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ORDIN nr. 2795 din 10 noiembrie 2011 privind stabil irea criteriilor pentru condi ționa-
rea înregistr ării în scopuri de TVA (MO 824/2011) 
Ordinul abrogă prevederile Ordinului 1984 din 18 mai 2011, care stabilea procedura de înregistrare în 
scopuri de TVA, ordin prezentat în buletinul informativ APEX Team nr. 5/2011, adoptând o nouă pro-
cedură şi detaliind criteriile prin care se aprobă sau se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri 
de TVA.  
Se menține procedura cercetării la sediul contribuabilului, dar controlul va fi efectuat de persoane din 
cadrul ANAF şi nu din cadrul Gărzii Financiare ca până acum. 
Ordinul aprobă formularul 098 denumit "Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 
alin (1) lit. a) din Codul Fiscal". Formularul trebuie însoţit de o anexă, prezentă în acest ordin, ce deta-
liază câteva elemente ce justifică înregistrarea în scopuri de TVA, cum ar fi: modul de deținere a spa-
țiului, dacă administratorii au fapte înscrise în cazier, unde au rezidenţa.  
Procedura se aplică numai persoanelor juridice române, înfiinţate în baza Legii 31/1990 privind socie-
tățile comerciale. 
Nu se aplic ă această procedură la sucursalele deschise în Romania ale societăţilor străine, la asoci-
ații şi fundații, la persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente. 
Când se aplic ă această procedur ă? 
Procedura se aplică numai în cazurile de înregistrare în scopuri de TVA de la începutul desfăşurării 
activității, când nu sunt cunoscute rezultatele economice ale societăţii, sau dacă societatea comercia-
lă dorește înregistrarea în scopuri de TVA, chiar dacă în anii anteriori a realizat o cifră de afaceri mai 
mică decât plafonul de scutire de 35.000 euro. 
Ambele situații de înregistrare în scopuri de TVA prin opțiune, sunt prevăzute de art. 153 alin. (1) lit. 
a) şi c) din Codul Fiscal. 
Procedura nu se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a depășirii plafonului de 
scutire de TVA. 
Ce criterii se analizeaz ă? 
� se analizează dacă societatea are dreptul să desfăşoare activitate la sediul social sau la sediile 

secundare declarate. În acest sens, se depune o declaraţie pe propria răspundere din care să 
rezulte dacă se desfăşoară sau se pot desfăşura activităţi economice; 

� să existe spațiul destinat sediului social; 
� nici unul dintre administratori să nu aibă înscrise în cazierul fiscal fapte sancționate de legislația 

în domeniu; 
� se analizează criteriile de evaluare, condiționate de modul de deținere al spațiului, dacă adminis-

tratorii au mai deținut societăţi comerciale şi dacă acestea au ajuns în faliment, dacă administra-
torii sunt rezidenți în UE sau în alte state, etc. 

Fiecare dintre aceste criterii se punctează  de la 0 la 10.  
Se va permite înregistrarea în scopuri de TVA pentru societatea comercială ce realizează un  număr 
de minim 45 de puncte. 
Cum se aplic ă procedura? 
O societate ce dorește înregistrarea în scopuri de TVA de la înmatriculare, va depune la autoritatea 
fiscală unde este arondat sediul social formularul 098 însoţit de anexele la cerere şi declarațiile pe 
propria răspundere. 
Autoritatea fiscală analizează primele două criterii, respectiv dreptul de a efectua activităţi economice 
şi dacă administratorii nu au fapte înscrise în cazierul fiscal. 
Dacă condițiile sunt îndeplinite, se trece la controlul faptic a situației de la sediul social sau sediul se-
cundar al societăţii comerciale. 
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Dacă în urma controlului faptic se constată existenţa spațiului unde se poate desfăşura activitatea eco-
nomică, atunci se trece la analiza criteriilor în baza punctajului.  
Ordinul prezintă un număr de 24 de criterii care sunt avute în vedere pentru înregistrarea în scopuri de 
TVA. 
Termenele de solu ţionare a cererilor 
� Dacă solicitarea înregistrării în scopuri de TVA se face în aceeaşi zi cu solicitarea înmatriculării la 

Registrul Comerţului, decizia de înregistrare în scopuri de TVA se va emite în maxim o zi lucrătoare 
după comunicarea certificatului de înmatriculare. 

� Dacă solicitarea înregistrării în scopuri de TVA se face după depunerea cererii de înmatriculare la 
Registrul Comerțului, dar înaintea eliberării certificatului de înmatriculare, termenul de mai sus se 
prelungește cu numărul de zile lucrătoare între data solicitării înmatriculării şi data depunerii cererii 
de înregistrare în scopuri de TVA. 

� Dacă cererea de înregistrare în scopuri de TVA este depusă la autoritatea fiscală după înmatricula-
rea societăţii, constatată prin certificatul de înmatriculare, termenul de emitere a deciziei de înregis-
trare în scopuri de TVA este de maxim 3 zile lucrătoare. 

HOTĂRÂRE nr. 1105 din 2 noiembrie 2011 pentru modificar ea Hotărârii Guvernului 500/-
2011 privind registrul general de eviden ţă a salaria ţilor (MO 798/2011) 
Prezenta hotărâre prelungeşte termenul de înregistrare în registrul general de evidenţă a salariaţilor 
(REVISAL) a salariilor brute şi sporurilor, aşa cum sunt prevăzute în contractele individuale de muncă, 
până la data de 15 decembrie 2011 . 

ORDIN nr. 894 din 1 noiembrie 2011 privind aplicare a prevederilor art. XI din Ordonan ţa 
Guvernului 30/2011pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fis-
cal, precum şi pentru reglementarea unor m ăsuri financiar-fiscale (MO 787/2011) 
Acest ordin se aplică pentru obligaţiile de plată, reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate, 
datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice, altele decât 
cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 
Facilităţile se acordă de către casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucu-
reşti, de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Ju-
decătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 
pentru obligaţiile de plată administrate/stabilite de fiecare dintre acestea. 
Pentru obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor de plată principale restante la data de 31 august 
2011 se acordă următoarele facilităţi: 
� anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere 

aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile de plată principale şi dobânzile aferente 
acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente menţionate mai sus, sunt stin-
se prin plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011; 

� reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din 
majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile principale şi 
dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente menţionate 
mai sus, sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 30 iunie 2012; 

� pentru dobânzile datorate până la data stingerii şi stabilite prin decizii comunicate după această 
dată, condiţia se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată prevăzut la 
art. 111 alin. (2) din OG 92/2003, adică: 

ο dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data 
de 5 a lunii următoare; 

ο dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la 
data de 20 a lunii următoare. 

