nr. 2/2013
Noi niveluri pentru
Dobânzi și penalități de întârziere
dobânzile și penalitățile de pentru neplata debitelor fiscale
întârziere
(Ordonanța de Guvern 50/2013
privind reglementarea unor măsuri
Eșalonarea la plată
fiscale)
Amânarea la plata
debitelor fiscale în cazul
contribuabililor care au de
încasat sume din fonduri
europene

Începând cu data de 1 iulie 2013,
pentru neplata la termen a debitelor
fiscale scadente după data de 1 iulie
2013, se vor datora:
‐ penalități de întârziere de 0,02%
pentru fiecare zi de întârziere;
Valoarea de intrare a ‐ dobânzi de întârziere de 0,04%
mijloacelor fixe – 2.500 lei pentru fiecare zi de întârziere.
Atât dobânzile, cât și penalitățile se
Impozitarea de 85% a vor calcula de la data scadenței
veniturilor persoanelor cu obligației fiscale, până la data achitării
funcții de conducere
sale.
Pentru obligațiile de plată cu scadența
Grup fiscal unic TVA
până la data de 1 iulie 2013 care se
sting după această dată, se aplică
Formulare fiscale
nivelul penalităților de întârziere în
vigoare anterior datei de 1 iulie 2013.
Formulare inspecție
fiscală Fondul pentru
Modificări privind procedura
mediu
eșalonării la plată (cf OUG 29/2011)

valabilității eșalonării la plată. Astfel,
contribuabilii trebuie să achite în
termen de 180 de zile (în loc de 90 de
zile) de la data comunicării deciziei de
eșalonare la plată, obligațiile nestinse
la data comunicării deciziei și pentru
care au fost comunicate somații. În
cazul în care pentru aceste datorii
sunt comunicate somații de plată
după data comunicării deciziei de
eșalonare, termenul de plată este
extins de la 30 la 180 de zile, fără a
depăși însă data finalizării eșalonării la
plată.
Modificarea deciziei de eșalonare la
plată
Pe perioada de valabilitate a
eșalonării la plată, decizia de
eșalonare poate fi modificată și prin
includerea obligațiilor fiscale stabilite
în urma unei inspecții fiscale, cu
termen de pla tă ulterior comunicării
deciziei de eșalonare.

Dobânzi și penalități de întârziere
Începând cu 1 iulie 2013, penalitățile
Prin OUG 50/2013 se modifică de întârziere de 0,02% prevăzute de
termenele de plată a obligațiilor C.pr.fisc. se calculează până la data
fiscale,
în
scopul
menținerii emiterii deciziei de eșalonare.
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Prevederi speciale pentru contribuabilii cu risc
fiscal mic
În scopul considerării unui contribuabil ca având
risc fiscal mic, și implicit al aplicării procedurii
speciale de eșalonare la plată, persoana juridică
trebuie să fi fost înființată cu minimum 12 luni
anterior depunerii cererii de eșalonare.

de 15 de zile de la data depunerii cererii.
Pe perioada amânării la plată, contribuabilii nu
datorează accesorii pentru obligațiile fiscale
principale amânate la plată de orice natură în
condițiile în care au renunțat la încasarea de accesorii
de orice natură aferente creanțelor de încasat de la
autoritatea competentă în gestionarea fondurilor
europene.

Amânarea la plată în cazul contribuabililor care
au de încasat sume din fonduri europene
Amânare la plată încetează în termen de 2 ani de la
data comunicării deciziei de amânare, în cazul în care
Contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide amânarea la plată nu a fost finalizată în acest timp.
și exigibile de la autoritățile competente în
gestionarea fondurilor europene în baza Pentru contribuabilii care au depus cereri de
contractelor de finanțare încheiate cu acestea, pot rambursare la autoritățile competente în gestionarea
solicita amânarea la plată a impozitelor, taxelor, fondurilor europene, nu începe sau se suspendă
contribuțiilor și altor sume datorate bugetului executarea silită a obligațiilor fiscale, în limita sumei
general consolidat, inclusiv a obligațiilor accesorii, solicitate la rambursare pentru care termenul de
în limita sumei de încasat de la autoritățile plată a cererii de rambursare a fost depășit.
competente în gestionarea fondurilor europene, în Procedura detaliată de aplicare a acestor dispoziții va
ordinea vechimii obligațiilor fiscale.
face obiectul Ordin al Ministrului Finanțelor Publice.
Amânarea la plată nu se acordă contribuabililor:
●
pentru care s‐a deschis procedura
insolvenței;
●
pentru care a început executarea silită de
către un alt creditor prin proprirea sumelor de
încasat de la autoritățile competente în gestionarea
fondurilor europene;
●
care au în derulare o eșalonare la plată, în
condițiile OUG 29/2011.

