Amendamente
la proiectul de lege privind Codul Fiscal

Nr.

Text proiect de lege

Amendamente

Motivație

Art. 7 - pct. 3. activitate
independentă
orice
activitate
desfășurată,
conform
înțelegerii
părților, de către o persoană fizică în
scopul obținerii de venituri care
îndeplinește
majoritatea
dintre
următoarele criterii:
3.1. persoana fizică dispune de
libertatea de alegere a desfăşurării
activităţii, a locului de desfăşurare a
acesteia și a programului de lucru;
3.2. activitatea poate fi desfăşurată
pentru unul sau mai mulţi clienţi în mod
direct sau în calitate de subcontractor;

Propunere modificare pct. 3
pentru introducerea unor criterii
de
definire
a
activității
independente îndeosebi pentru a
clarifica faptul că profesiile
liberale
desfășoară
activități
independente

crt.
1.

TITLUL I
Dispoziţii generale
CAPITOLUL IV
Reguli de aplicare generală
Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

Definiţii ale termenilor comuni
Art. 7. - În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlurilor
VII şi VIII, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
.................
3. activitate independentă - orice activitate
desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii
de venituri, care îndeplinește majoritatea dintre
următoarele criterii:
3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere
a desfăşurării activităţii, a locului de desfăşurare a acesteia
și a programului de lucru;
3.2. activitatea poate fi desfăşurată pentru unul sau
mai mulţi clienţi;
3.3. riscul inerent activității desfășurate este
asumat de contribuabil;

3.4. activitatea se poate desfășura prin utilizarea cu
preponderență a patrimoniului afacerii, prin utilizarea
capacității intelectuale și/sau a prestației fizice, în funcție
de specificul activității;
3.5. desfăşurarea activității se realizează direct sau
cu personalul angajat în condiţiile legii.

3.3. persoana fizica își asuma
riscuri cu privire la activitatea proprie
desfașurată;
3.4. activitatea se poate desfășura prin
utilizarea patrimoniului afacerii și/sau
utilizarea bazei materiale a clientului
și/sau a bazei materiale aparținând
unor terți, prin utilizarea capacității
intelectuale și/sau a prestației fizice, în
funcție de specificul activității;
3.5.
desfăşurarea
activității
se
realizează direct sau cu personalul
angajat;
3.6. persoana fizică face parte dintrun corp/organizație profesională cu rol
de reprezentare, reglementare și
supraveghere a profesiei, potrivit
actelor normative speciale care
reglementează
organizarea
și
exercitarea profesiei respective

…………………….

…………………..

Pct. 34. profesii liberale - acele ocupaţii exercitate
pe cont propriu de persoane fizice, potrivit actelor
normative speciale care reglementează organizarea şi
exercitarea profesiei respective. Profesiile liberale
îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: existența
unui
cod
etic/deontologic,
a
unui
nivel
specific/corespunzător de pregătire pentru practicarea
profesiei și a unui corp/ordin profesional cu rol de
reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei;

Pct. 34. profesii liberale - acele
Propunere de introducere a unei
activități independente exercitate pe
definții noi pentru profesii liberale
cont propriu de persoane fizice, potrivit
actelor
normative
speciale
care
reglementează organizarea şi exercitarea
profesiei respective. Profesiile liberale
îndeplinesc
următoarele
condiţii
cumulative:
existența
unui
cod
etic/deontologic,
a
unui
nivel

specific/corespunzator
de
pregătire
pentru practicarea profesiei și a unui
corp/organizație profesională cu rol de
reprezentare,
reglementare
și
supraveghere a profesiei; activitatea
desfașurată de o persoană fizică în
cadrul exercitării unei profesii libere
se prezumă a fi independentă în sensul
prezentului cod și nu poate fi
reconsiderată ca dependentă, dacă se
desfașoară
în
conformitate
cu
prevederile actelor normative care
reglementează activitatea respectivă.
36^1. persoana care obține venituri
din drepturi de autor și din drepturi
conexe: persoana fizică care obține
venituri ca urmare a desfășurării
acelor
activități
independente
reglementate de Legea 8/1996 privind
drepturile de autor și cele conexe, cu
modificările și adăugirile ulterioare;
activitatea desfășurată de o persoană
care obține venituri din drepturi de
autor și din drepturi conexe se
prezumă a fi independentă în sensul
prezentului Cod și nu poate fi
reconsiderată ca activitate dependentă
dacă se desfășoară în conformitate cu
prevederile Legii nr. 8/1996 cu
adăugirile și modificările ulterioare.

