
Modific�i la declaratiile impozitelor si facturi
<i>Microinrepreinderile trebuie sa declare si sa plateasca impozitele si contributiile salariale trimestrial,
incepand din acest an. In acelasi timp, toate firmele sunt obligate sa depuna la Fisc, pana in 25 iulie, o
lista a facturilor emise in prima jumatate a anului. </i><br />  <br />  Firmele romanesti trebuie sa se
adpateze in acest an schimbarilor legislative destul de importante, din domeniu. Pe langa modificarea
modului de facturare si a tiparirii facturilor, inceputul de an a adus schimbari si la declaratiile care trebuie
depuse la organele administrativ-financiare. Pentru microintreprinderi, declararea impozitelor si
contributiilor aferente veniturilor salariale se fac trimestrial, pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare
trimestrului, dupa cum precizeaza un comunicat al Directiei Generale a Finantelor Publice Sibiu. Potrivit
legii, microintreprinderile sunt acei contribuabili persoane juridice care au pana la noua salariati si
realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in
lei. " Contribuabilii care indeplinesc conditiile mai sus mentionate sunt invitati la sediile administratiilor
finantelor publice la care sunt arondati fiscal in vederea actualizarii informatiilor din vectorul fiscal cu
privire la termenele de declarare si plata a impozitelor si contributiilor salariale" , se arata inc omunicatul
DGFPS. <br />  Totodata, Ministerul Finantelor cere, prin noi reglementari, ca firmele sa depuna la Fisc,
in format electronic, o lista in format electronic a facturilor emise in perioada ianuarie-iunie, pentru
livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre cumparatorii sau beneficiarii din Romania. Lista
trebuie depsusa in fiecare semestru, pana in data de 25 a lunii urmatoare semestrului. Lista va cuprinde,
pentru fiecare factura emisa, numarul si data emiterii, denumirea si codul de inregistrare al
cumparatorului sau beneficiarului, valoarea tranzactiei si taxa pe valoarea adaugata aferenta. <br />  <br
/>  Laurentiu PARNIC
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