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Clarificări privind obligaţii
fiscale aferente veniturilor
activităţi independente

Pe data de 22 februarie 2012 a fost publicat Ordinul
ministrului finanţelor publice privind procedura unitară p
prevederilor art. 52 din Codul fiscal.

Ordinul aduce clarificări privind reţinerea la sursă a impo
reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din ac
independente, in contextul noilor prevederi din Codul civi
1 octombrie 2011.

Astfel, pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi i
fiind organizate ca persoane fizice autorizate,
întreprinderi familiale, precum şi pentru persoanele fizice
venituri din profesii libere, se păstrează obligaţia de efectu
trimestriale anticipate cu titlu de impozit stabilite pe baza
estimat sau a venitului net realizat în anul precedent. Clar
sunt prevăzute şi pentru veniturile din chirii obţinute de a

[Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 129/22

Pentru mai multe informaţii îi puteţi contacta pe Peter de
Mitroi, Ionuţ Simion, Daniel Anghel sau Brian Arnold.
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