Propunere de introducere a
definiției "persoana care obține
venituri din drepturi de autor și
din drepturi conexe"

Art. 11. - (7) Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau
servicii de la persoane impozabile stabilite în România,
după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul
contribuabililor inactivi/reactivaţi conform Codului de
procedură fiscală, nu beneficiază de dreptul de deducere a
cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente
achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri
efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau
a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane
impozabile aflate în procedura falimentului potrivit
Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.

2.

Art. 11. - (7) Beneficiarii care
achiziţionează bunuri şi / sau servicii de
la persoane impozabile stabilite în
România, după înscrierea acestora ca
inactivi
în Registrul contribuabililor
inactivi/reactivaţi conform Codului de
procedură fiscală, beneficiază de dreptul
de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe
valoarea adăugată aferente achiziţiilor
respective.

Crearea unui tratament fiscal
discriminatoriu pentru persoana
impozabilă care achiziționează
bunuri și servicii de la o persoană
impozabilă reactivată în sensul că
persoana reactivată are beneficiul
ajustării TVA în favoarea acestuia,
însă beneficiarului nu i se
recunoaște dreptul de deducere a
TVA, sau i se recunoaște
deducerea condiționat de starea de
insolvabilitate
a
persoanei
inactive/reactivate.

Art. 50 alin. (1) - se elimină lit.c) și d) :
Cotele de impozitare pe veniturile
microîntreprinderilor
sunt:
a) 1% pentru microîntreprinderile
care au peste 2 salariați, inclusiv;
b) 3% pentru microîntreprinderile
care nu au salariați sau au până la 2
salariați;

Introducerea
unei
sume
suplimentare
de
1530
lei/trimestrial, pe lângă impozitul
de 3% la microîntreprinderile care
nu au salariați este discriminatorie
față de societățile cu impozit pe
profit.
Nu
toate
microîntreprinderile
realizează
venituri care să le permită să
susțină o asemenea taxă. Pentru
multe
persoane,
microîntreprinderile reprezintă un

TITLUL III
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Cotele de impozitare

Art. 50. - (1) Cotele de impozitare pe veniturile
microîntreprinderilor sunt:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2
salariați, inclusiv;
b) 3% pentru microîntreprinderile care au un
salariat;
c) 3% + 1530 lei trimestrial, pentru
microîntreprinderile care nu au salariati. Această
suma se actualizează în funcție de evoluția salariului
de bază minim brut pe tară garantat în plată, prin
ordin al ministrului finanțelor publice;
d) 3% pentru microîntreprinderile care nu se

mod de asigurare a existenței, o
luptă
pentru
supraviețuire.
Această sumă practic echivalează
cu un nou impozit minim.
Propunem eliminarea lit. d).
deoarece nu este normal ca un
agent economic care nu are
activitate să plătească impozit.
Impozitul direct este “impozitul
stabilit în mod nominal în sarcina
persoanelor fizice şi juridice
având ca bază de impozitare
veniturile sau averea acestora”.

încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b), și care se află
într-una din următoarele situații înscrise în registrul
comerțului sau în registrul ţinut de instanţele
judecătoreşti competente, după caz:
1. dizolvare urmată de lichidare, potrivit legii;
2. inactivitate temporară, potrivit legii;
3. declarare pe proprie răspundere a
nedesfăşurării de activităţi la sediul social/sediile
secundare, potrivit legii.

Art. 50 alin. (2) - Prin excepție de la prevederile
alin.(1) lit.b) și c), pentru persoanele juridice române nouînființate, care au până la un salariat inclusiv, sunt
constituite, potrivit legii, pe o durată mai mare de 48 de
luni iar acționarii/asociații lor nu au deținut titluri de
participare în alte persoane juridice, cota de impozitare
este 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării
persoanei juridice, potrivit legii. Cota de impozitare se
aplică până la sfârșitul trimestrului în care se încheie
perioada de 24 de luni. Prevederile prezentului alineat se
aplică dacă în cadrul unei perioade de 48 de luni de la data
înregistrării, potrivit legii, microîntreprinderea
nu
înregistrează următoarele operațiuni/situații:
- lichidarea voluntară prin hotărârea adunării
generale, potrivit legii;
- dizolvarea fără lichidare, potrivit legii;
- inactivitate temporară, potrivit legii;

Art. 50 alin. (2) - Prin excepție de
la prevederile alin.(1) lit.b), pentru
persoanele juridice române nouînființate, care au până la un salariat
inclusiv, sunt constituite, potrivit legii,
pe o durată mai mare de 48 de luni iar
acționarii/asociații lor nu au deținut
titluri de participare în alte persoane
juridice, cota de impozitare este 1%
pentru primele 24 de luni de la data
înregistrării persoanei juridice, potrivit
legii. Cota de impozitare se aplică până
la sfârșitul trimestrului în care se încheie
perioada de 24 de luni. Prevederile
prezentului alineat se aplică dacă în
cadrul unei perioade de 48 de luni de la
data
înregistrării,
potrivit
legii,

