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Foarte important

Ordonanța de urgență nr.
43/2019 pentru modificarea
și completarea unor acte
normative care privesc
stabilirea unor măsuri în
domeniul investițiilor – MO
507, 21.06.2019

Se aduc modificări și completări privind facilitățile fiscale pentru
angajatorii din domeniul construcțiilor, aplicabile incepând cu 21.07.2019.
Dintre acestea, mentionam:

se introduc noi coduri CAEN pe langa cele existente la care se aplica
facilitatilor fiscale din domeniul constructiilor (salariul minim de 3.000
lei, scutire de impozit pe venit, CASS si reducere cu 3.75 % a cotei
CAS), respectiv se extinde perioada pana la care se aplica salariul
minim de 3.000 lei pana la 31 decembrie 2028 - salariul brut pentru
care se aplică minimul de 3.000 lei este salariul brut înscris în
contractul de muncă aferent strict orelor lucrate (fara a lua in calcul
indemnizatii de conducere, de delegare, pentru concedii medicale, de
concediu de odihna)
venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilități
fiscale
se aduc clarificari privind regulile privind cifra de afaceri în funcție de
care se aplică facilitățile fiscale (aplicarea facilităților fiscale este
posibilă numai dacă cifra de afaceri obținută din domeniile stabilite de
lege este de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală).

Cifra de afaceri totala pentru societățile comerciale nou-înființate, se
calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică
scutirea, la fiecare calcul de salarii. o Societățile comerciale existente la
data de 1 ianuarie a fiecărui an, se consideră ca bază de calcul este cifra
de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior. In acest caz, putand
exista 2 situatii: 

Daca CA an precedent este > 80% inclusiv din total cifră de afaceri,
facilitățile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs 
Daca CA an precedent este < 80% inclusiv în anul în curs, la fiecare
calcul de salarii, se va verifica îndeplinirea criteriului privind cifra de
afaceri prin cumularea cifrei de afaceri de la începutul anului până la
zi.

 

Ordinul nr. 1437/2019 privind
modificarea Ordinului
președintelui Agenției
Naționale de Administrare
Fiscală nr. 49/2019 pentru
aprobarea modelului,
conținutului, modalității de
depunere și de gestionare a
formularului "Declarație
unică privind impozitul pe
venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice
– MO 452, 05.06.2019

Se aduc modificări și completări formularului "Declarație unică privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”,
astfel încât formularul să le permită zilierilor să opteze pentru asigurarea
la sistemul de asigurări sociale de sănătate potrivit legii.

Ordinul președintelui
Agenției Naționale de
Administrare Fiscală
nr.1369/2019 pentru
aprobarea Procedurii de
acordare a bonificațiilor
pentru depunerea prin
mijloace electronice de
transmitere la distanță în
anul 2018 a declarației unice
privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate
de persoanele fizice, precum
și pentru plata cu anticipație
a obligațiilor fiscale declarate
în anul 2018 prin declarația
unică - MO 479, 12.06.2019

Se aprobă procedura de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin
mijloace electronice de transmitere la distanță a declarației unice pentru
veniturile estimate aferente anului 2018 până la 31 iulie 2018, și pentru
plata cu anticipație, până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, a
obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică.
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