Prin obligaţii de plată principale restante la data de 31 august 2011 se înţelege obligaţiile de plată care 
sunt individualizate în declaraţiile contribuabilului depuse până la data de 31 august 2011 şi/sau decizii 
de impunere emise şi comunicate contribuabilului până la această dată de fiecare dintre organele com-
petente menţionate mai sus. 
Prin dobânzi aferente obligaţiilor principale se înţelege şi cota de 50% din majorările de întârziere repre-
zentând componenta de dobândă a acestora. 
Majorările de întârziere pentru care se acordă facilităţile reglementate de prezenta hotărâre sunt cele 
datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006-30 iunie 2010. 
În vederea acordării acestor facilităţi, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicită o situaţie a obli-
gaţiilor de plată exigibile, care urmează a fi stinse, precum şi a celor care intră sub incidenţa facilităţii.  
Pentru clarificarea eventualelor neconcordanţe existente între evidenţa organului competent şi evidenţa 
contribuabilului, organul competent poate solicita contribuabilului documentele necesare stabilirii situaţiei 
reale. 
În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, organul competent comunică contribuabilului 
situaţia contribuţiilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere şi întocmeşte borderoul provizoriu de scăde-
re din evidenţă a obligaţiilor de plată ce pot face obiectul facilităţilor. 
Dacă în termen de 10 zile de la data comunicării situaţiei se sting prin plată sau compensare obligaţiile 
principale şi dobânzile aferente acestora, cu respectarea prevederilor art. 114 şi 115 din Codul de proce-
dură fiscală, organul competent validează borderoul provizoriu de scădere. În acest caz, în termen de 3 
zile de la data stingerii, organul competent emite decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, potri-
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vit art. XI alin. (2) din OG 30/2011. 
Dacă s-au stins şi aceste obligaţii fiscale accesorii în termenul prevăzut la art. 111 alin. (2), cu respec-
tarea prevederilor art. 114 şi 115 din Codul de procedură fiscală, organul competent verifică îndeplini-
rea condiţiilor prevăzute la art. XI din OG 30/2011 şi emite, după caz: 
� decizia de anulare a penalităţilor de întârziere, pentru penalităţile de întârziere şi cota de 50% din 

majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011; 
� decizia de reducere a penalităţilor de întârziere, pentru 50% din penalităţile de întârziere, precum 

şi pentru 50% din cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale 
restante la data de 31 august 2011. 

ORDIN nr. 2677 din 19 octombrie 2011 pentru modific area anexei la OMFP 1853/2011 
pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozi ţiilor OUG 29/2011 privind reglemen-
tarea acord ării eşalon ărilor la plat ă (MO 764/2011) 
Se înlocuiește procedura acordării eşalonărilor la plata obligaţiilor bugetare cu o nouă procedură adusă 
de prezentul ordin. Noua procedură conține prevederi cu privire la:  
� Obiectul înlesnirilor la plată;  
� Organul fiscal competent pentru acordarea înlesnirilor la plată;  
� Modalitatea de depunere şi conţinutul cererii de acordare a eşalonărilor la plată;  
� Conţinutul certificatului de atestare fiscală eliberat în scopul înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale;  
� Procedura de emitere a acordului de principiu sau a deciziei de eşalonare precum şi garanţiile ce 

trebuie depuse;  
� Condiţiile în care se menţin şi se pierd înlesnirile la plată. 

ORDIN nr. 2706 din 25 octombrie 2011 privind modifi carea OMFP 262/2007 pentru 
aprobarea formularelor de înregistrare fiscal ă a contribuabililor, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare (MO 761/2011) 
Principalele modificări aduse de prezentul ordin sunt: 
� Se modifică formularele 010 şi 070 în sensul includerii posibilităţii de declarare de plătitor lunar sau 

trimestrial pentru impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale aferente;  
� Se include în categoria obligaţiilor fiscale ce fac parte din vectorul fiscal şi  "Contribuţia pentru fi-

nanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii". 

ORDIN nr. 3374 din 1 noiembrie 2011 pentru modifica rea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordi-
nul pre şedintelui ANAF 2112/2010 privind aprobarea Procedur ii de solicitare şi elibera-
re a certificatului pentru spa ţiul cu destina ţie de sediu social şi de înregistrare a docu-
mentului care atest ă dreptul de folosin ţă asupra spa ţiului cu destina ţia de sediu soci-
al, precum şi pentru aprobarea modelului şi con ţinutului unor formulare (MO 779/2011) 
Se micşorează termenul de soluționare a cererii de înregistrare a documentului care atestă dreptul de 
folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu 
destinaţie de sediu social de la 5 zile lucrătoare la 2 zile lucrătoare.   

HOTĂRÂRE nr. 1078 din 26 octombrie 2011 privind modific area anexei la Normele me-
todologice pentru aplicarea OG 75/2001 privind orga nizarea şi func ţionarea cazierului 
fiscal, aprobate prin HG 31/2003 (MO 791/2011) 
Hotărârea aduce modificări asupra anexei la Normele metodologice pentru aplicarea OG 75/2001 pri-
vind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, anexă ce enumeră faptele care se înscriu în cazierul 
fiscal al contribuabililor. 

ORDIN nr. 2721 din 28 octombrie 2011 pentru modific area Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestion area financiar ă a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergen ţă, aprobate prin OMFP 
2548/2009 (MO 767/2011) 
Prin acest ordin se condiționează acordarea pre-finanțării de existența unuia sau mai multor contracte 
de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiat(e) între beneficiar şi unul sau mai 
mulţi operatori economici a cărui/căror valoare cumulată să fie de minimum 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului în cazul proiectelor majore, respectiv de minimum 5% în cazul celorlalte proiecte, cu excep-
ţia proiectelor a căror implementare se realizează fără încheierea vreunui astfel de contract.  
Se exceptează proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis de la regula conform 
căreia autoritățile de management au obligaţia recuperării integrale a pre-finanţării acordate în cazul 
proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit nicio cerere de rambursare în termen de maximum 4 luni 
de la primirea acesteia. 

