NEWSLETTER
- NR. I DIN SEPTEMBRIE 2011 RENUNTAREA LA FISELE FISCALE
(O.G. nr. 30/2011pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal)

Incepand din 1 ianuarie 2012, angajatorii nu vor mai avea obligatia de a depune fisele fiscale
ale salariatilor pentru drepturile salariale si asimilate salariilor realizate dupa aceasta data,
potrivit recentelor modificari aduse Codului Fiscal.
Codul Fiscal a fost modificat prin OG nr. 30/2011, publicata in Monitorul Oficial, la inceputul

lunii septembrie.
Printre cele mai importante modificari si completari semnalam:
1. Se completeaza continutul alin. 3 al art. 7, privind activitatea dependenta la functia de baza:
care reprezinta orice activitate desfasurata in baza unui contract individual de munca sau a unui
statut special prevazut de lege, declarata angajatorului ca functie de baza de catre angajat. In
cazul in care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să
declare fiecăruia locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază.
2. Impozitul pe venit se aplică în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevăzute la
lit. a) a art. 40 alin. 1 din Codul Fiscal, veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi
din afara României, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor anului

în care aceştia devin rezidenţi în România.
3. Se modifica art. 40 alin. 2 astfel: “Persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de
rezidenţă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) vor fi supuse impozitului pe venit
pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând
cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor anului în care aceştia devin rezidenţi
în România."
4. La articolul 40, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu
următorul cuprins:
"(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) persoanele fizice care dovedesc că sunt

rezidenţi ai unor state cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei
impuneri, cărora le sunt aplicabile prevederile convenţiilor.
(4) În cursul anului calendaristic în care persoanele fizice nerezidente, cu excepţia celor
menţionate la art. 40 alin. (3), îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 alin.

(1) pct. 23 lit. b) sau c) sunt supuse impozitului numai pentru veniturile obţinute din

România.
(5) O persoană este considerată rezident sau nerezident pentru întregul an
calendaristic, nefiind permisă schimbarea rezidenţei pe parcursul anului calendaristic.
(6) Rezidenţii statelor cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei
impuneri trebuie să îşi dovedească rezidenţa fiscală printr-un certificat de rezidenţă
emis de către autoritatea fiscală competentă din statul străin sau printr-un alt document
eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul
certificării rezidenţei conform legislaţiei interne a acelui stat. Acest certificat/document
este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.

(7) Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedeşte
schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de
evitare a dublei impuneri, este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile
obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul

calendaristic în care are loc schimbarea rezidenţei, precum şi în următorii 3 ani

calendaristici."
5. Sunt considerate venituri neimpozabile inclusiv ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de
sprijin cu destinaţie specială, acordate si din fonduri externe nerambursabile, cu
excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.
6. Opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este
obligatorie pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe
bază de norme de venit, precum şi pentru cei care obţin venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă
perioadă dacă contribuabilul nu solicită determinarea venitului net anual pe baza normelor

de venit, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei de venit estimat şi depunerea
formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv. Opţiunea
pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei de
venit estimat cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi

depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în

cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de
15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul
anului fiscal.
7. Se modifica art. 58 prin introducerea unor exceptii de la termenul de plata a impozitului.
8. OG 30/2011 a reformulat, printre altele, art. 59 din Codul Fiscal referitor la fisele fiscale. In
vechea forma, acest articol stabilea ca informatiile referitoare la calculul impozitului pe
veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale, iar platitorul de venituri are obligatia sa
completeze aceste formulare pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor si sa le
pastreze pe intreaga durata a angajarii. Copii dupa fisele fiscale trebuiau depuse la organul

fiscal competent, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru
anul fiscal expirat. Insa, odata cu modificarea art. 59 prin OG 30/2011, angajatorii nu mai
obligatia sa completeze si sa depuna fisele fiscale. Prevederea se va aplica incepand din 1
ianuarie 2012 pentru drepturile salariale si asimilate salariilor dupa aceasta data.

Acest lucru inseamna ca, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente anului
2011, angajatorii trebuie sa completeze si sa depuna fise fiscale. Termenul este, la fel ca pana
acum, ultima zi din luna februarie a anului 2012.
9. Conform modificarilor aduse art. 56 din Codul Fiscal, angajatorii vor avea obligatia de a
completa si a depune doar declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru
fiecare beneficiar de venit in termenul prevazut in Codul Fiscal la art. 93 alin. (2).
10. De asemenea, OG 30/2011 stabileste si o noua obligatie a platitorilor de venituri. Mai exact,
potrivit modificarilor, acestia au obligatia de a elibera, la cererea contribuabilului, un
document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale

contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul
calculat si retinut. Acest document nu este un formular tipizat.

