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LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal (MO 815/2019) 
Legea aduce câteva modificări Codului Fiscal în domeniul TVA. Menționăm pe cele 
mai importante dintre acestea : 
Modificări aduse situațiilor executărilor silite de bunuri 
Ca regulă generală, transmiterea dreptului de proprietate a bunurilor în cadrul exe-
cutărilor silite este considerată livrare de bunuri din perspectiva TVA. Se introduce 
excepția prin care dacă o persoană impozabilă este executată silit asupra unor bu-
nuri imobile, iar acestea sunt transferate unei instituții publice în scopul stingerii 
unei obligații fiscale restante, pentru această situație nu se colectează TVA. 
Livrări către sine 
Abrogarea unei situații de livrare către sine prevăzută de art. 270 alin (4) lit. c) din 
Codul Fiscal, respectiv situația în care se datora TVA la preluarea unor bunuri achi-
ziționate sau produse de persoana impozabilă, altele decât bunurile de capital, pen-
tru a fi utilizate în operațiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă TVA a 
fost deductibil la achiziție.  
Modificări privind riscul fiscal  
Criteriile de determinare a riscului fiscal erau stabilite prin ordin al președintelui 
ANAF. Acum acestea se vor stabili prin normele de aplicare a Codului Fiscal, aproba-
te prin hotărâre de Guvern. 
Reamintim că stabilirea unui criteriu de risc ridicat conducea la respingerea unei 
cereri de înregistrare în scopuri de TVA sau putea conduce la anularea codului de 
TVA.  

ORDIN nr. 2547 din 20 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii 
privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a con‐
tribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, 
precum și a modelului și conținutului unor formulare (MO 800/2019) 
Ordinul aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări 
sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de 
persoanele fizice ce realizează alte venituri decât de natură salarială peste plafonul 
de 12 salarii minime brute pe economie și pentru care datorează CAS și CASS. Proce-
dura se aplică pentru situațiile în care contribuabilul nu declară veniturile prin De-
clarația unică. 
Procedura se aplică pentru contribuțiile sociale generate de veniturile obținute înce-
pând cu data de 1 ianuarie 2018. 

ORDIN nr. 3175 din 25 septembrie 2019 privind stabilirea valorii sumei 
lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru se‐
mestrul II al anului 2019 (MO 841/2019) 
Pentru semestrul II al anului 2019, începând cu luna octombrie 2019, valoarea su-
mei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 460 lei (anterior 
450 lei). Valoarea nominală se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al 
anului 2020, respectiv februarie 2020 și martie 2020. 
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Reamintim că tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaților 
care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Tichetele 
de creșă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul.  
Tichetele de creșă se acordă, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost 
încredințat copilul spre creștere și educare, pe baza livretului de familie. 

LEGE nr. 169 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea art. V 
din OG 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal‐bugetare și modifi‐
carea și completarea unor acte normative (MO 815/2019) 
Legea aduce completări OG 17/2015 în ceea ce privește excluderea necesității ștampilării 
documentelor. Astfel, dacă inițial erau excluși de la necesitatea aplicării ștampilei pe do-
cumente doar persoanele fizice, juridice de drept privat și entitățile fără personalitate 
juridică, se extind prevederile și către persoanele juridice de drept public.  
Reamintim că solicitarea unui funcționar pentru aplicarea ștampilei pe declarații, cereri, 
contracte sau orice alte documente sau înscrisuri constituie abatere disciplinară. 
Totodată, persoanele juridice de drept public nu au obligația de a aplica ștampila pe de-
clarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau 
autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publi-
ce. 
Persoanele juridice de drept public nu au obligația de a aplica ștampila pe documente sau 
orice alte înscrisuri emise în relația dintre acestea și persoanele fizice, persoanele juridi-
ce de drept privat, entitățile fără personalitate juridică. Prevederile nu se aplică instituții-
lor sau autorităților publice cărora prin acte normative de rangul legii, cu caracter speci-
al, li se impune expres folosirea ștampilelor. 

LEGE nr. 179 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea OG 
52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea 
art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 829/2019) 
Legea aduce modificări regimului juridic al francizei, cât și definiției fiscale a francizei 
dată de Codul Fiscal. 

