
Începând cu data de 1 ianuarie 2010, în urma transpunerii în legislaţia fiscală internă a prevederilor legislaţiei comunitare, prin adoptarea
O.U.G. nr. 109/2009 au intrat în vigoare o serie de modificări ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu privire la impozitul pe venit şi pe profit,
taxa pe valoare adăugată şi accizele. De asemenea, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 au fost în mod corespunzător modificate
prin H.G. nr. 1620/2009.
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Taxa pe valoare adăugată

Următoarele Directive europene au fost transpuse în legislaţia fiscală românească:

1. 2.

3.

Directiva 2008/8/EC a Consiliului din 12
februarie 2008 de modificare a Directivei
2006/112/CE, în cazul serviciilor prestate de o
persoană impozabilă către o altă persoană
impozabilă, schimbă regula generală cu privire
la locul de prestare a serviciilor, de la sediul
activităţii economice a prestatorului la locul
unde beneficiarul îşi are stabilit sediul
activităţii/ sediu fix/ domiciliul stabil/ reşedinţa
obişnuită (servicii ). În
cazul serviciilor prestate de o persoană
impozabilă către o persoană neimpozabilă
(servicii ), locul de
prestare a serviciilor este considerat a fi locul
unde prestatorul îşi are stabilit sediul activităţii
sale economice/ sediu fix/ domiciliul stabil/
reşedinţa obişnuită. De la aceste reguli
generale există excepţii stabilite expres de
directiva europeană, dintre care amintim:
serviciile legate de bunuri imobile, care se vor
impozita la locul unde se află bunul imobil;
serviciile de restaurant şi catering care se vor
impozita la locul prestării efective. Prin
Directiva 2008/8/EC se stabileşte că pentru
serviciile prestate către persoane impozabile
stabilite în Comunitate se vor depune declaraţii
recapitulative, asemenea celor care se depun
în prezent pentru l ivrări i achiziţ i i
intracomunitare de bunuri.

Directiva 2008/117/EC a Consiliului din 16
decembrie 2008 de modificare a Directivei
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei
pe valoarea adăugată, în vederea combaterii
fraudei fiscale legate de operaţiunile
intracomunitare, care impune obligaţia ca
declaraţiile recapitulative să fie depuse lunar
atât pentru livrările/ achiziţiile intracomunitare
de bunuri, cât şi pentru serviciile prestate
intracomunitar.

Directiva 2008/9/EC a Consiliului din 12
februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate
privind rambursarea taxei pe valoarea
a d ă u g a t ă , p r e v ă z u t ă î n D i r e c t i v a
2006/112/CE, către persoane impozabile
stabilite în alt stat membru decât statul membru
de rambursare, înlocuieşte Directiva
79/1072/EEC, în baza căreia se efectuează în
prezent rambursările de TVA către persoane
impozabile din alte state membre. Potrivit
noilor reguli, persoanele taxabile au dreptul de
a depune prin intermediul unui portal electronic
o cerere de rambursare a TVA la autoritatea
fiscală din ţara de origine care o va transmite
electronic în statul membru din care operatorii
economici respectivi solicită rambursarea taxei
plătite pentru diverse achiziţii efectuate.
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Accize

Prin transpunerea prevederilor Directivei
2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie
2008 privind regimul general al accizelor şi de
abrogare a Directivei 92/12/CEE în legislaţia
locală s-au adus o serie de modificări Codului
fiscal, printre altele cele mai importante fiind:

- modificarea şi completarea unor definiţii ale
operatorilor economici ce efectuează operaţiuni
cu produse accizabile (de exemplu, destinatar
înregistrat, expeditor înregistrat);
- crearea cadrului juridic necesar introducerii
sistemului informatizat pentru facilitarea şi
monitorizarea circulaţiei intracomunitare a
produselor accizabile în regim suspensiv de
accize;
- stabilirea procedurilor care trebuie utilizate
pentru aplicarea sistemului informatizat;
- introducerea posibilităţii de împărţire a
responsabilităţii de garantare a riscului de
neplată a accizelor care ar putea deveni
exigibile;
- stabilirea regimului accizelor pentru lipsurile şi
pierderile de produse accizabile în afara
regimului suspensiv de accize (produse cu
accize plătite).
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În anul 2010 aniversează 15 ani de la înfiinţare. Societatea de avocatură numără în prezent 39 avocaţi şi îşi desfăşoară activitatea
deopotrivă prin serviciile de consultanţă şi prin reprezentarea în mod eficient a clienţilor români ori străini în faţa instanţelor arbitrale sau judecătoreşti.

De la înfiinţare şi până în prezent, STOICA & Asociaţii şi-a extins în mod constant aria experienţei sale profesionale în următoarele domenii ale dreptului
incluzând: drept civil, societăţi comerciale şi drept comercial, drept bancar, financiar şi pieţe de capital, drept imobiliar, finanţări de proiect, proprietate
intelectuală şi drepturi de autor, dreptul concurenţei, drept fiscal, dreptul muncii, IT, telecomunicaţii şi media, energie şi resurse naturale, dreptul maritim şi
al transportului.
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