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Stimați clienți, colaboratori sau cititori ai buletinelor informative APEX Team 
APEX Team împlinește 10 ani de activitate în luna noiembrie, 10 ani de maturitate, de provocări, de 
realizări, de  experiențe acumulate, de relații interumane create cu clienții și colaboratorii noștri, cât 
și cu membrii echipei noastre, 10 ani de succes și de consolidare a unei echipe puternice.  
Considerăm că au fost 10 ani în care s-a depus multă pasiune, muncă și perseverență, 10 ani în 
care s-a investit continuu în echipa noastră și în calitatea serviciilor oferite. Membrii echipei APEX 
sunt sprijiniți în urmarea unei pregătiri profesionale continue și în obținerea acreditărilor profesiona-
le locale și ACCA.  
Echipa APEX a continuat să primească și în acest an recunoașterea din partea corpului profesional 
CECCAR, respectiv premiul I la categoria societăților mari.  
Filozofia APEX este să oferim servicii de înaltă calitate profesională, cu o mai mare apropiere față 
de client, cu un grad mai mare de adaptabilitate la necesitățile acestuia. Dorim ca APEX să fie par-
tenerul dvs. de încredere și aportul nostru să aducă valoare afacerii dvs.  
Planurile noastre de dezvoltare țintesc către obținerea calificativului de excelență în servicii și atitu-
dine pentru clienții noștri. 
Dorim să vă mulțumim tuturor pentru extraordinara colaborare care ne-a purtat pe acest drum timp 
de 10 ani și să vă rămânem în continuare același partener de încredere. 

COMUNICAT DE PRESĂ – MINISTERUL DE FINANȚE 
Operatorii economici din România care se vor încadra în categoria microîntreprinderilor, potrivit 
normelor europene vor beneficia de sistemul european de raportare financiară simplificat specific 
microîntreprinderilor, conform unui proiect de OUG și a două proiecte de Ordin de ministru, care 
transpun prevederile noii Directive europene contabile. Proiectele de acte normative au fost postate 
pe site-ul MFP la rubrica Transparență decizională. 
Introducerea în legislația națională a unui regim distinct pentru microîntreprinderi este opțională 
pentru statele membre UE. România optează pentru introducerea acestui regim în scopul de a sim-
plifica și a reduce cheltuielile administrative pentru microîntreprinderi, așa cum sunt ele definite de 
Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului. 
Potrivit Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului, sunt microîntreprinderi 
societățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei crite-
rii: 
� total active 350.000 euro; 
� cifra de afaceri netă 700.000 euro; 
� numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar 10. 
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Prin preluarea normelor comunitare în legislația națională și prin raportare la noile criterii prin care se defi-
nesc microîntreprinderile, MFP estimează că 94% din operatorii economici raportori (peste 608.000) vor 
beneficia de avantajele scutirilor și simplificărilor introduse la nivel comunitar. 
Principalele elemente de simplificare sunt cele referitoare la întocmirea unui bilanț prescurtat și a unui 
cont de profit și pierdere prescurtat. Ambele componente ale situațiilor financiare anuale vor cuprinde 
informații minime care trebuie prezentate conform Directivei. 
Noile prevederi privind sistemul european de raportare financiară simplificat înlocuiesc sistemul simplificat 
de contabilitate introdus opțional începând cu anul 2011. Spre comparație, de sistemul simplificat de con-
tabilitate au beneficiat aproximativ 12.900 de operatori economici (circa 2% din totalul entităților din eco-
nomia națională), potrivit informațiilor din baza de date aferentă exercițiului financiar al anului 2013. 
Proiectul de OUG mai vizează următoarele aspecte care urmăresc, de asemenea, diminuarea sarcinilor 
administrative pentru contribuabili: 
1. Reducerea obligațiilor de auditare: 

ο conform proiectului de OUG, atunci când o societate are obligația să întocmească și situații financia-
re anuale consolidate, pe lângă cele individuale, raportul de audit să poată fi întocmit sub forma unui 
singur raport pentru ambele categorii de situații financiare. Modificarea are rolul de a simplifica ra-
portarea financiară și de a reduce costurile administrative; 

ο sunt excluse din categoria entităților obligate să-și auditeze situațiile financiare anuale persoanele 
juridice care aparțin unui grup de societăți și intră în perimetrul de consolidare al unei societăți-
mamă cu sediul în România, care are obligația să aplice Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară, în condițiile în care se introduce și posibilitatea ca societatea-mamă să întocmească un 
singur raport de audit; 

ο sunt exceptate de la obligația de auditare organizațiile fără scop patrimonial care primesc finanțări 
din fonduri publice, luând în considerare faptul că situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice 
fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar. 