- declararea pe proprie răspundere a nedesfăşurării
de activităţi la sediul social/sediile secundare,
potrivit
legii;
- majorarea capitalului social prin aporturi efectuate,
potrivit legii, de noi acționari/asociați;
-acționarii/asociații săi vând/cesionează/schimbă
titlurile de participare deținute.

microîntreprinderea
nu înregistrează
următoarele operațiuni/situații:
lichidarea
voluntară
prin
hotărârea adunării generale, potrivit
legii;
- dizolvarea fără lichidare, potrivit
legii;
- inactivitate temporară, potrivit
legii;
- declararea pe proprie răspundere
a nedesfăşurării de activităţi la sediul
social/sediile secundare, potrivit legii;
- majorarea capitalului social prin
aporturi efectuate, potrivit legii, de noi
acționari/asociați;
-acționarii/asociații
săi
vând/cesionează/schimbă titlurile de
participare deținute.

………………………….

……………………..

Art. 50 alin. (6) - În aplicarea prevederilor alin.(1) Art. 50 alin.(6) se elimină
lit.c), pentru trimestrul începerii/încheierii perioadei
impozabile, suma de 1530 lei se recalculează
corespunzător numărului de zile aferente trimestrului
în care microîntreprinderea a existat.
Art. 50 alin. (7) –se elimină
Art. 50 alin. (7) - Prevederile alin.(1) lit.d) pct.2 și 3 se
aplică
microîntreprinderilor
în
inactivitate
temporară/nedesfăşurare a activităţii începând cu data
înscrierii în registrul comerţului/registrul ţinut de
instanţele judecătoreşti competente a acestor mențiuni.

Pentru trimestrul începerii/ încetării perioadei de
inactivitate/nedesfăşurare a activităţii, suma de 1530
lei se recalculează în funcție de numărul de zile în care
microîntreprinderea nu se afla în stare de
inactivitate/nedesfăşurare a activităţii.
Art. 50 alin. (8) - Prevederile alin.(1) lit.d) pct.1 se Art. 50 alin. (8) – se elimină
aplică microîntreprinderilor aflate în dizolvare urmată
de lichidare, de la data începerii operaţiunii de
lichidare, potrivit legii. Pentru trimestrul începerii
perioadei de dizolvare urmată de lichidare, suma de
1530 lei se recalculează în funcție de numărul de zile în
care microîntreprinderea nu se afla în stare de
dizolvare urmată de lichidare.
3.

Titlul IV Impozitul pe venit
CAPITOLUL II
Venituri din activităţi independente
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din
activităţi independente, determinat în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate
Art. 67.
………………………
alin. (5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile
limitat:
………………………..
k) cheltuielile reprezentând contribuţii de asigurări
sociale, potrivit legii, datorate de către contribuabil în
limita anuală stabilită potrivit prevederilor Titlului V "Contribuţii sociale obligatorii", indiferent dacă activitatea

Art. 67 alin. (5)
k) cheltuielile reprezentând contribuţii
sociale, potrivit legii, datorate de către
contribuabil în limita anuală stabilită
potrivit prevederilor
Titlului V "Contribuţii
sociale
obligatorii",
indiferent dacă
activitatea se
desfăşoară individual şi/sau într-o formă
de asociere. Deducerea cheltuielilor se
efectuează de organul fiscal competent la

se desfășoară individual şi/sau într-o formă de asociere. recalcularea venitului net anual/ pierderii
Deducerea cheltuielilor se efectuează de organul fiscal nete anuale, potrivit prevederilor art.74.
competent la recalcularea venitului net anual/ pierderii
nete anuale, potrivit prevederilor art.74.
o) cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în
limita a 4000 euro anual;

..................................
Art. 67.
………………………
Alin.(7) Nu sunt cheltuieli deductibile: (.....)

lit. o) de la art. 67 alin. (5) - se elimină

Propunem
deductibilitatea
integrală a acestor cheltuieli,
urmare a faptului că presupune
plata de cotizații către diferite
organisme profesionale din cadrul
cărora fac parte persoanele fizice.

……………………….