ORDIN nr. 3347 din 20 octombrie 2011 pentru aprobar ea unor proceduri de aplicare a 
art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedur ă fiscal ă, precum şi pentru aprobarea mo-
delului şi con ţinutului unor formulare (MO 754/2011) 
Ordinul aprobă următoarele proceduri, abrogându-se cele vechi:  
a) de declarare a contribuabililor inactivi fiscal; 
b) de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi fiscal;  
c) de îndreptare a erorilor materiale în cazul declarării contribuabililor inactivi fiscal, din eroare;  
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d) de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi fiscal a contribuabililor radiaţi.  
De asemenea, se aprobă şi formularele necesare pentru aplicarea acestor proceduri. 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi func ţio-
narea inspec ţiei economico-financiare la operatorii economici (M O 799/2011) 
Ordonanţa reglementează sistemul inspecţiei economico-financiare efectuat de către Ministerul Finanțe-
lor Publice (MFP), prin structurile sale de specialitate, la regii autonome, companii şi societăţi naţionale, 
societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar. 
Actul normativ delimitează competenţele de control între MFP şi Curtea de Conturi, în scopul întăririi 
disciplinei bugetare şi economico-financiare la operatorii economici. 
Prin activitatea de control se verifică modul de implementare a măsurilor de creştere a veniturilor, de 
reducere a cheltuielilor şi de diminuare a arieratelor, respectarea reglementărilor economico-financiare şi 
contabile, precum şi fundamentarea şi justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat 
pentru subvenționarea unor produse sau susținerea unor activităţi, stabilind erori şi deficienţe în activita-
tea economico-financiară pentru a le remedia şi a le evita în viitor, precum şi stabilirea obligațiilor către 
bugetul general consolidat, cu excepția celor fiscale. 
Actul normativ reglementează în mod detaliat: 
� atribuțiile, competenţele şi obiectivele inspecției economico-financiare; 
� exercitarea inspecției economico-financiare (control ex-ante, control operativ şi control ex-post, se-

parat sau combinat); 
� cadrul metodologic de efectuare a inspecției economico-financiare; 
� întocmirea actelor de inspecție economico-financiară şi valorificarea constatărilor înscrise în aces-

tea; 
� obligațiile operatorilor economici verificați; 
� contravențiile, sancțiunile şi căile de atac. 

CIRCULARĂ nr. 37 din 2 noiembrie 2011 privind nivelul ratei dobânzii de referin ţă a 
Băncii Na ţionale a României (MO 780/2011) 
Având în vedere prevederile OG 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru 
obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, înce-
pând cu data de 3 noiembrie 2011, nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este de 6,00% pe an. 

ORDIN nr. 3389 din 3 noiembrie 2011 privind stabili rea prin estimare a bazei de impune-
re (MO 804/2011) 
Stabilirea prin estimare a bazei de impunere pentru impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate buge-
tului general consolidat al statului se efectuează de organele de inspecţie fiscală în situaţii cum ar fi: 
� documentele şi informaţiile prezentate în cursul inspecţiei fiscale sunt incorecte sau incomplete; 
� documentele şi informaţiile solicitate nu există sau nu sunt puse la dispoziţia organelor de inspecţie 

fiscală. 
Pentru estimarea bazei de impunere organele de inspecţie fiscală vor identifica acele elemente care sunt 
cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale. Stabilirea bazei de impunere se va face prin estimarea atât a 
veniturilor, cât şi a cheltuielilor aferente acestora. Valoarea estimată a bazei de impunere va fi utilizată 
pentru stabilirea impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, precum şi a eventualelor diferenţe ale acestora 
datorate bugetului general consolidat al statului. În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, 
organele de inspecţie fiscală pot folosi următoarele metode: 
� metoda sursei şi cheltuirii fondurilor; 
� metoda fluxurilor de trezorerie; 
� metoda marjei; 
� metoda produsului/serviciului şi volumului; 
� metoda patrimoniului net. 
Metoda sursei şi cheltuirii fondurilor 
Metoda constă în estimarea bazei de impunere a unui contribuabil, pentru determinarea obligaţiei fisca-
le, cunoscând cheltuielile efectuate. 
Pentru estimarea bazei de impunere atât din surse impozabile, cât şi din cele neimpozabile se au în ve-
dere fluxurile de numerar. Pentru aceasta, fluxurilor de numerar li se asociază cheltuielile şi veniturile 
contribuabilului, determinându-se astfel în întregime numerarul utilizat pentru efectuarea cheltuielilor 
care va fi comparat cu numerarul încasat din orice sursă. 
Creşterile şi descreşterile nete ale activelor şi pasivelor sunt avute în vedere împreună cu cheltuielile 
nedeductibile şi încasările neimpozabile la ajustarea veniturilor şi cheltuielilor, obţinându-se astfel balan-
ţa încasărilor şi cheltuielilor pentru reconstituirea venitului impozabil. 
Determinarea veniturilor sustrase de la calculul bazei de impunere constă în compararea cheltuielilor 
efectuate cu veniturile declarate în perioada supusă controlului. 
Metoda se bazează pe faptul că orice cheltuială care excedează valorii declarate a veniturilor reprezintă 
venit impozabil nedeclarat. 
Veniturile suplimentare se ajustează cu elemente de venit neimpozabil şi cheltuieli nedeductibile în ve-
derea estimării bazei impozabile şi stabilirii obligaţiei fiscale. 
Metoda fluxurilor de trezorerie 
Metoda constă în analiza conturilor bancare şi a fluxurilor de numerar pentru a stabili mişcările de dispo-
nibilităţi băneşti şi asocierea acestora cu sursele de venit şi utilizarea lor. 
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Metoda se bazează pe informaţiile următoare: 
� depunerile în conturile bancare şi ajustarea cu valoarea încasărilor reprezentând venituri neimpoza-

