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FISCALA
MO nr. 445/22.06.2015
modificarea si completarea anexei nr. 1 la
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr. 2.365/2014 pentru
aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor
anticipate cu titlu de impozit
22 iunie 2015

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
Art. I.
Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu
de impozit", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 615 din 20 august
2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul I "Dispozitii generale", subpunctul 1, litera a) se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"a) rezilierea, in cursul anului fiscal, a contractelor de inchiriere, in cazul persoanelor
care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din
arenda. Pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu
exceptia situatiilor prevazute la art. 82 alin. (7) si (71) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii au obligatia
depunerii declaratiei privind veniturile realizate.
In cazul rezilierii contractelor de inchiriere pentru care chiria reprezinta echivalentul in
lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual se efectueaza pe baza cursului
de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua
precedenta celei in care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final."
2. La punctul III "Recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit", dupa subpunctul
13, se introduce un nou subpunct, subpunctul 14, cu urmatorul cuprins:
"14. In cazul rezilierii, in cursul anului fiscal 2015, a contractelor incheiate intre parti,
in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, incepand cu 1 iunie
2015 organul fiscal competent recalculeaza platile anticipate, stabilite potrivit
prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative."
Art. II.
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de
tehnologia informatiei, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice
vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
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