2. Se reglementează posibilitatea întocmirii unui raport unic al administratorilor, atunci când o societate 
are obligația să întocmească și situații financiare anuale consolidate, pe lângă cele individuale. 

3. Se introduce posibilitatea optării pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și de către 
entitățile nou-înființate, care au dreptul, potrivit legii, să facă această opțiune. 
Această prevedere oferă coerență în conducerea contabilității și în modalitatea de raportare financia-
ră pentru entitățile care au dreptul să opteze pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. 

4. Se prevede în mod explicit că pentru un exercițiu financiar poate fi depus doar un singur rând de situ-
ații financiare și sunt aduse clarificări în ceea ce privește corectarea erorilor constatate după depune-
rea situațiilor financiare anuale, în sensul că acestea se corectează la data constatării lor, potrivit 
reglementărilor contabile emise de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității. 

Pe site-ul MFP, la rubrica Transparență decizională, pot fi consultate proiectul de OUG pentru modificarea 
și completarea Legii contabilității nr.82/1991, proiectul de Ordin de ministru pentru aprobarea Reglemen-
tărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și 
proiectul de Ordin de ministru privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu 
IFRS, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață 
reglementată, aprobate prin Ordinul 1286/2012. 

ORDIN nr. 3001 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF 
nr. 3.582/2013 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii 
(MO 733/2014) 
Ordinul aduce modificări Ordinului 3582/2013 privind organizarea activității de administrare a contribuabili-
lor mijlocii și este relevant pentru contribuabilii mijlocii care au înființate sedii secundare în alte localități 
decât localitatea la care este arondat fiscal contribuabilul ce a înființat sediul secundar. 
În acest sens este modificată competența de administrare a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii, 
aceasta trecând în administrarea organelor fiscale în a căror rază teritorială își are domiciliul fiscal contri-
buabilul care le-a înființat. În consecință, competența de administrare trece de la organele fiscale teritoria-
le la care sediul secundar a fost înființat, către organele fiscale de care aparține sediul social al contribua-
bilului mijlociu.  
Începând cu 7 octombrie, contribuabilii mijlocii care înființează sedii secundare, trebuie sa le ia în evidență 
la organul fiscal de care aparține sediul social.  

CIRCULARĂ nr. 32 din 30 septembrie 2014 privind nivelul ratei dobânzii de referință a 
Băncii Naționale a României (MO 714/2014) 
Începând cu data de 1 octombrie 2014, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 3% pe an 
(anterior 3,25%). Reamintim evoluția nivelului ratei dobânzii de referință a BNR din acest an: 

 
Reamintim că, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR, este important pentru stabilirea nivelului de de-
ductibilitate a dobânzilor, în cazul împrumuturilor obținute de la alte entități decât cele financiar-bancare. 
Astfel, pentru împrumuturile în lei, dobânda deductibilă este limitată la nivelul ratei dobânzii de referință a 
BNR, corespunzătoare ultimei luni din trimestru. 