LEGE nr. 185 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal și pentru modificarea art. 9 din OG 105/1999 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instau‐
rate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 
din motive etnice (MO 848/2019) 
Persoanele persecutate politic în anii 1940-1945 beneficiază de scutire de impozite locale 
(clădiri, terenuri, mijloace de transport). Legea introduce menținerea scutirii, în cazul 
transferului proprietății către copiii acestor categorii de beneficiari ai scutirii. 

INFO – Cursurile de închidere ale lunii octombrie 2019 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii octombrie 
2019 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor 
exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt: 
1 EUR = 4,7576 RON; 1 CHF = 4,3163  RON; 1 GBP = 5,5189 RON; 1 USD = 4,2614 RON.  
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APEX Training Center  
 

Agenda evenimentelor organizate în perioada 
noiembrie 2019 ‐ ianuarie 2020 

 

Pentru detalii privind agenda, orarul, locația, prețul și modalitatea 
de înscriere, accesați secțiunea Training de pe site‐ul APEX Team 

http://www.apex-team.ro/ro/training-evenimente   

Evenimentul Durată Perioada 

Seminar fiscalitate  
Noutăți și aspecte practice 

2 x 1/2 zi 13– 14  
noiembrie 

2019 

Masă rotundă  
Fiscalitatea altor forme de venit în afara sa-
lariilor 

2 ore 18  
noiembrie  

2019 

Seminar fiscalitate 
Noutăți și aspecte practice 

8 ore  20  
noiembrie  

2019 

Masă rotundă  
Impozitarea avantajelor în natură /  
Facilități în construcții  

2 ore 10  
decembrie  

2019 

Masă rotundă  
Aspecte practice privind impozitul pe profit 

2 ore 12  
decembrie  

2019 

Masă rotundă  
Noutăți privind prevenirea spălării banilor și 
noi cerințe europene (Directiva DAC6) 

2 ore 20  
ianuarie  

2020 
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AGENDA LUNARĂ  
ZILNIC NU UITAȚI 
 Să completați registrul de casă (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, da-

torii) la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 
 Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenții în 

cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 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 UE 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 (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; 
 Completați Registrul bunurilor de capital; 
 Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi utilizat 

(BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale Europene). 
ANAF ‐ CALENDARUL OBLIGAȚIILOR FISCALE 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2019.htm 

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2019  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și presta‐
tor de activități 

dependente 
(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

• Nu se datorează pentru condiții normale de muncă 
• 4% pentru condiții deosebite de muncă (*) 
• 8 % pentru condiții speciale de muncă (*) 

25% (**) 

Contribuția la fondul de asigurări sociale 
de sănătate (calculată la   venitul brut) 

Nu se datorează 10% (***) 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25% (*)   

Impozitul pe venit   10% (****) 
Fondul pentru neangajarea de persoane 
cu handicap (pentru angajatorii care au 
peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil 
în sensul impozitului pe venit 

max. 15,18 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 
de la 1 ianuarie 2019 

• 2.080 lei 
• 2.350 lei (pentru vechime peste 1 an și funcții ce ne-

cesită studii superioare) 
• 3.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor 

  

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat 

  
• 20 lei 
• 50 lei 

  

Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construcții definite de 
lege, se aplică facilitățile de mai jos: 
(*) nu se datorează CAS de către angajator 
(**) cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%  
(***) nu se datorează CASS de către angajat  
(****) nu se datorează impozit pe venit pentru veniturile brute realizate lunar de până la 30.000 lei.  



Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili 
să vă asiste și să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de 
salarizare.  

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența 
funcției financiare și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți 
specializați în asistența serviciului de salarizare al clienților noștri. 

Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, 
fiscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

Ținere de contabilitate  
Salarizare și servicii conexe 
Asistență contabilă  
Organizarea funcției contabile  
Consultanță fiscală și contabilă « on line » 
Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   
Asistență în implementarea ERP 
Training 
Întocmire dosare prețuri de transfer 

Str. Heleșteului 15-17,  
Sector 1 
București - 011986  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 
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Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 
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