bile; 
� volumul cheltuielilor efectuate şi care au fost achitate din cont bancar sau prin alte mijloace de plată. 
Metoda poate furniza indicii pentru a descoperi venituri nedeclarate, pornindu-se de la analiza valorii şi 
frecvenţei depunerilor în conturile bancare şi a surselor acestora. 
Determinarea veniturilor sustrase de la impozitare constă în compararea disponibilităţilor băneşti din 
conturile bancare şi evidenţiate în documente sau folosite la plata cu numerar, cu toate veniturile din 
surse impozabile depuse în conturile bancare sau folosite la plata cu numerar a unor cheltuieli în perioa-
da supusă controlului. 
Metoda indică fie o diminuare a venitului declarat, fie o majorare a cheltuielilor declarate, fie o combinare 
a celor două. 
Metoda marjei 
Metoda marjei se bazează pe faptul că activităţile desfăşurate într-un domeniu au elemente comune care 
caracterizează activitatea atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere financiar. 
Metoda constă în estimarea venitului unui contribuabil pentru determinarea obligaţiei fiscale, pe baza 
utilizării unor elemente considerate tipice, exprimate în procente sau proporţii, pentru activitatea desfăşu-
rată de acesta. 
Aceasta constă în analiza vânzărilor şi/sau a costului vânzărilor unui contribuabil şi aplicarea unui pro-
cent corespunzător de marjă, pentru a obţine venitul impozabil. 
Veniturile realizate şi costul vânzărilor pot fi stabilite pornind de la anumite elemente de venit şi/sau chel-
tuieli cunoscute care vor fi ajustate/ponderate, folosind procente sau proporţii caracteristice pentru activi-
tatea desfăşurată. Procentele ori proporţiile pot fi determinate din datele cunoscute la contribuabilul veri-
ficat sau obţinute de la alte entităţi cu activităţi similare ori de la instituţii care calculează şi publică astfel 
de procente şi/sau proporţii. 
Metoda marjei poate furniza indicii despre abateri ale procentelor sau ale proporţiilor determinate pentru 
activitatea desfăşurată, faţă de o medie a procentelor sau a proporţiilor stabilite la nivelul unui domeniu 
de activitate analizat. 
Veniturile suplimentare se ajustează cu elemente de venit neimpozabil şi cheltuieli nedeductibile, în ve-
derea estimării bazei impozabile şi a stabilirii obligaţiei fiscale. 
Metoda produsului/serviciului şi a volumului 
Metoda constă în estimarea bazei impozabile pentru determinarea obligaţiei fiscale, în condiţiile în care 
se cunoaşte sau se poate determina numărul produselor/serviciilor comercializate/prestate sau volumul 
de activitate din perioada supusă controlului. 
Numărul produselor/serviciilor comercializate/prestate sau volumul de activitate poate fi estimat pe baza 
evidenţei în condiţiile în care registrele întocmite conţin informaţii privind costul bunurilor vândute (cost 
de achiziţie, cost de producţie) şi/sau folosind date şi informaţii din diverse surse. 
După estimarea numărului produselor/serviciilor comercializate/prestate şi/sau volumul activităţii desfă-
şurate se aplică preţul de vânzare practicat pe unitate de produs/serviciu sau volum de activitate, 
determinându-se astfel venitul brut. 
Determinarea veniturilor suplimentare se realizează prin compararea veniturilor înregistrate în evidenţe 
contabile cu veniturile determinate, ca urmare a aplicării preţurilor de vânzare asupra unităţilor şi volumu-
lui activităţii. 
Veniturile suplimentare se ajustează cu elemente de venit neimpozabil şi cheltuieli nedeductibile în vede-
rea estimării bazei impozabile şi a stabilirii obligaţiei fiscale. 
Metoda poate furniza informaţii cu privire la sumele încasate şi neevidenţiate, ca urmare a comercializării 
bunurilor şi prestării serviciilor. 
Metoda patrimoniului net 
Metoda permite estimarea bazei impozabile a unui contribuabil şi stabilirea obligaţiei fiscale prin consta-
tarea creşterii, respectiv descreşterii patrimoniului net al acestuia. 
Metoda constă în estimarea bazei impozabile având în vedere creşterea valorii patrimoniului net al unui 
contribuabil pe parcursul unui an fiscal, după ajustarea cu cheltuielile nedeductibile şi veniturile neimpo-
zabile. 
Creşterea sau descreşterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului 
net la începutul perioadei cu cea de la sfârşitul perioadei. 
Metoda se bazează pe faptul că, pentru orice an, venitul unui contribuabil este folosit pentru elemente de 
cost deductibile sau nedeductibile, precum şi pentru elemente care determină creşterea patrimoniului 
net, respectiv achiziţionarea de active şi/sau descreşterea pasivelor. 
Metoda oferă indicii cu privire la efectele pe care le au asupra patrimoniului net achiziţionarea de active, 
reducerea de pasive, cheltuielile efectuate din surse de venit care nu sunt declarate ca fiind impozabile. 
Selectarea metodei de c ătre organele fiscale 
Pentru selectarea celei mai adecvate metode de stabilire prin estimare a bazei de impunere, organele de 
inspecţie fiscală vor avea în vedere următoarele elemente, fără a fi limitative: 
a) să se apropie cel mai mult de modul în care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul; 
b) documentele sau informaţiile identificate să fie relevante pentru aplicarea unei metode; 
c) situaţiile specifice ale fiecărui contribuabil supus verificării; 
d) activităţile similare cu cele desfăşurate de alţi contribuabili, pentru realizarea unor comparaţii; 
e) să corespundă condiţiilor liberei concurenţe în situaţia în care nu se pot determina împrejurările con-
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crete de desfăşurare a activităţii contribuabilului; 
f) documente sau informaţii identificate la terţe persoane în legătură cu activitatea contribuabilului. 
Selectarea metodei de stabilire prin estimare va fi efectuată de echipa de inspecţie fiscală. 
Organele de inspecţie fiscală vor menţiona în raportul de inspecţie fiscală metoda utilizată pentru stabili-
rea prin estimare a bazei de impunere. 

ORDIN nr. 3392 din 4 noiembrie 2011 pentru aprobare a Procedurii privind stabilirea din 
oficiu a impozitelor, taxelor şi contribu ţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reţinere la surs ă (MO 816/2011) 
Ordinul aprobă procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. 
Procedura nu se aplică în următoarele cazuri: 
� contribuabililor declaraţi inactivi 
� contribuabililor care beneficiază de regimul de declarare derogatoriu 
� obligaţiilor fiscale stabilite ca urmare a acţiunii de inspecţie fiscală 
� persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit. 
Ordinul aprobă următoarele formulare: 
� "Referat privind impunerea din oficiu" 
� 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau reţinere la sursă", cod 14.13.02.99/i.o 
� "Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu", cod 14.13.02.99/d. 
Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţi-
nere la sursă se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea declaraţiilor fiscale din ca-
drul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului. 
Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin auto-
impunere sau reţinere la sursă se aplică pentru obligaţiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal.  
Stabilirea obligaţiei de plată se efectuează pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie cuprins(ă) în vec-
torul fiscal ataşat fiecărui contribuabil şi pentru fiecare perioadă fiscală pentru care nu au fost depuse 
declaraţii, conform legii, prin estimare, după regulile proprii impozitului, taxei sau contribuţiei supuse im-
punerii din oficiu. 
Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor se face în cadrul perioadei de prescripţie şi nu 
priveşte perioadele pentru care obligaţiile fiscale au făcut obiectul unei inspecţii fiscale. 
Cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare. 
Suma stabilită din oficiu se calculează ca medie aritmetică a sumelor de plată (pozitive) reprezentând 
impozite, taxe sau contribuţii declarate de contribuabil în perioada supusă analizei. 
Sumele utilizate pentru impunerea din oficiu se actualizează, pentru fiecare an fiscal cuprins în perioada 
de analiză, cu indicele anual al preţurilor de consum. 
Ordinul prezintă procedura detaliată aplicată de organele fiscale pentru stabilirea din oficiu a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circula ţie pe teritoriul 
României a cet ăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spa ţiului Economic Euro-
pean şi a cet ăţenilor Confedera ţiei Elve ţiene - REPUBLICARE) (MO 774/2011) 

REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asi gurarea autenticit ăţii bancnote-
lor şi monedelor euro (MO 801/2011) 
Regulamentul are ca obiect stabilirea măsurilor necesare în vederea circulării bancnotelor şi monedelor 
euro în condiţii care garantează autenticitatea lor, precum şi procedura de transmitere către autorităţile 
naţionale competente a bancnotelor şi monedelor euro falsificate sau suspectate a fi falsificate. 
Dispoziţiile regulamentului se aplică instituţiilor de credit, celorlalţi prestatori de servicii de plată, în limita 
activităţii lor de plată, şi operatorilor economici care participă la verificarea şi distribuirea bancnotelor şi 
monedelor euro primite, fără a aduce atingere dreptului penal intern. 
Instituţiile de credit, casele de schimb valutar şi ceilalţi agenţi care operează cu numerar au obligaţia de a 
se asigura cu privire la autenticitatea bancnotelor şi monedelor euro pe care le-au primit şi pe care inten-
ţionează să le repună în circulaţie, precum şi cu privire la detectarea falsificărilor. 
Controlul autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro se efectuează de către personal calificat, fie manu-
al, fie cu echipamente automate. Controlul automatizat se realizează numai cu ajutorul echipamentelor 
de procesare din listele publicate pe site-ul Băncii Centrale Europene şi al Comisiei Europene. 

IMPORTANT – Scutirea aplicat ă veniturilor ob ţinute de nereziden ţi din dividende, do-
bânzi şi redeven ţe 
Vă reamintim că în conformitate cu prevederile art. 117 din Codul Fiscal, sunt scutite de impozitul pe 
veniturile nerezidenţilor: 
� veniturile din dobânzi şi redeven ţe, dacă beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoană 

juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene (UE) sau în unul dintre statele AELS, cu 
condiţia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenţelor să deţină minimum 25% din valoarea/
numărul titlurilor de participare la persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 
2 ani, care se încheie la data plăţii dobânzii sau redevenţelor (aceasta scutire se aplica de la 1 ianu-
arie 2011); 
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� dividendele  plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau persoană juridică cu 
sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-
un alt stat membru al UE sau în unul dintre statele AELS, respectiv Islanda, Principatul Liechten-
stein, Regatul Norvegiei, dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întruneşte anumi-
te condiții şi dacă aceasta deţine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoană juridică 
română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data plăţii dividendului. 

Conform art. 118 din Codul Fiscal, privind "Coroborarea prevederilor Codului Fiscal cu cele ale convenţii-
lor de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene", nerezidentul are obligaţia de a prezenta 
plătitorului de venit, în momentul realizării venitului, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de către auto-
ritatea competentă din statul său de rezidenţă, precum şi, după caz, o declara ţie pe propria r ăspunde-
re în care se indic ă îndeplinirea condi ţiei de beneficiar în situa ţia aplic ării legisla ţiei UE . Dacă cer-
tificatul de rezidenţă fiscală, respectiv declaraţia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezintă în 
acest termen, se aplică prevederile titlului V din Codul Fiscal, implicit veniturile sunt impozitate conform 
legislaţiei locale.  
Calitatea de beneficiar în scopul aplicării legislaţiei UE va fi dovedită prin certificatul de rezidenţă fiscală 
şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere a acestuia de îndeplinire cumulativă a condiţiilor referitoa-
re la: perioada minimă de deţinere, condiţia de participare minimă în capitalul persoanei juridice române, 
încadrarea în una dintre formele de organizare prevăzute în titlul II sau titlul V, după caz, calitatea de 
contribuabil plătitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opţiuni sau 
exceptări.  
Pentru aprobarea formularelor necesare privind declaraţia pe propria răspundere, a fost emis Ordinul 
724 din 4 februarie 2011 (MO 131/2011) prezentat în buletinul informativ APEX Team nr. 2_2011: 
� Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dobânzi şi redevențe efectua-

te de o întreprindere rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o întreprindere 
asociată rezidentă în alt stat membru al UE ori al AELS sau către un sediu permanent situat în alt 
stat membru al UE ori al AELS. Formularul îl puteţi descărca de aici: http://static.anaf.ro/static/10/
Anaf/formulare/a15_724.pdf  

� Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dividende efectuate de o per-
soană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit le-
gislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE ori al AELS sau 
unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al UE ori al AELS situat în alt stat 
membru al UE ori al AELS. Formularul îl puteţi descărca de aici: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/
formulare/a16_724.pdf  

Declaraţiile de mai sus trebuie întocmite în 2 exemplare şi vor fi însoţite de certificatul de rezidenţă fisca-
lă emis de autoritatea fiscală din statul de rezidenţă al beneficiarului efectiv al dobânzilor / redevenţelor / 
dividendelor.  
Un exemplar al declaraţiei se va păstra la beneficiarul efectiv, iar celălalt exemplar se va depune la plăti-
tor pentru acordarea scutirii.   
Declaraţia este valabilă pentru anul pentru care este emis certificatul de rezidenţă fiscală, cu excepţia 
situaţiei în care se schimbă cerinţele pentru acordarea scutirii. 
Deşi scopul declaraţiei este de a justifica îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă şi a procentului de deţinere 
a capitalului social, prin Ordinul 724/2011 au fost introduse în cele 2 formulare şi informaţii privind data 
efectuării  plăţii şi sumele plătite în lei/euro. Considerăm că aceste informaţii nu ar fi trebuit introduse de 
organele fiscale în aceste formulare, ar fi fost suficiente precizările referitoare la forma de organizare a 
beneficiarului, rezidenţa sa fiscală şi procentul de deţinere în capitalul social. Data plăţii şi suma plătită 
sunt informaţii disponibile după obţinerea formularului. Este evident că formularul trebuie obţinut înainte 
să se efectueze plata veniturilor. În consecinţă, apar numeroase întrebări pe care ANAF ar trebui să le 
clarifice: 
� Data plăţii şi suma plătită se completează manual în formular, după ce formularul a fost deja obţinut, 

de către fiecare parte în formularul său? 
� Formularele trebuie obţinute pentru fiecare plată în parte, chiar dacă se referă la acelaşi venit? Sau 

se completează manual aceste informaţii pe acelaşi formular? 
Probabil că răspunsul la aceste întrebări nu va fi clarificat prea curând, soluţia cea mai sigură fiind obţi-
nerea acestor formulare pentru fiecare plată care intră sub incidenţa acestor scutiri. 