Începând cu 1 ianuarie 9 ianuarie 5 februarie 5 august 1 octombrie 

% 4,00% 3,75% 3,50% 3,25% 3,00% 
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INFO – CURS DE SCHIMB ACCIZE 2015 
În data de 2 octombrie s-a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cursul de schimb EUR / RON 
valabil în prima zi lucrătoare din octombrie, curs relevant pentru stabilirea cursului de referință al accizelor 
pentru anul 2015. Cursul este 1 EUR = 4,4093 RON.   
Având în vedere că noul curs este mai mic față de cel de la 1 octombrie 2013 (4,4485 lei/euro), conform 
regulii stabilite la finalul anului trecut,  pentru anul 2015 ar trebui să se aplice cursul mai mare din urmă cu 
un an (4,4485 lei/euro), indexat cu media anuală a Indicelui Prețurilor de Consum din luna septembrie 
2014 (101,2%), comunicată oficial de Institutul Național de Statistică.  
Prin urmare, cursul de referință pentru calculul accizelor în 2015 ar trebui să fie 4,5018 lei/euro (4,4485 lei/
euro x 101,2%). 
Cu toate că, în conformitate cu HG 77/2014,  Ministerul Finanțelor Publice era obligat să comunice pe site-
ul său modul de determinare a valorii în lei a accizelor și a impozitului la țițeiul din producția internă, cel 
târziu până luni, 20 octombrie, această obligație nu a fost respectată.  
Până la închiderea ediției curente a buletinului informativ APEX Team, pe site-ul Ministerului de Finanțe 
nu era încă publicat cursul de referință pentru anul 2015. Având în vedere rezultatul negativ asupra buge-
tului de stat rezultat din majorarea artificială a cursului accizelor în 2015, se pare că există încă discuții 
privind modul de determinare a cursului de referință. Cursul ar trebui să fie publicat de Ministerul de Finan-
țe în secțiunea dedicată pentru accize: http://www.mfinante.ro/accizetaxe.html. 
Reamintim că în acest an, cursul de referință a accizelor este de 4,7380 lei. 

HOTĂRÂRE nr. 906 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea și completarea HG 
537/2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sume-
lor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferen-
țiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor (MO 779/2014) 
Hotărârea aduce modificări HG 537/2014 privind schema de ajutor de stat instituită sub forma restituirii 
sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat prevăzut 
la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor de către tran-
sportatori. 
Am prezentat detalii privind această schemă în Buletinul Informativ APEX Team nr. 7 2014. 
Prezenta hotărâre aduce următoarele modificări: 
� Este extinsă perioada de rambursare a diferențelor de acciză până la 31 decembrie 2019 (anterior 

era 31 martie 2019), rămânând în continuare aplicabilă pentru motorina achiziționată până la 31 mar-
tie 2019; 

� Este detaliată condiția privind lipsa datoriilor către bugetul de stat consolidat, condiție justificată cu 
certificate de atestare fiscală eliberate de ANAF și de autoritățile publice locale, pentru impozite și 
taxe locale. Nu mai este necesară depunerea odată cu cererea de restituire a accizelor, a dovezii 
plății facturilor de achiziție a combustibilului 

� Soluționarea cererilor de restituire se face în termen de maxim 45 zile lucrătoare de la data depunerii. 
Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data comunicării decizi-
ei, astfel: 

ο într-un cont bancar din România, în cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre ale 
Uniunii Europene; 

ο într-un cont deschis la Trezoreria Statului, în cazul operatorilor economici stabiliți în România. 
� Administratorul schemei va informa prin site-ul său data de la care va pune la dispoziția operatorilor 

economici un sistem informatizat de administrare a schemei. De la data respectivă operatorii econo-
mici nu vor mai transmite documentele prevăzute pe suport hârtie, cu excepția documentelor solicita-
te de Administratorul schemei. 

ORDIN nr. 2906 din 25 septembrie 2014 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (MO 
736/2014) 
Ordinul aprobă Instrucțiunile pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedură fiscală – „Soluționarea 
contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale”. Totodată, este abrogat Ordinul președinte-
lui ANAF 450/2013 care reglementa aceste instrucțiuni. Informații detaliate privind aceste instrucțiuni pu-
teți regăsi aici: www.apex-team.ro/PDFs/Instructiuni_contestatii.pdf  

ORDIN nr. 3093 din 14 octombrie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea 
modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în 
sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, a obligației fiscale reprezentând contribuție de asigurări sociale de 
stat și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri 
(MO 761/2014) 
Ordinul aprobă Procedura privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, 
obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, a obligației fiscale reprezentând contribuție de asigurări sociale de stat. 
Sunt de asemenea aprobate modelele, conținutul și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare 
și de păstrare ale următoarelor formulare: 
� Adeverință 

Termen de maxim  
75 zile pentru 

soluționarea și 
rambursarea 

diferenței de acciză 
pentru motorină  
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� Cerere de eliberare a adeverinței care atestă modul de îndeplinire a obligației de plată reprezentând 
contribuția de asigurări sociale de stat. 

