeaza
energia electrica si livrari de gaze.
Modificari accize - clarificare obligatie pentru operatorii economici autorizati in domeniul desfasurarii
activitatilor cu gaz natural, carbune, lignit, cocs si energie electrica de a se inregistra la autoritatea
competenta in scop de accize inainte de a desfasura astfel de activitati.
Modificari impozite si taxe locale – modificare interval de evaluare in scop de impozite si taxe locale,
aplicare bonificatie 10% pentru taxa pe cladire / teren.

3. Codul de procedura fiscala
a) Completari privind cazurile care atrag nulitatea actului administrativ fiscal – e.g. organul fiscal nu
prezinta argumentele pentru care nu ia in considerare opinia prealabila emisa in scris sau solutia
adoptata anterior pt situatii similare, organul fiscal nu respecta considerentele deciziei de solutionare a
contestatiei, etc.
b) Modificari privind anumite termene procedurale si de prescriptie:
 termenele prevazute de legislatia fiscala privind indeplinirea de catre contribuabili/platitori a unor
obligatii, pot fi prelungite/modificate, pentru motive justificate ce tin de activitatea de administrare a
creantelor fiscal;
 se introduce masura intreruperii sau suspendarii termenului de prescriptie a dreptului de a stabili
creante fiscale pe perioada desfasurarii actiunii de urmarire penala;
 prevederi referitoare la prescrierea dreptul contribuabilului/platitorului de a solicita dobanzi pentru
sumele de restituit/rambursat de la buget;
c) Modificari privind inspectia fiscala / verificarea situatiei fiscale personale si solutionarea contestatiilor
– cele mai importante masuri
 transfer competenta privind solutionarea contestatiilor;
 introducere prevederi referitoare la situatia in care, dupa inceperea inspectiei fiscale, respectiv a
verificarii situatiei fiscale individuale intervine incetarea persoanei juridice sau decesul persoanei
fizice;
 introducere completari cu privire la suspendarea inspectiei fiscale;
 introducere termen minim pentru stabilirea discutiei finale de la data comunicarii proiectului de
raport de inspectie fiscala;
 introducerea posibilitatii solicitarii de reverificare a unor tipuri de obligatii fiscale si de catre
contribuabil;
 introducerea de noi prevederi legate de rezultatele controlului antifrauda;
 introducerea posibilitatii de reexaminare a deciziei emise in solutionarea contestatiei de catre
organul de solutionare competent, la cererea contribuabilului/platitorului.
d) Alte prevederi importante – cele mai importante
 rezultatele analizei de risc efectuate de organul fiscal nu vor mai fi publicate pe site-ul propriu;
 codul de identificare fiscala poate fi utilizat de contribuabili si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale
anterioare datei de inregistrare fiscala;
 se introduc dispozitii privind stingerea prin compensare in cazul grupului fiscal constituit in domeniul
impozitului pe profit, asemenea celor aplicabile in cazul grupului fiscal constituit pentru TVA;
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 completari referitoare la procedura de eliminare a dublei impuneri intre persoane romane afiliate
membre ale aceluiasi grup fiscal aplicabile in cazul in care se ajusteaza/estimeaza veniturile sau
cheltuielile unui membru din cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit, in cadrul unei
inspectii fiscale.
 eliminare necesitate de prezentare a certificatului de atestare fiscala in cazul in care pentru
instrainare mijloc de transport se utilizeaza formularul tipizat de contract de instrainare-dobandire.
 introducere prevederi speciale privind restituirea impozitului pe dividende interimare;
 introducere prevederi noi cu privire la garantii pentru contribuabilii care beneficiaza de procedura de
esalonare la plata a obligatiilor fiscale;
 se modifica prevederile cu privire la inlocuirea bunurilor sechestrate.

4. Sesiune de intrebari si raspunsuri

ORGANIZARE




Program: vineri, 26 martie 2021: 08:30 – 12:00 – ONLINE sau in sala – World Trade Center Bucuresti
Taxa instruire: 490 Lei plus TVA – Se elibereaza adeverinta CAFR/ACCA
Discounturi:

3% - 2 persoane; 5% - 3 persoane; 7% - peste 4 persoane

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
26 martie 2021, Fiscalitate, Cristian RADULESCU
NUME:

PRENUME:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPANIA:

FUNCTIA :

DOMENIUL DE
ACTIVITATE:

Nr. Reg. Comertului:

CONT BANCAR IBAN:

COD FISCAL/CUI:

BANCA:

ADRESA:

ORAS:
Judet//Sector:

COD POSTAL:

TELEFON:

FAX:

EMAIL:

 IN SALA

 ONLINE

MODALITATE DE PLATA
Veti primi factura dupa inscriere.
Fisa de prezentare a programului impreuna cu prezentul Talon tine loc de contract de instruire intre parti.
Pentru inscriere va rugam sa completati formularul de mai sus si sa il trimiteti la :
Email: wtib@wtib.ro / Tel: (021) 202 44 09 / Fax: (021) 319 12 96
Persoana de contact:
Silvan CONSTANTIN, Telefon: 0724 413 568
Data: ..................................

Semnatura si stampila: ……...........................
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