Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

INFORMARE
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative:

Legea nr. 72/2022 din 30 martie 2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 315
din 31 martie 2022)

Precizări suplimentare:
Legea nr. 72/2022 din 30 martie 2022

I. Reglementează că se anulează diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajați ai angajatorilor români care și-au desfășurat activitate pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a prezentei
legi, și neachitate.

De asemenea, reglementează că:

- organul fiscal nu reîncadrează sumele de natura celor prevăzute la alin. (1) și nu emite
o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare pentru perioadele fiscale
cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a Legii nr. 72/2022, și neachitate.

- diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de
organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare
a reîncadrării sumelor prevăzute la alin. (1), aferente perioadelor fiscale cuprinse între
1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a prezentei legi, stinse prin orice modalitate prevăzută la art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea
contribuabililor.

- termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea pentru sumele mai sus menționate începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

- anularea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (1) se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care
se comunică contribuabilului.

- în situația în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent
a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligații de natura
celor prevăzute mai sus, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

- procedura de aplicare se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
legi.

II. Modifică și completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel:

- la articolul 76 alineatul (2), literele k) și m) și alin.(4), lit. h) au fost precizate tipurile
de indemnizații care se acordă pe perioada delegării/detașării, respectiv: indemnizația
de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, iar
pentru plafonul neimpozabil a fost stabilită o dublă raportare,respectiv la nivelul de 2,5
ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație prin hotărâre a Guvernului dar nu mai mult
de 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

- modificări similare referitoare la indemnizațiile acordate pe perioada delegării/detașării și la plafonul de neimpozitare au fost aduse și la contribuția de asigurări sociale,

contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția asiguratorie de muncă, respectiv la art. 139 alin. (1), lit. j) și l), art. 142, lit. g), art. 157 alin. (1), lit. m) și o) și la
art. 220^4 alin. (1), lit. h) și j).

- reglemetează că prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, modificările aduse Legii nr. 227/2015 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege.

III. Au fost introduse prevederi referitoare la reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub
forma indemnizației de delegare, a indemnizației de detașare, inclusiv a indemnizației
specifice detașării transnaționale, a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de
mobilitate, primite de salariați, astfel:

- reîncadrarea fiscală a sumelor mai sus menționate, primite de salariați, poate fi realizată de organele fiscale în temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecției Muncii, prin
care se constată situațiile de delegare, detașare, detașare transnațională în care se pot
afla salariații, după caz, potrivit legii.

- se instituie pentru Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, obligația
de a confirma, la cerere sau din oficiu, autorităților și instituțiilor publice, precum și a
oricăror alte entități, organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, natura veniturilor acordate sub forma indemnizației de delegare, indemnizației de detașare, inclusiv a indemnizației specifice detașării transnaționale,
prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate;

- procedura de aplicare a acestor prevederi se stabilește prin ordin comun al ministrului
muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor, care se emite în termen de 60
de zile de la data publicării legi în Monitorul Oficial al României

IV. Modifică art. 2 alin. lit. h) din Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, în sensul că redefinește indemnizația specifică
detașării transnaționale astfel: indemnizația destinată să asigure protecția socială a salariaților acordată în vederea compensării inconveniențelor cauzate de detașare, care
constau în îndepărtarea salariatului de mediul său obișnuit, fiindu-i aplicabil regimul fiscal prevăzut în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare.

Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la
tel. 0252306233 si 0252330097 sau accesand site-ul ANAF la adresa:
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ.

A.J.F.P. Mehedinti
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI
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