Eliberarea adeverinței este condiționată de lipsa din evidența fiscală a obligațiilor fiscale neachitate, re-
prezentând contribuție de asigurări sociale de stat, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente aceste-
ia, atât comunicate, cât și instituite și necomunicate. 
Nu se eliberează adeverința în următoarele situații: 
a) obligațiile fiscale principale sunt neachitate și obligațiile fiscale accesorii sunt comunicate și neachi-

tate; 
b) obligațiile fiscale accesorii sunt instituite și necomunicate. 
Adeverința se eliberează în vederea stabilirii stagiului de cotizare de către organele competente din su-
bordinea Casei Naționale de Pensii Publice. 
Adeverința se emite în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii și este valabilă 90 de zile de 
la data emiterii. 

HOTĂRÂREA CEJ din 2 octombrie 2014 în cazul C-446/13 Fonderie 2A împotriva Minis-
tre de l’Économie et des Finances (Franța) 
Cazul supus deciziei Curții Europene de Justiție (CEJ) se referă la societatea italiană Fonderie 2A, care 
fabrica în Italia piese metalice, acestea erau vândute unui client din Franța. Anterior vânzării, societatea 
italiană expedia piesele, în nume propriu, unei alte societăți din Franța, pentru lucrări de finisare, urmând 
ca după prelucrare să fie expediate direct clientului final din Franța.  
Prețul de vânzare al pieselor menționate, facturat de către Fonderie 2A clientului francez, includea lucră-
rile de finisare. Pentru serviciile de lucrări asupra bunurilor mobile corporale achiziționate, Fonderie 2A a 
primit facturi cu TVA din Franța, pe care a solicitat-o la rambursare în baza Directivei Europene. 
Organele fiscale franceze au considerat, însă, că locul livrărilor de bunuri efectuate de Fonderie 2A către 
clientul său francez era în Franța și, în consecință, au respins cererea de rambursare a TVA, motivând 
că restituirea TVA trebuia solicitată prin intermediul decontului de TVA francez, adică Fonderie 2A ar fi 
trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA în Franța.  
A fost solicitată opinia CEJ pentru a lămuri dacă vânzarea de bunuri expediate dintr-un Stat Membru în 
alt Stat Membru și prelucrate în țara de destinație (în beneficiul vânzătorului, conform cerințelor cumpă-
rătorului, anterior expedierii lor la sediul clientului), se califică drept o livrare intracomunitară de bunuri 
sau o livrare locală de bunuri. 
Prin decizia CEJ s-a stabilit că locul livrării de bunuri este în Statul Membru în care bunurile sunt prelu-
crate, respectiv acolo unde acestea devin conforme prevederilor contractuale aferente, pentru a fi livrate 
clientului. Se confirmă practic, faptul că, în asemenea cazuri, furnizorul face o achiziție intracomunitară 
de bunuri in Statul Membru de destinație, această achiziție fiind urmată de o livrare locală, ambele tran-
zacții fiind impozabile în Statul Membru de destinație. Prin faptul că vânzătorul face o achiziție intraco-
munitară în Statul Membru de destinație, se atrage obligativitatea acestuia de a solicita înregistrarea în 
scopuri de TVA în acest stat, înainte de efectuarea achiziției.  

HOTĂRÂREA CEJ din 9 octombrie 2014 în cazul C-492/13 Traum EOOD (Bulgaria) împo-
triva autorităților fiscale bulgare 
Cazul supus deciziei Curții Europene de Justiție (CEJ) se referă la societatea bulgară Traum. În declara-
ția sa de TVA, Traum a menționat efectuarea unor livrări intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, către 
o societate cu sediul în Grecia, prezentând documentele prevăzute de legislația bulgară: facturi care 
conțineau numărul de înregistrare în scopuri de TVA al societății grecești, procese verbale de livrare, 
avize internaționale de expediție și o confirmare de recepție a mărfii semnată. 
Deși, inițial, organele fiscale bulgare au acceptat aplicarea scutirii de TVA, verificând statutul societății 
din Grecia în sistemul VIES din care rezulta că societatea greacă era înregistrată în scopuri de TVA, 
ulterior, acestea au pus la îndoială realitatea livrărilor efectuate de către societate și, în mod implicit, și 
dreptul aplicării scutirii de TVA, pe motiv că beneficiarul bunurilor nu era înregistrat în scopuri de TVA și 
că Traum nu a putut face dovada validității/autenticității semnăturii clientului din documentele-suport res-
pective.  
Traum arată că a prezentat administrației financiare bulgare toate documentele impuse de legislația bul-
gară care dovedeau existența unei livrări intracomunitare. În plus, ea susține că a efectuat operațiunile în 
discuție cu bună credință, după ce a verificat numărul de înregistrare în scopuri de TVA al clientului în 
baza de date VIES înainte de încheierea operațiunilor în cauză. 
CEJ a decis că, respingerea dreptului de a aplica scutirea de TVA pe acest motiv contravine principiilor 
certitudinii juridice, legitimei așteptări și proporționalității și că persoanele impozabile se pot prevala în 
mod direct de prevederile Directivei Europene, când cele naționale restricționează însăși aplicarea scuti-
rii de TVA pentru livrări intracomunitare. Cu toate acestea, CEJ a lăsat la latitudinea instanței locale să 
determine în ce măsură Traum știa sau ar fi trebui să știe dacă livrarea efectuată constituia o tranzacție 
frauduloasă, caz în care livrarea trebuia supusă TVA.  
Decizia CEJ a subliniat practic faptul că furnizorul are dreptul de a beneficia de scutirea de TVA atâta 
timp cât face dovada că a acționat cu bună-credință în ceea ce privește probarea realității tranzacțiilor și 
a calității de persoană impozabilă a cumpărătorului. 