Valoarea de intrare a mijloacelor fixe – 2.500 lei
(Hotărârea nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de
intrare a mijloacelor fixe)

Începând cu data de 1 iulie 2013, valoarea minimă de
intrare a mijloacelor fixe stabilită în condiţiile Legii nr.
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în
active corporale şi necorporale este de 2.500 lei (în
locul valorii de 1.800 lei).
Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu
În scopul acordării amânării la plată, contribuabilul valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 lei și 2.500
depune la organul fiscal:
lei, existente în patrimoniul operatorilor economici
● cererea de acordare a amânării,
la data de 1 iulie 2013, se va recupera pe durata
● documentul emis de autoritatea competentă în normală de funcționare rămasă.
gestionarea fondurilor europene prin care se
certifică cuantumul sumelor certe, lichide și
Impozitarea veniturilor persoanelor cu funcții
exigibile, pe care contribuabilul este îndreptățit să le de conducere
primească de la acestea.
(Ordonanța de Urgență nr. 55/2013 privind unele
măsuri fiscal‐bugetare și pentru modificarea unor
Cererea contribuabilului se soluționează în termen acte normative)
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Prin derogare de la prevederile art. 43 din Codul
fiscal, se impozitează cu o cotă de 85% veniturile
din
salarii/indemnizaţii/sume
compensatorii
acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării
contractului de muncă, raportului de serviciu sau
mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau
persoanelor care sunt numite în calitate de membru
în consilii de administraţie şi consilii de conducere .
Grup fiscal unic ‐ TVA
(Ordinul nr. 607/2013 privind aprobarea procedurii
de implementare și de administrare a grupului
fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului
și conținutului unor formulare)

ale Codului fiscal în ceea ce privește stabilirea
venitului impozabil. Pentru anul 2013, acest
formular trebuie depus până la data de 25 iunie
2013.
Noi formulare pentru inspecția fiscală privind
obligațiile la Fondul pentru mediu
(Ordinul nr. 1356/2013 pentru aprobarea modelelor
și conținutului formularelor utilizate în activitatea de
inspecție fiscală)
Prezentul Ordin înlocuiește Ordinul 657/2006 pentru
aprobarea modelelor şi conţinutului formularelor
utilizate în activitatea de inspecţie fiscală, cu
modificările și completările ulterioare.

Conform Ordinului nr. 607/2013, decizia de
implementare a grupului fiscal unic (GFI) se
eliberează în termen de maximum 60 zile de la data
depunerii cererii.
Membrii grupului de TVA păstrează valabile codurile
de TVA pe perioada implementării GFI.
Reprezentantul desemnat al GFI depune la organul
competent decontul de TVA consolidat, anexând
totodată, în scop informativ și de verificare,
deconturile de TVA ale celorlalți membri.
Pentru toate celelalte declarații fiscale sau
informative, membrii GFI se comportă ca persoane
impozabile independente.
Formulare fiscale – activități agricole
(Ordinul nr. 641/2013 privind modificarea anexei 1
la Ordinul ANAF 52/2012 pentru aprobarea
Contacte
modelului și conținutului unor formulare prevăzute
Luisiana.Dobrinescu@dobrinescudobrev.ro
la titlul III din Legea 571/2003 privind Codul fiscal)
Anca.Grigore@dobrinescudobrev.ro
Ordinul 641/2013 aprobă modelul și conținutul
DOBRINESCU DOBREV SCA
formularului 221 ”Declarație privind veniturile din
activități agricole impuse pe norme de venit”, în B‐dul Lascăr Catargiu nr. 41, 010665 București S1
vederea alinierii formularului 221 la noile prevederi www.dobrinescudobrev.ro
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