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Codului de
1
21 iulie 201
În data de 21 iunie 2011 a fost publica
Ordonanţei de urgenţă nr. 88/2010 
completarea Ordonanţei 
fiscală („

Legea aprob
modificări şi completări, dintre care cele mai imp
următoarele aspecte

Legea 126/2011 aduce unele clarificări
venitul obţinut din salarii de către 
specificând expres că impozitul se va plăti de către sediul secundar obligat 
potrivit legii să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii
salariilor, obligaţia de declarare a impozitului d
contribuabilului

Competen
datorat de sediile secundare re
administrarea obligaţiilor datorate de contribuabilul care a înfiinţat
sedii
impozit pe venitul din salarii revine organului fiscal
situate

Legea 126/2011 dispune în mod expres faptul că anularea sau desfiinţarea 
irevocabilă 
principale atrage anularea,
actelor administrativ
actelor administrativ
chiar dacă împotriva acestor din urmă acte nu au fost exercitate c
Anularea,desfiinţarea sau modificarea acestora se va realiza de către organul 
fiscal prin emiterea unui nou act administrativ

Legea 126/2011 stabileşte ca dată de depunere a declaraţiilor prin mijloace 
electronice data care rezultă din mesajul electronic de confirmare a validării 
declaraţiei, a
tranzacţionare a informaţiilor. 

Aceast
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 
nominală
competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format 
hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii.

În data de 21 iunie 2011 a fost publicată Legea nr. 126
Ordonanţei de urgenţă nr. 88/2010 a Guvernului privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei nr. 92/2003 a Guvernului privind Codul de procedură 
fiscală („Legea 126/2011”).

Legea aprobă Ordonanţa de Urgenţă nr. 88/2010 a G
modificări şi completări, dintre care cele mai importante dintre ele
următoarele aspecte:

 Sedii secundare

Legea 126/2011 aduce unele clarificări în privinţa plătitorilor de impozit pe 
venitul obţinut din salarii de către contribuabilii care au sedii secundare
specificând expres că impozitul se va plăti de către sediul secundar obligat 
potrivit legii să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii
salariilor, obligaţia de declarare a impozitului datorat revenind îns
contribuabilului şi nu sediului secundar. 

Competenţa teritorială pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii
datorat de sediile secundare revine organului fiscal competent pentru
administrarea obligaţiilor datorate de contribuabilul care a înfiinţat
sedii, iar competenţa pentru înregistrarea sediilor secundare ca plătitoare de 
impozit pe venitul din salarii revine organului fiscal
situate acestea.

 Desfiinţarea sau modificarea actelor administrativ

Legea 126/2011 dispune în mod expres faptul că anularea sau desfiinţarea 
irevocabilă a unui act administrativ-fiscal prin care s
principale atrage anularea, desfiinţarea sau modificarea
actelor administrativ-fiscale prin care s-au stabilit creanţe accesorii
actelor administrativ-fiscale ulterioare emise în baza actului anulat sau desfii
chiar dacă împotriva acestor din urmă acte nu au fost exercitate c
Anularea,desfiinţarea sau modificarea acestora se va realiza de către organul 
fiscal prin emiterea unui nou act administrativ-fiscal

 Depunerea declaraţiilor prin mijloace electronice

Legea 126/2011 stabileşte ca dată de depunere a declaraţiilor prin mijloace 
electronice data care rezultă din mesajul electronic de confirmare a validării 
declaraţiei, aşa cum a fost transmis acesta de către 
tranzacţionare a informaţiilor. 

Această prevedere se aplică în mod corespunzător şi declaraţiilor privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 
nominală a persoanelor asigurate, declaraţii care se depun
competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format 
hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii.
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Îndreptarea erorilor materiale

26/2011 stabileşte un nou termen pentru depunerea cererii de îndreptare a erorilor materiale, respectiv cinci 
e încep să curgă de la 1 ianuarie a anului următor celui în care se face plata. 
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