HOTĂRÂRE nr. 864 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea schemei de minimis "Ajutor 
specific compensatoriu acordat exploatațiilor vegetale înregistrate în sistemul de agri-
cultură ecologică" (MO 754/2014) 

Cazuri dezbătute  
la CEJ pentru 

dispute în materie  
de TVA 
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ORDIN nr. 1400 din 15 octombrie 2014 pentru completarea Normelor metodologice pri-
vind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, 
precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul minis-
trului delegat pentru buget nr. 556/2014 și pentru modificarea Normelor metodologice 
privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi 
pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 (MO 767/2014) 

ORDIN nr. 1449 din 27 octombrie 2014 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor 
determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în 
baza HG 537/2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de 
stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul acci-
zelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor (MO 784/2014) 

REMINDER – Necesitatea documentării politicilor contabile a societății 
Dorim să vă reamintim că, în conformitate cu prevederile Ordinului 3055/2009 pentru aprobarea Regle-
mentărilor contabile conforme cu directivele europene, orice societate comercială are obligația de a ela-
bora și menține un manual al politicilor contabile utilizate de societate. 
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o 
entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. 
Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor, reevalua-
rea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, alegerea metodei de valorizare a 
ieșirilor stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc. 
Administratorii entității trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri 
proprii pentru situațiile prevăzute de legislație. În cazul entităților care nu au administratori, politicile con-
tabile se aprobă de persoanele care au obligația gestionării entității respective. 
Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, de către specialiști în domeniul eco-
nomic și tehnic, cunoscători ai activității desfășurate și ai strategiei adoptate de entitate. 
Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații 
mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității. În cazul modificării unei politici contabi-
le, entitatea trebuie să menționeze în notele explicative natura modificării politicii contabile, precum și 
motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferă informații credibile și mai relevante, pentru ca 
utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării 
asupra rezultatelor raportate ale perioadei și tendința reală a rezultatelor activității entității. 
Nu se consideră modificări ale politicilor contabile: 
a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care diferă ca fond de evenimente-

le sau tranzacțiile produse anterior; 
b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care nu au avut loc anterior sau 

care au fost nesemnificative. 
Totodată, în Ordinul 3055/2009 se precizează că "sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute în vede-
re: 
� existența unui manual de politici contabile; 
� existența unei proceduri de aplicare a acestui manual; 
� existența de controale prin care să se asigure respectarea manualului;…… ". 
În conformitate cu prevederile Legii contabilității 82/1991, nerespectarea reglementărilor cu privire la 
aprobarea politicilor și procedurilor contabile constituie contravenție și se sancționează cu amendă până 
la 4.000 lei. 
APEX Team vă poate asista în elaborarea manualelor de politici contabile în conformita-
te cu prevederile legale. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfarşitul lunii octombrie 2014 pentru evaluarea 
elementelor monetare de activ şi de pasiv exprimate în valută (disponibilităţi bănesti, creante, datorii), cât 
și pentru evaluarea creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul 
unei valute este: 
1 EUR = 4,4139 RON; 1 CHF = 3,6583 RON; 1 GBP = 5,6153 RON; 1 USD = 3,5098 RON. 

