Fara Contabilitate
Modificarile legislative aplicate incepand cu iulie 2012
I. TVA si Impozit pe profit
1. Incepand cu 01 iulie 2012, a fost majorat plafonul pentru inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor
impozabile stabilite in Romania de la 35.000 de euro (echivalentul a 119.000 lei) la 65.000 de euro
(echivalentul a 220.000 lei).
baza legala OUG 24/2012 >
2. Conform modificarilor aduse Codului fiscal de Ordonanta de Urgenta nr. 24 din 6 iunie 2012, incepand cu
01 iulie 2012:
Se limiteaza la 50% deductibilitatea cheltuielilor de functionare, intretinere si reparatii aferente
autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare, la cel mult un singur
autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii.
Se limiteaza la 50% deductibilitatea cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt
utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu
depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul
soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului (cu anumite exceptii pentru vehicule care
se inscriu in anumite categorii). Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ
cheltuielile privind amortizarea. Aceste prevederi se au in vedere atat la calculul impozitului pe profit,
cat si la calculul impozitului pe veniturile din activitati independente.
Se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararii, achizitiei
intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a taxei pe valoarea
adaugata aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei
impozabile, in cazul in care acestea nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice. Aceasta
restrictie nu se aplica vehiculelor rutiere motorizate avand o masa totala maxima autorizata care
depaseste 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusive scaunul soferului, precum si vehiculelor utilizate
conform art. 145^1 alin. 3 din Codul Fiscal.
Noile prevederi se aplica si avansurilor partiale platite inainte de 1 iulie 2012, daca livrarea intervine
dupa aceasta data.
citeste mai mult >
Acordarea deductibilitatii limitate
3. Limitarea dreptului de deducere a TVA, precum si a deductibilitatii cheltuielilor privind combustibilul se

aplica in cazul in care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice si nu vizeaza:
vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal
la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate
drept care de reportaj, precum si cele folosite de catre agenti de vanzari si de recrutare a fortei de
munca;
vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de
instruire in cadrul scolilor de soferi
4. Conform HG 670 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, pentru a beneficia de deductibilitatea integrala pentru:
cheltuielile cu parcul auto (orice cheltuiala care poate fi direct atribuibila unui vehicul: cheltuielile cu
lubrifianti, cu piese de schimb si reparatii, cheltuielile cu combustibilul utilizat pentru functionarea
vehiculului, chiria, rovinieta, asigurarile obligatorii si facultative, impozitele locale, etc.) si taxa pe
valoarea adaugata aferenta cheltuielilor mentionate mai sus si taxa pe valoarea adaugata aferenta
cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului, contribuabilul trebuie sa
justifice utilizarea vehiculelor exclusiv in scopul activitatii economice.
Justificarea utilizarii vehiculelor se efectueaza pe baza documentelor justificative si prin intocmirea foii
de parcurs care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: categoria de vehicul utilizat, scopul
si locul deplasarii, kilometrii parcursi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.
Utilizarea in scopul activitatii economice a unui vehicul cuprinde, fara a se limita la acestea: deplasari in
tara sau in strainatate la clienti/furnizori, pentru prospectarea pietei, deplasari la locatii unde se afla
puncte de lucru, la banca, la vama, la oficiile postale, la autoritatile fiscale, utilizarea vehiculului de catre
personalul de conducere in exercitarea atributiilor de serviciu.
Se considera ca un vehicul nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice, in situatia in care, pe
langa utilizarea in scopul activitatii economice, vehiculul este utilizat ocazional sau de o maniera continua
si pentru uz personal. Daca vehiculul este utilizat atat pentru activitatea economica, cat si pentru uz
personal, se limiteaza la 50% dreptul de deducere cheltuielilor si a taxei aferente. Persoana impozabila
care aplica deducerea limitata de 50% nu trebuie sa faca dovada utilizarii vehicului in scopul activitatii
economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de parcurs.
Este obligatia persoanei impozabile sa demonstreze ca sunt indeplinite toate conditiile legale pentru
acordarea deducerii integrale. Astfel, va revine obligatia intocmirii corecte a foilor de parcurs, astfel
incat acestea sa fie acceptate de catre organul de control.
citeste mai mult >
5. De asemenea, pentru inregistrarea corecta in contabilitate a documentelor, va trebui ca, incepand cu luna
iulie 2012:
sa identificati, printr-o decizie emisa de o persoana competenta in acest sens, vehiculele aflate in
proprietatea dvs. sau inchiriate care sunt folosite exclusiv in scopul activitatii economice;
sa evidentiati pe documentele justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate a cheltuielilor si a
taxei pe valoarea adaugata - facturi, bonuri fiscale, chitante, decizii de impunere, extrase de cont
bancar - vehiculul pentru care s-a efectuat acea cheltuiala.
6. Incepand cu luna iulie 2012, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane impozabile in

scopuri de TVA daca nu au fost depuse deconturi sau in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive,
nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul
acestor perioade de raportare.

II. Contributii sociale
Incepand cu 01 iulie 2012, se aplica noile prevederi privind contributiile sociale obligatorii pentru persoanele
care realizeaza venituri independente, conform OUG 125/2011.
Conform noilor prevederi, persoanele care obtin venituri din proprietate intelectuala (drepturi de
autor), venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului
Civil, contractelor de agent, datoreaza contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si
contributia individuala de asigurari sociale.
In cazul in care persoana care realizeaza venituri din proprietate intelectuala (drepturi de autor),
obtine venituri si din alte surse precum salarii, somaj, pensie mai mica decat 740 lei, aceasta nu mai
datoreaza contributia individuala de asigurari sociale de sanatate.
Ce contributii sociale trebuie sa plateasca cei ce obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala?
Drepturile de autor nu se mai impoziteaza social!
In cazul veniturilor obtinute in calitate de persoana fizica autorizata, intreprindere individuala,
asociatie familiala, persoanele datoreaza contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si
contributia integrala de asigurari sociale.
Contributii sociale datorate de PFA, intrepinderi individuale, intreprinderi familiale, profesii libere
Contributia individuala de somaj nu mai este obligatorie, persoanele putand opta pentru incheierea unei
asigurari facultative in sistemul asigurarilor de somaj.
incepand cu 1 iulie 2012, obligatiile datorate de persoanele fizice catre casele de asigurari sociale
sunt transferate catre ANAF, acestuia revenindu-i obligatia sa emita catre contribuabili deciziile de
impunere pentru plata contributiilor de asigurari sociale si a celor de asigurari sociale de sanatate (CAS
si sanatate)
Despre declaratiile fiscale 600, 610 si 620
Contributii sociale platite de persoanele fizice
Ce contributii sociale datoreaza persoanele fizice care obtin venituri cu impozitare cu retinere la sursa?
Contributii sociale datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri cu regim de retinere a
impozitului la sursa
Plata CASS pentru persoanele fizice care nu realizeaza venituri
Contributii sociale datorate de o persoana fizica care obtine venituri agricole
Ghid contributii sociale obligatorii pentru persoanele fizice

GHIDUL ANAF privind declararea si plata contributiilor sociale de catre persoanele fizice care
realizeaza venituri din activitati independente si alte venituri
Fiscalitatea aplicata zilierilor

III. Diverse
Incepand cu anul 2013, CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) va
introduce parafa anuala pentru profesionistii Corpului.
citeste mai mult >
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