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Dragi Clienţi şi Prieteni:
Vă aducem la cunoştinţă că în Monitorul Oficial nr. 669-30.09.2010 s-au publicat
următoarele:
• Ordonanţă de urgenţă nr. 87 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal;
• Ordonanţă de urgenţă nr. 88 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
II.

Ordonanţă de urgenţă nr. 87 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal

Prin prezenta Ordonanţă se elimină prevederile cu privire la impozitul minim.
În plus, pentru contribuabilii prevăzuţi la articolul 34 alin. (1) lit. a) (societăţi comerciale
bancare, etc), se aduc informaţii suplimentare cu privire la metodologia de calcul a plăţilor
anticipate pentru anul 2011.
Prin prezenta Ordonanţă sunt introduse noi prevederi cu privire la definitivarea de către
contribuabili a impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010
II. Ordonanţă de urgenţă nr. 88 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Prin prezenta Ordonanţă se aduc reglementări suplimentare cu privire la compensarea
creanţelor fiscale.
În plus, nivelul dobânzii de întârziere a fost redus de la 0,05% pentru fiecare zi de întârziere
la 0,04%. Această prevedere intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2010.

Biriş Goran SCPA
77 Emanoil Porumbaru Street, RO-011424, Bucharest
T +40 21 260 07 10, F +40 21 260 07 20
www.birisgoran.ro

Clients&FriendsAlert

Sperăm ca cele de mai sus să vă fie utile. În cazul în care aveţi întrebări suplimentare, vă
rugăm, nu ezitaţi să ne contactaţi.
Ruxandra Jianu,
Partener

rjianu@birisgoran.ro

Gabriel Biriş,
Partener

gbiris@birisgoran.ro
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