Art. 67 alin. (7) pct. 5 lit. l) se
elimină de la acest alineat și se trece la
alin. (5) de la art. 67. Această prevedere
va fi preluată corespunzător la toate
l) cheltuieli reprezentând contribuţii de asigurări categoriile de venituri.
sociale de sănătate prevăzute la titlul V - "Contribuţii
sociale obligatorii", pentru contribuabili, indiferent Următoarele cheltuieli sunt deductibile
dacă activitatea se desfășoară individual şi/sau într-o limitat:
formă de asociere;
“cheltuieli reprezentând contribuţii de
asigurări sociale de sănătate plafonate
conform prevederilor cuprinse la titlul V
- "Contribuţii sociale obligatorii", pentru
contribuabili, indiferent dacă activitatea
se desfășoară individual şi/sau într-o
formă de asociere.”

Având în vedere că există
obligația legală de plată a unei
contribuții de sănătate, se creează
un
precedent
în
sensul
nedeductibilității unei cheltuieli
impuse de către lege, și care este
în
corelație
cu
activitatea
economică a contribuabilului.

4.

CAPITOLUL III
Venituri din salarii şi asimilate salariilor
Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor

Art. 75. - (2) Regulile de impunere
proprii veniturilor din salarii se aplică şi
următoarelor
tipuri
de
venituri,
Art. 75. - (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din considerate asimilate salariilor:
salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri,
...................................
considerate asimilate salariilor:
...................................
s) orice alte sume sau avantaje,
s) orice alte sume sau avantaje.
cum ar fi:...............

Având în vedere practica
organelor fiscale de a considera
avantaj acordat salariatului cota
de 50% din cheltuielile aferente
vehiculelor rutiere motorizate care
nu sunt utilizate exclusive in
scopul desfășurării activității
propunem definirea clara a
sumelor ce constituie avantaj sau
armonizarea impozitului pe venit
cu prevederile art. 25 ale Titlului
II Impozitul pe profit.
Cheltuieli
Art. 25. - (1) Pentru
determinarea rezultatului fiscal
sunt
considerate
cheltuieli
deductibile, cheltuielile efectuate
în scopul desfăşurării activităţii
economice,
inclusiv
cele
reglementate prin acte normative
în vigoare.
(2) Cheltuielile cu salariile
şi cele asimilate salariilor astfel
cum sunt definite potrivit titlului
IV sunt cheltuieli deductibile
pentru determinarea rezultatului
fiscal,
cu
excepţia
celor
reglementate la alin.(3) şi (4).
(3) Următoarele cheltuieli
au deductibilitate limitată:
……………………………
……

l) 50% din cheltuielile
aferente
vehiculelor
rutiere
motorizate care nu sunt utilizate
exclusiv în scopul activităţii
economice, cu o masă totală
maximă autorizată care să nu
depăşească 3.500 kg şi care să nu
aibă mai mult de 9 scaune de
pasageri, incluzând şi scaunul
şoferului, aflate în proprietatea
sau în folosinţa contribuabilului.
Având în vedere cadrul
legal menționat, rezulta ca daca se
aplica limitarea de 50% din
cheltuielile aferente vehiculelor
rutiere
motorizate
si
din
deducerea TVA aferent, nu
trebuie să
se facă dovada
utilizării vehiculului în scopul
activităţii economice sau pentru
uz personal cu ajutorul foii de
parcurs.
În condițiile în care o firma
deduce TVA si cheltuieli aferente
unui autoturism cu limitare 50%
pentru ca autoturismul este folosit
de un salariat si pentru deplasarea
la si de la locul de munca, nu se
intocmeste foaie de parcurs, se
poate
considera
in
sensul
impozitului pe venit utilizarea
autoturismului ca avantaj de

natura salariala

Art. 75 - (4) Următoarele venituri nu sunt
impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru
bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive
medicale, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru
pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a
calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în
bani şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite
salariaților cât și cele oferite pentru copiii minori ai
acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul de
muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice
și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada
concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie
ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii
sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de
muncă…………

Trebuie definită mai clar noțiunea
de boli grave sau incurabile și
dispozitive medicale, cât și
persoanele beneficiare (salariați și
membrii de familie ai acestora).

Art.75. alin (5) Avantajele primite în bani şi în natură şi Art. 75 alin (5) - Avantajele primite în
bani şi în natură şi neimputate
imputate salariatului în cauză nu se impozitează.
salariatului în cauză vor fi incluse în
baza impozabilă la nivelul sumei sau
valorii de piață a bunurilor primite
după caz.

Existenta unei practice neunitare
la nivelul organelor de control, în
ceea
ce
privește
valoarea
neta/bruta la care sunt considerate
anumite bunuri sau sume de bani
primite de către salariați drept
avantaje în natură.