REMINDER – Reconstituirea documentelor  
Conform Ordinului 3512/2008 privind documentele financiar – contabile şi Normelor Metodologice de 
aplicare a Codului fiscal, Titlul VI TVA, pct. 46 alin. (1), în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exem-
plarului original al facturii, emitentul trebuie să emită un duplicat al facturii pierdute, sustrase sau distru-
se. Duplicatul poate fi: 
� o factură nouă, care să cuprindă aceleași date ca şi factura inițială, şi pe care să se menționeze că 

este duplicat şi că înlocuiește factura inițială; sau 
� o fotocopie a facturii inițiale, pe care să se aplice ştampila societăţii şi să se menționeze că este 

duplicat şi că înlocuiește factura inițială. 
Nerespectarea procedurii de mai sus, prezentarea unor simple copii de documente care eventual au 
specificat "copie cu originalul" atrage riscul respingerii deductibilității TVA şi a deductibilității cheltuielilor 
aferente documentului.  
NU UITATI este foarte important ca pe copia ştampilată a documentului sa fie specificat "DUPLICAT, 
înlocuie ște factura ini țială".  
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REMINDER – Corectarea facturilor şi a altor documente ce țin loc de factur ă 
Datorită întâlnirii multor situații în practică în care corectarea documentelor se face prin corecții manuale 
(ex: adăugări cu pixul peste textul unui document editat electronic), dorim să atragem atenția asupra 
prevederilor art. 159 Cod Fiscal privind corectarea documentelor. 
Corectarea informațiilor înscrise în facturi sau în alte documente care țin loc de factură se efectuează 
astfel: 
� în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează şi se emite un 

nou document; 
� în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului: 

ο fie se emite un nou document care trebuie sa cuprindă, pe de o parte, informațiile din documentul 
inițial, numărul şi data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte, infor-
mațiile şi valorile corecte ;  

ο fie se emite un nou document conținând informațiile şi valorile corecte şi concomitent se emite un 
document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numărul şi data documentului corectat. 

În situațiile prevăzute la art. 138 Cod Fiscal (ajustarea unor operațiuni, diferențe de preț, reduceri comer-
ciale, refuzuri, etc.) furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte docu-
mente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără 
semnul minus, daca baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului, cu excepția 
situației prevăzute la art. 138 lit. d) (falimentului beneficiarului). 
Subliniem necesitatea aplicării corecte a instrucțiunilor de mai sus, alte corecții aplicate prezintă riscul 
respingerii deductibilității TVA şi a cheltuielii aferente. 

SĂRBĂTORI DE IARNĂ 
Zile de s ărbători legale  
Zilele de sărbători legale în care nu se lucrează sunt: 
� 1 decembrie; 
� Prima şi a doua zi de Crăciun; 
� 1 şi 2 ianuarie. 
Concediul de odihn ă 
În cazul în care zilele de sărbători legale coincid cu perioada de concediu de odihnă solicitată, aceste 
zile nu se includ în numărul de zile de concediu de odihnă. 
În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere cu ocazia sărbătorilor legale, salariații be-
neficiază, pentru munca prestată în aceste zile, de compensarea cu timp liber corespunzător, perioada 
fiind decisa de comun acord cu angajatorul (conform dispozițiilor menționate în Regulamentul de Ordine 
Interioara). Daca nu se pot acorda zile libere salariații beneficiază de plata acestora dublu. 
Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu, care nu 
poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pen-
tru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. 
Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale, prevăzute mai sus, 
din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicat cu numărul de zile de con-
cediu. 
Efectuarea concediului de odihn ă 
Durata concediului anual de odihnă este de minim 20 de zile lucrătoare pe an. 
Durata efectivă a concediului de odihnă anual se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an 
calendaristic. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Dacă din motive excepționale, într-un an 
calendaristic, salariații nu au efectuat integral concediul de odihnă, sunt obligați să îl efectueze până la 
sfârșitul anului următor.  
Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contrac-
tului individual de muncă. 
Provizionul înregistrat de către angajator în conturi la data de 31 decembrie 2011 pentru plata concediilor 
de odihnă şi a contribuțiilor patronale aferente, în baza principiului independentei exercițiilor, este consi-
derat de către autoritățile fiscale nedeductibil fiscal. 
Premii la sfâr șit de an 
Premiile pot fi oferite sub mai multe forme: 
� prime care sunt adăugate la salariul brut al lunii decembrie calculându-se asupra lor toate contribuții-

le sociale precum şi impozitul pe venit. Pentru angajator această primă şi contribuțiile patronale afe-
rente sunt cheltuieli deductibile fiscal; 

� alocarea sumei de 150 RON pentru fiecare copil minor  al salariaților. Din punct de vedere al angaja-
torului, această sumă este cuprinsă în cheltuielile sociale şi deductibilă fiscal în limita cotei din fon-
dul de 2% din fondul anual de salarii, alături de celelalte categorii de cheltuieli sociale prevăzute de 
Codul Fiscal. Din punct de vedere al angajatului, pentru această sumă nu se datorează impozit pe 
venit şi nici contribuții sociale. Tichetele cadou primite cu orice ocazie (inclusiv cu ocazia zilelor de 8 
martie,1 iunie, Paște sau Crăciun şi indiferent de valoarea acestor tichete) sunt supuse impozitului 
pe venit (în prezent în cota de 16%) începând cu 1 iulie 2010 (conform art. 94 (5) din Codul Fiscal şi 
pct. 1091 din Normele de aplicare a Titlului III din Codul Fiscal). Aceasta deoarece prin OUG 58/-
2010 a fost modificat art. 55, alin. 3 din Codul Fiscal, tichetele cadou fiind în mod expres menționate 
ca făcând parte din categoria veniturilor asimilate salariilor în vederea impozitării. Prin Normele de 
aplicare ale Codului Fiscal (pct. 70 (i) din Normele de la Titlul III) s-a reiterat faptul că tichetele ca-

Aten ție la 

tratamentul fiscal al 

premiilor de sfâr șit 

de an 
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dou vor fi supuse impozitului pe venit, indiferent de circumstanțele şi cuantumul în care vor fi acor-

date. În privința contribu țiilor sociale , conform Codului Fiscal art. 296 15 lit. o), asupra tichetelor 
cadou acordate in limita cheltuielilor sociale, acestea nu se datorează nici de către angajat nici de 
către angajator.  

