LEGAL ALERT

No. 7 / 30 January 2015

Noi modificări ale Codului Fiscal
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 / 28.02.2015 a fost publicată OG nr. 4 / 2015 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Principalele modificări aduse de Ordonanță:

1. Impozitul pe venit
Sunt scutite de impozit pe venit următoarele categorii de venituri
realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau
accentuat:



veniturile din activități independente



veniturile din salarii prevăzute la art. 55, alin. (1)-(3) din
Codul Fiscal



veniturile din pensii



veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură,
altele decât cele prevăzute la art. 72 din Codul Fiscal.

Persoanele mai sus menționate nu datorează plăți anticipate pentru veniturile din activități independente,
veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură scutite de impozit pe venit.
Prevederile intră în vigoare la data de 01.02.2015.
Obligațiile fiscale pentru veniturile mai sus menționate, realizate până la data de 01.02.2015 de către
persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, sunt cele în vigoare la data realizării acestora.
Ordonanța stabilește și câteva reguli speciale pentru veniturile din activități independente, veniturile din
activități agricole, silvicultură și piscicultură realizate în perioada 01.01 – 01.02.2015 de aceste persoane.

2. Taxa pe valoarea adăugată (TVA)
Se introduce articolul 1501 care cuprinde prevederi referitoare la persoana obligată la plata taxei pentru
achiziții intracomunitare.
Ori de câte ori, prin alte acte normative, se va face trimitere la art. 151 din Codul Fiscal, aceasta se
consideră a fi făcută la art. 1501 din Codul Fiscal.
Prevederile vor fi aplicabile la data intrării în vigoare a prevederilor art. III, pct. 8 din OUG 92 / 2014 pentru
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative. Vă rugăm să considerați
Legal Alert-ul nr. 2 / 09.01.2015, unde am prezentat modificările Codului Fiscal introduse prin OUG 92 /
2014.
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3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate
După art. 29619 se introduce Capitolul I1, care cuprinde art. 29620 referitor la categoriile de persoane fizice
exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.
Aceste prevederi intră în vigoare la data de 31.01.2015.

***

Indicele prețurilor de consum pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe
profit pentru anul 2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 / 29.01.2015 a fost publicat OMFP nr. 83 / 2015 privind
indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit
anual pentru anul fiscal 2015.
Pentru anul fiscal 2015, valoarea acestui indice este 102,2%.
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New Amendments to the Tax Code
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 74 of 28 January 2015 has published Government Ordinance No
4 / 2015, which amends and supplements Law No 571 / 2003 regarding the Tax Code.
The major amendments contained in the Ordinance refer to:

1. Income Tax
Individuals with severe or substantial disability who achieve the
categories of income specified below shall be exempt from the
payment of this tax:



income from independent activities



salary income as provided by Art.55 (1)-(3) of the Tax Code



pension



income from activities related to farming, forestry and fish
rearing and breeding, other than those specified by Art.72 of
the Tax Code.

The abovementioned individuals shall not perform anticipatory payments for the income obtained from
independent activities, from farming, forestry and fish rearing and breeding that are exempt from income
tax.
These provisions come into force on 1 February 2015.
The tax obligations related to the aforementioned income that has been obtained until 1 February 2015 by
severely or substantially disabled people shall remain in effect. The Ordinance also sets out specific rules
for the income achieved by these people from independent activities, from farming, forestry and fish rearing
and breeding in the period spanning 1 January – 1 February 2015.

2. Value Added Tax (VAT)
The Ordinance introduces Article 1501 which contains provisions concerning the persons that are obligated
to pay tax on intra-Community acquisitions.
Whenever other legislative acts refer to Art.151 of the Tax Code, such reference shall be deemed to be
made to Art.1501 of the Tax Code.
These provisions shall become effective from the date on which Art.III, point 8, of Government Emergency
Ordinance 92/2014 on the regulation of tax and budgetary measures and amendment of certain legislative
acts enters into force. Please consider the Legal News Alert No 2 of 9 January 2015 which makes specific
reference to the amendments to the Tax Code under said Ordinance 92/2014.

3. Social Health Insurance Contribution
Chapter I1 is introduced after Article 29619, which contains the provisions of Art.29620 referring to the
categories of individuals who are exempt from the payment of the social health insurance contribution.
These provisions come into full force and effect on 31 January 2015.
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***

The Consumer Price Index Used for the Adjustment of Advance Payments for Profit Tax in
2015
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 76 of 29 January 2015 has published Order 83 / 2015 of the
Minister of Public Finance, regarding the Consumer Price Index used for the adjustment of advance
payments for the annual profit tax in 2015.
The value of this index in 2015 is 102.2%.
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Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este
considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Duncea Ştefănescu nu îşi asumă nici o responsabilitate în
acest sens. Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne
contactaţi.
Legal Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is
intended only to provide information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or
consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this respect. Should you require any information
related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.
Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteţi un mesaj la adresa
news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii.
If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro,
specifying your full name and title, as well as the name of your company.
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