5.
CAPITOLUL XI
Venitul net anual impozabil
Stabilirea plăţilor anticipate de impozit
Art. 120………..
(9) În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a
contractelor încheiate între părţi în care chiria este
exprimată în lei, plăţile anticipate stabilite potrivit
prevederilor art.88 alin. (2) vor fi recalculate de organul
fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de
documente justificative.

(10) În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a
contractelor încheiate între părţi, pentru care
determinarea venitului brut se efectuează potrivit
prevederilor art.84 alin. (2) și în care chiria reprezintă
echivalentul în lei al unei sume în valută, plăţile
anticipate stabilite potrivit prevederilor alin.(1) vor fi
recalculate de organul fiscal competent la cererea
contribuabilului, pe bază de documente justificative.
Determinarea venitului anual se efectuează pe baza
cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de
Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei
în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind
final.

Art.120 alin (9) se modifica si va
avea următorul cuprins:
(9) În situaţia rezilierii, în cursul
anului fiscal, a contractelor încheiate
între părţi în care chiria este exprimată
atât în lei cât și în echivalentul în lei a
unei sume în valută, plăţile anticipate
stabilite potrivit prevederilor art.88 alin.
(2) vor fi recalculate de organul fiscal
competent la cererea contribuabilului, pe
bază de documente justificative.

Art. 120 alin. (10) se elimina

6.

Titlul IX
Impozite si taxe locale
Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea
clădirilor
Art. 458…………..

După alin. (6) se va introduce
alin. (6^1) care va avea urmatorul
(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării cuprins:
parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente,
inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinţei,
(6^1) În cazul actualizării
precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care determină valorii impozabile a clădirii în
creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are condiţiile alin.(5) art. 457, proprietarul
obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la are obligaţia să depună o nouă
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de declaraţie de impunere până cel târziu
competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la la data prevăzută pentru depunerea
data modificării respective şi datorează impozitul pe situaţiilor financiare anuale sau a
clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 declaraţiei anuale privind impozitul pe
ianuarie a anului următor.
venit. La data depunerii declaraţiei,
autoritatea fiscală competentă va
emite o nouă decizie de impunere
pentru anul în curs.

Ajustările asupra activelor şi
pasivelor prezentate în situaţiile
financiare se pot realiza până la
data la care situaţiile financiare au
fost aprobate şi depuse la
autoritatea fiscală competentă.
În această situaţie este dificil să se
respecte hotărârile luate de
majoritatea Consiliilor locale
privind depunerea unei noi
declaraţii cu valoarea actualizată a
imobilelor până la data de 31
ianuarie a anului următor celui în
care se realizează reevaluarea (de
regulă 31 Decembrie a anului
anterior).
Apar situaţii în care autorităţile
locale emit noi decizii de
impunere conform alineatului (7)
al art. 457 încă din luna februarie
a anului următor celui pentru care
se întocmesc situaţiile financiare.

Amendamente
la proiectul de lege privind Codul de procedură fiscală

Nr.
crt.

Text proiect de lege

Amendamente

Motivație

1.
TITLUL III
Dispoziţii procedurale generale

Art. 62
Obligația altor entități de a raporta tranzacții
(1) Entitățile prevăzute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr.
656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, precum
și cele care realizează transferuri electronice de numerar,
sunt obligate să transmită organului fiscal central, zilnic,
operațiunile în lei sau în valută despre care au luat
cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită
minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro,
indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai
multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. Prin
operațiuni ce par a avea o legătură între ele se înțelege
operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând
dintr-un singur contract sau înțelegere de orice natură
între aceleași părți a căror valoare este fragmentată în
tranșe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul în lei,
atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile.
(2) Conținutul informațiilor, standardul de transmitere,
tipurile de informaţii în legătură cu operaţiunile şi
soldurile aferente conturilor bancare, precum şi
procedura de transmitere a informațiilor prevăzute la art.
61 și în prezentul articol se aprobă prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 62 – se elimină

În sensul eliminării dispozițiilor
relative
privind
obligația
consultanților fiscali de a informa
zilnic ANAF cu privire la
operațiunile în lei sau valută,
despre care au luat cunoștință cu
ocazia desfășurării activității, a
căror limită minimă reprezintă
echivalentul în lei a 5.000 Euro.
Consultanții fiscali nu au logistica
necesară pentru a putea asigura
transmiterea acestor informări
prevăzute de ordonanță, iar Codul
privind
conduita
etică
și
profesională
în
domeniul
consultanței fiscale prevede în
mod expres confidențialitatea
asupra informațiilor, faptelor și
documentelor probante despre
care ia cunoștință.