� "cadourile de Crăciun", altele decât cele menționate în paragraful anterior, sunt considerate avantaje 
în natură. Acestea sunt impozabile salariatului şi asupra lor se calculează toate contribuțiile sociale 
datorate atât de angajat cât şi de angajator. Pentru angajator sunt cheltuieli deductibile fiscal. 

INFO – Depunerea declara ţiilor fiscale – Comunicat ANAF  
Conform unui comunicat publicat de ANAF pe pagina de internet, se aduc următoarele precizări privind 
depunerea declaraţiilor fiscale, valabile de la 1 decembrie 2011, pentru perioadele de raportare înce-
pând cu noiembrie 2011: 
� Declaraţiile 100, 300 si 710 se vor putea depune doar pe noile versiuni de soft, publicate pe portalul 

ANAF. În acest sens vă recomandăm să verificaţi întotdeauna că aveţi ultima versiune descărcată 
de pe portalul ANAF. 

� Depunerea prin Internet va putea fi făcuta doar pe pagina de upload creată iniţial pentru declaraţia 
112, accesibilă prin portalul www.e-guvernare.ro, după autentificarea cu certificat digital calificat. 

� Atenţie!  Pentru perioadele de raportare anterioare lunii noiembrie 2011, declaraţiile 100, 300 si 710 
vor putea fi depuse doar la ghi şeu, pe suport hârtie cu cod de bare sau cu fişier txt pe suport 
electronic, generate prin programele de asistenţă accesibile pe portalul ANAF, secţiunea "Asistenţă 
contribuabili – Programe utile – Declaraţii fiscale".  

� Noile versiuni ale programelor de asistenţă (Soft A şi Soft J) pentru declaraţiile 100, 300 si 710 vor 
putea fi descărcate de pe portalul ANAF, secţiunea "Declaraţii electronice – Descărcare formulare", 
unde se vor regăsi si prevederile legale, precum şi instrucţiuni / documentaţie de ajutor.  

Pentru implementarea acestor modificări, in perioada 30.11.2011 ora 12:00 – 02.12.2011 ora 11:00 ser-
viciul de depunere declaraţii va fi oprit.  

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valut ă 
Nu uitaţi că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ şi de pasiv exprimate în 
valută (disponibilităţi băneşti, creanţe, datorii) se efectuează lunar la cursul de schimb al pieţei valutare, 
comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii. Evaluarea se aplică şi creanţelor şi datoriilor exprimate 
în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. Cursul valutar de folosit la sfârşitul lunii 
noiembrie 2011:   
1 EUR = 4,3539 RON; 1 USD = 3,2764 RON; 1 CHF = 3,5474 RON; 1 GBP = 5,0988 RON. 
AGENDA LUNII DECEMBRIE 2011 
Zilnic nu uita ţi 
� Să completaţi registrul de casă (sau să imprimaţi registrul întocmit în format electronic); 
� Să completaţi jurnalul de vânzări şi cumpărări; 
� Să completaţi în registrul electronic de evidenţă a salariaţilor informaţiile referitoare la începerea/

modificarea/încetarea unui contract de muncă, dacă este cazul. 
La final de lun ă nu uita ţi 
� Să completaţi Registrul Jurnal; 
� Să evaluaţi elementele monetare de activ şi de pasiv exprimate în valută (disponibilităţi băneşti, 

creanţe, datorii) la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a 
lunii; 

� Să înregistraţi la Administraţia Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenţii 
în cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal; 

� Să efectuaţi inventarierea stocurilor în cazul în care folosiţi inventarul intermitent; 
� Să întocmiţi ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglement ărilor în domeniul TVA 
� Menţionaţi pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeană codul de înregistrare în 

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

pe factură; 
� Înscrieţi pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completaţi Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completaţi Registrul non-transferurilor; 
� Menţionaţi în contractele comerciale contractate şi decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uita ţi 
Să organiza ţi şi să efectua ţi inventarul elementelor de activ şi de pasiv  

Că joi, 1 decembrie este ziua na ţional ă a României, zi nelucr ătoare 

Că joi, 8 decembrie este ultima zi pentru depunerea 

� declaraţiei de menţiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 

Gândi ți-vă la 

inventarul anual și 

la oportunitatea 

unei reevalu ări a 

construc țiilor 
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în cazul în care aţi efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna noiembrie 2011. Perioada oc-
tombrie – noiembrie va constitui o perioadă fiscală distinctă pentru care se va depune decont de 
TVA pana la 27 decembrie 2011.  

Că luni, 12 decembrie este ultima zi pentru depunerea  

� declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră 
Că luni, 12 decembrie este ultima zi pentru plata 

� taxei hoteliere 
� taxei pentru serviciul de reclamă şi publicitate  
Că joi, 15 decembrie este ultima zi pentru depunerea 

� declaraţiei INTRASTAT pentru luna noiembrie 2011 (standard sau extinsă depusă în format electro-
nic) 

Că joi, 15 decembrie, este ultima zi pentru efectuare a 

� plăţilor anticipate privind impozitul pe venit  aferente trimestrului IV 2011 de către contribuabilii care 
realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor 
din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform art. 71 Cod Fiscal 

Că miercuri, 21 decembrie, este ultima zi pentru plat a 

� taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2011, de către organizatorii 
de jocuri de noroc 

Că mar ţi, 27 decembrie este ultima zi pentru depunerea 

� declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (formular 100)*; 
� declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală 

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300) *; 
� declarației recapitulative lunare privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

aferentă lunii noiembrie 2011; 
� situaţiei centralizatoare privind achizițiile şi livrările de produse energetice pentru luna noiembrie 