AGENDA LUNII NOIEMBRIE 2014 

Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare la începerea/

încetarea unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de lună nu uitați 
� Să completați Registrul Jurnal; 
� Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, 

creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a 

Amendă de până  
la 4000 lei pentru 

neîndeplinirea 
obligației privind 

manualul politicilor 
contabile 
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lunii; 
� Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenții 

în cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal; 
� Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
� Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
� Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de înregistrare în 

scopuri de TVA;  
� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpozabilă" etc.) înscrise 

pe factură; 
� Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completați Registrul non-transferurilor; 
� Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uitați că 
Vineri, 7 noiembrie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 

în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în luna octombrie 2014. Începând cu 
luna octombrie, perioada fiscală de raportare a TVA va fi lunară.  

Luni, 10 noiembrie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
� declarației de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impoza-

bile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calen-
daristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal (formular 096). 

Luni, 10 noiembrie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Luni, 17 noiembrie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna octombrie 2014 (standard sau extinsă depusă în format electro-

nic); 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru octombrie 2014. 
Marți, 25 noiembrie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100)*; 
� declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală 

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300)* ; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declarației privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarației privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în sco-

puri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal" (formular 311); 
� declarației recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

aferentă lunii octombrie 2014; 
� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferentă 

lunii octombrie 2014 (formular 394)*;  
� declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice 

care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice și posturilor consulare acreditate în România (formular 224);  

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără ecotaxă). 
Marți, 25 noiembrie este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat:  

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna noiembrie 2014 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor și de 
plată a taxelor 
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ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate 
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2014 
� impozitului pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală (a doua rată 50% – 

plată anticipată) 
� contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente semestrului II de către persoanele care realizează venituri din activități agri-

cole 
� contribuției la Fondul pentru mediu (fără ecotaxa). 
Că duminică, 30 noiembrie este sărbătoare legală, fiind ziua Sfântului Andrei. 
Că luni, 1 decembrie este ziua națională a României! 
 

IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor, pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului de 
Finanțe : www.mfinante.ro.  
Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de contribuabilii mari și mijlocii, 
precum și de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declarațiilor și au un certificat digital. 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2014  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % pentru condiții speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraților din luna pen-
tru care se calculează contribuția și valoa-
rea corespunzătoare a de cinci ori câștigul 
salarial mediu brut)1 
(valabile începând cu veniturile aferen-
te lunii octombrie 2014) 

10,5% (baza de calcul a contri-
buției individuale plafonat pen-
tru angajat la cinci ori câștigul 
salarial mediu brut, adică 5 x 
2.298 =11.490 lei)1 
(baza de calcul a contribuției 
individuale pentru persoane 
sub convenție civilă: venit brut) 

Contribuția la fondul de asigurări sociale de 
sănătate (calculată la venitul brut) 5,2% 5,5% 

Contribuția pentru concedii medicale și indem-
nizații de asigurări de sănătate 
(calculată la venitul brut plafonat la 12 salarii 
minime brute pe țară garantate în plată înmulțit 
cu numărul asiguraților pentru care se calculea-
ză contribuția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj 
(calculată la venitul brut) 0,5% 0,5% 

Contribuția pentru accidente de muncă și boli 
profesionale (Calculată la venit brut)2 

0,15% - 0,85% în funcție de codul CAEN 
al activității principale   

Fondul de garantare pentru plata creanțelor 
salariale (calculat la venitul brut)3 

0,25% (numai pentru angajați cu contract 
de muncă inclusiv pensionari)   

Impozitul pe venituri   16% 

Fondul pentru neangajarea de persoane cu 
handicap (pentru angajatorii care au peste 50 
salariați) 

4 * 50% salariul minim pe economie (900 
lei) la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen-
sul impozitului pe venit începând cu mai 2013 9,35 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 
871/2013 900 lei (începând cu 1 iulie 2014)    

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat (*2,5) 

  
13 lei 
32,50 lei 

  

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medicale și 
de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din salari-
ul mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații benefici-
ază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este salariul 
minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate supor-
tate de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporara de muncă drept urmare a unui accident de muncă 
sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  

OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, mențio-
nate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 



Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi 
într-o anumită privință. APEX Team International își declină orice responsabilitate față de orice persoană 

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
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