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Înregistrări fiscale obligatorii pentru firme 2017: Ce declari la Fisc la început de an? În funcție
de situația financiară și indicatorii obținuți în 2016, firmele trebuie să raporteze la Fisc, la
începutul anului, o serie întreagă de informații. Indiferent că este vorba, de exemplu, de
schimbarea perioadei fiscale sau de aplicarea sistemului de TVA la încasare, contribuabilii au
anumite formulare de depus.
Calendarul obligațiilor fiscale pe 2017 a fost publicat. Ce trebuie să transmiteţi în ianuarie la
Fisc? Calendarul obligațiilor fiscale pentru anul 2017 a fost publicat recent pe site-ul Fiscului.
Astfel, în luna ianuarie, contribuabilii au de îndeplinit mai multe obligaţii fiscale decât într-o
lună obişnuită, iar cea mai aglomerată zi la Fisc va fi cea de 25.
Codul fiscal 2017, actualizat la zi - varianta oficială ANAF. Descarc-o de aici! Agenția
Națională de Administrare Fiscală a publicat recent pe pagina sa de internet o versiune
actualizată la zi a Codului fiscal și a normelor sale de aplicare, ce conține și adnotări cu toate
ordinele pentru aplicarea prevederilor fiscale.
Restituirea vechilor taxe auto ar putea fi în pericol din cauza eliminării timbrului de
mediu. Eliminarea timbrului de mediu din legislație ar putea afecta negativ restituirea pe cale
administrativă a vechilor taxe auto. Mai exact, regulile de bază ce prevăd că proprietarii de
mașini pot cere banii înapoi pentru vechile taxe auto sunt incluse în ordonanța timbrului de
mediu, act normativ ce va fi abrogat la data de 1 februarie 2017.
Articol scris exclusiv pentru abonaţi
Sechestrarea bunurilor pentru cei care nu își achită impozitele și taxele locale se face după
reguli noi. De câteva zile, bunurile sechestrate sunt evaluate şi valorificate după noi reguli, în
conformitate cu prevederile din Codul de procedură fiscală. Noua procedură aplicabilă în
cazul datoriilor administrate de organul fiscal local, una diferită de cea folosită de organul
fiscal central pentru creanţele administrate de acesta.
Mii de firme trebuie să aplice un nou tip de impozit de la 1 ianuarie, însă nu cunosc regulile
de aplicare. Legea impozitului specific, care a introdus un nou tip de impozit pentru firmele
din sectorul turistic, restaurante şi alimentaţie publică, trebuie să aibă şi norme metodologice
de aplicare ca să poată fi pusă în practică. Termenul-limită până la care acestea ar fi trebuit să
fie elaborate expiră azi.
Taxe eliminate 2017: Din februarie, și radierea SRL sau PFA se poate face gratuit. De la 1
februarie, vor fi eliminate taxele cerute la Registrul Comerțului pentru radierea (în urma
dizolvării sau lichidării) societăților cu răspundere limitată sau persoanelor fizice autorizate.






Eliminare taxa radio-TV 2017: SRR și SRTV nu se vor mai finanța prin taxă publică. Taxa
radio-TV va fi eliminată la data de 1 februarie 2017, potrivit unui act normativ apărut recent
în Monitorul Oficial, astfel că nici cetățenii, nici firmele nu vor mai fi nevoite să o achite.
Formularul 088 ar putea fi eliminat în curând. Formularul 088 ar putea să fie eliminat definitiv
din legislație, potrivit unei declarații a președintelui Camerei Deputaților.
Fiscul anunţă: Depunerea declaraţiilor în format hârtie este încă permisă contribuabililor. În
luna octombrie, Fiscul anunţa că formularul 112 poate fi depus exclusiv online. În plus, de la
1 ianuarie 2017 ar fi trebuit să nu se mai accepte în format hârtie niciuna dintre declaraţiile
care se poate depune online. Totuşi, în lipsa unui act normativ în acest sens, Fiscul încă
primeşte la registratură, spre exemplu, formularele 100 sau 101.
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Alocația de stat pentru copii 2017. Alocația de stat pentru copii este o sumă de bani pe care
statul o acordă, în mod nediscriminatoriu, tuturor copiilor până la o anumită vârstă, și care
reprezintă un venit neimpozabil și, de principiu, imposibil de urmărit de către executori.
Toate apartamentele cu încălzire centralizată trebuiau să aibă contoare pentru căldură până la
finalul lui 2016. Ce se întâmplă cu cei care nu și-au pus? Până la sfârşitul anului 2016, toate
apartamentele racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică trebuiau să
aibă montate contoare pentru căldură, conform legislaţiei în vigoare.
Știai că poți să îți programezi online căsătoria? Iată în ce orașe e posibil. Cetățenii români au
posibilitatea, în unele orașe din România, să-și programeze online data și ora la care se va
oficia căsătoria lor civilă, prin intermediul aplicațiilor electronice puse la dispoziție de
primării.
Indicator social de referinţă 2017. De indicatorul social de referință depind aproape toate
prestațiile sociale acordate din bugetului statului, inclusiv indemnizația de șomaj sau alocația
pentru copii. Modificarea acestuia afectează implicit prestațiile vizate.
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Cum se stabilește venitul impozabil al unei companii? Pentru ca o companie să fie impozitată,
mai întâi trebuie determinat venitul asupra căruia se aplică taxele. Din valoarea totală a
venitului anual, anumite cheltuieli și chiar pierderi sunt deductibile, astfel reducându-se baza
de impozitare a companiei, respectiv valoarea impozitului.