2011; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice 

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

� declaraţiei privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără ecotaxă). 
Că mar ţi, 27 decembrie este ultima zi pentru plata 

� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat :  

ο impozitului pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenţilor 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social şi fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activităţi independente, cu regim de reţinere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende  
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiţii 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse  
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigur ărilor de stat şi fondurilor speciale : 

ο contribuţiei de asigurări sociale   
ο contribuţiei la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuţiei la fondul pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
ο contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
� contribuţiei la Fondul pentru mediu (fără ecotaxă) 
� impozitului pe reprezentanţele societăţilor străine (tranşa a II-a – ultima). 
IMPORTANT: începând cu anul 2010 , plata impozitului pe dividendele distribuite şi nepl ătite se 
face pân ă la data de 25 ianuarie a anului urm ător  (ex: la 25 ianuarie 2012 pentru anul 2011). În anii 
precedenţi acest impozit era datorat până la 31 decembrie a anului în care au fost distribuite. Impozitul 
va fi inclus pe declarația 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat, aferentă lunii decembrie 2011.   

Declaraţiile menţionate anterior, cât şi programele de asistenţă pentru completarea lor pot fi descărcate 
de pe website-ul Ministerului de Finanţe : www.mfinante.ro . Declaraţiile fiscale evidenţiate cu * vor fi 
depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de contribuabilii mari şi mijlocii precum şi de 
contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declaraţiilor şi au un certificat digital. 

Nu uita ți de 

termenele de plat ă!  
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INDICATORI SOCIALI 

 Contribu ţii 2011 – pentru activit ăţi dependente  Angajator şi beneficiar (pentru activit ăţi 
considerate dependente) (cota %)   

Angajat şi prestator de activit ăți 
dependente (cota %)   

Contribuţia pentru asigurări sociale (pensie) 

20,8 % pentru condiţii normale de muncă 
25,8 % pentru condiţii deosebite de muncă 
30,8 % pentru condiţii speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 

numărul mediu al asiguraţilor din luna pen-
tru care se calculează contribuţia şi valoa-
rea corespunzătoare a de cinci ori câştigul 

salarial mediu brut)1  

10,5% 
(baza de calcul a contribuţiei individu-
ale plafonat pentru angajat la cinci ori 
câştigul salarial mediu brut, adică 5 x 

2.022 =10.110 RON)1 
(baza de calcul a contribuţiei individu-

ale pentru persoane sub convenţie 
civilă: venit brut) 

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

5,5% 
Contribuţia pentru concedii medicale şi indemnizaţii de 
asigurări de sănătate 
(calculată la venitul brut plafonat la 12 salarii minime brute 
pe ţară garantate în plată înmulţit cu numărul asiguraţilor 
pentru care se calculează contribuţia) 

0,85%   

Contribuţia la fondul de şomaj (calculată la venitul brut) 0,5% 0,5% 

Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
(Calculată la venit brut)2 

0,15% - 0,85% în funcţie de codul CAEN al 
activităţii principale   

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

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

  

Impozitul pe venituri   16% 
Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap 
(pentru angajatorii care au peste 50 salariaţi) 

4 * 50% salariu minim pe economie   
(670 RON) la fiecare 100 de salariaţi   

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitu-
lui pe venit începând cu martie 2011 

9 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 1193/2010 670 lei    
Diurnă (în ţară) 
Pentru angajaţii instituţiilor publice 
Pentru angajaţii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 lei 

32,50 lei 
  

Nota 1: Se datorează contribuţia de asigurări sociale şi pentru perioadele în care asiguraţii beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din salariul mediu brut corespunzător numărului 
zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 2: Se datorează contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi pentru perioadele în care asiguraţii beneficiază de concedii 
medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este salariul minim brut pe ţară garantat în pla-
tă, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 3: Veniturile plătite către o persoană ce desfăşoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA "dependentă", sau care îndeplinesc 
minim una din cele 4 condiţii de reconsiderare a activităţii ca dependentă, menţionate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat şi 
sunt incluse în declaraţia 112.  

Contribu ţii pentru venituri din drepturi  
de autor şi conven ţii civile independente  

(calculate la venitul brut diminuat cu cota forfetară de chel-
tuieli pentru drepturile de autor şi venitul brut pentru con-
venţii civile şi în ambele cazuri este plafonat la 5 ori câşti-
gul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat, adică 5 x 2.022 lei) 

Plătitor de venit/ Beneficiar al  
activit ăților profesionale  

(drepturi autor şi convenții civile) 
(cota %) 

Prestator activit ăți profesionale  
(venituri din drepturi de autor 

şi convenții civile)  
(cota %) 

Contribuţia pentru asigurări sociale dacă este cazul 0% 10,5%1 

Contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate 0% 0%2 

Contribuţia la fondul de şomaj dacă este cazul 0% 0,5%3 

Impozitul pe venituri   16%4 

Nota 1: Plătitorul de venit calculează, reţine, virează şi declară contribuţia individuală de asigurări sociale (CAS) dacă prestatorul nu face dovada 
că este pensionar sau asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate (dar care fac parte din pilonul 1). 

Nota 2: Prestatorul rămâne responsabil cu plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate conform Legii 95/2006. 
Nota 3: Plătitorul de venit calculează, reţine, virează şi declară contribuţia individuală de asigurări de şomaj dacă prestatorul nu face dovada că 

este pensionar sau asigurat facultativ în sistemul public de asigurări pentru şomaj. 
Nota 4: În ceea ce priveşte impozitul pe venit, plătitorul poate reţine cota de impozit de 10% asupra veniturilor din drepturi de autor iar prestatorul 

declară anual, la Administraţia Financiară, veniturile realizate şi plăteşte diferenţa de impozit.  
În ceea ce priveşte administratorii numiţi în actul constitutiv al societăţii (nu în baza unui contract de administrare sau de management) şi care au 
stabilită  de către AGA o indemnizaţie, dacă nu sunt asiguraţi în sistemul public de pensii au obligaţia să se asigure personal pe baza declaraţiei 
de asigurare. Suma asigurată este la libera alegere, dar nu poate fi mai mică decât 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat (2.022 lei*35%) şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut iar contri-
buţia datorată este de 31,3%. Asiguraţii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul 
sau reşedinţa în România. 
Societatea care plăteşte indemnizaţia are obligaţia calculării, reţinerii şi declarării contribuţiei de sănătate, a contribuţiei pentru concedii şi indemni-
zaţii de asigurări sociale de sănătate precum şi a impozitului pe venit. 
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