
HOTĂRÂRE nr. 1071 din 6 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor me-
todologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Gu-
vernului nr. 44/2004 (MO 753/2012) 

Hotărârea aduce modificări normelor de aplicare a Codului Fiscal. Cea mai mare parte a modifică-
rilor sunt aduse în zona TVA. Majoritatea modificărilor intră în vigoare la 1 ianuarie 2013, mai puțin 
cele referitoare la impozitul pe profit care întră în vigoare la data publicării (8 noiembrie 2012). 
Prezentăm în cele ce urmează principalele modificări aduse de prezenta hotărâre. 

Impozitul pe profit 

Anularea veniturilor / cheltuielilor   

Veniturile şi cheltuielile reprezentând dobânzile/penalităţile/daunele-interese contractuale anulate 
prin convenţii încheiate între părţile contractante sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli de-
ductibile, în anul fiscal în care se înregistrează anularea acestora, în condiţiile în care dobânzi-
le/penalităţile/daunele-interese stabilite în cadrul contractelor economice iniţiale au reprezentat 
cheltuieli deductibile, respectiv venituri impozabile, pe măsura înregistrării lor. 
Anterior acestei modificări se ajusta profitul impozabil al perioadei fiscale în care fuseseră înregis-
trate inițial veniturile și cheltuielile. Modificarea se aplică de la 8 noiembrie 2012. 

Transmiterea pierderilor fiscale în cazul operațiunilor de fuziune, divizare sau desprindere a 
unei părți din patrimoniu 

Așa cum v-am informat în buletinul informativ nr. 8 din 2012, începând cu 1 octombrie 2012, este 
posibilă transmiterea pierderilor fiscale de la cedent la beneficiar în cazul operațiunilor de fuziune, 
divizare sau desprindere a unei părți din patrimoniu. Normele de aplicare vin cu completări și infor-
mații suplimentare privind modul de transmitere a acestor pierderi de la cedent la beneficiar. 
Astfel, în scopul recuperării pierderii fiscale transferate sau menţinute, după caz, contribuabilul 
cedent şi contribuabilul beneficiar efectuează şi următoarele operaţiuni: 
a) contribuabilul cedent calculează pierderea fiscală pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi data 

la care operaţiunea de desprindere a unei părţi din patrimoniu produce efecte, în vederea sta-
bilirii părţii de pierdere transmise contribuabilului beneficiar, respectiv părţii pe care continuă 
să o recupereze, proporţional cu activele şi pasivele transferate/menţinute; 

b) contribuabilul cedent evidenţiază partea de pierdere fiscală din anul curent, precum şi din anii 
precedenţi transferată/menţinută, în registrul de evidenţă fiscală; 

c) contribuabilul cedent transmite contribuabilului beneficiar un înscris care trebuie să cuprindă 
informaţii fiscale referitoare la: 

 pierderile fiscale anuale transferate contribuabilului beneficiar, înregistrate în declaraţiile sale 
de impozit pe profit, inclusiv cea pentru anul în care operaţiunea de reorganizare produce 
efecte, detaliate pe fiecare an fiscal în parte; 

 în cazul operaţiunilor de desprindere a unei părţi din patrimoniu, transmite şi partea din pier-
derea fiscală înregistrată în anul curent, stabilită prin ajustarea pierderii fiscale calculate la lit. 
a), precum şi pierderile fiscale din anii precedenţi, proporţional cu activele şi pasivele trans-
mise contribuabilului beneficiar, potrivit proiectului de divizare; 

d) contribuabilul beneficiar înregistrează, în registrul de evidenţă fiscală, pierderile fiscale prelua-
te pe baza înscrisului transmis de contribuabilul cedent, în care evidenţiază distinct şi perioada 
de recuperare pentru fiecare pierdere fiscală transferată. 

TVA 

Acordarea de bunuri gratuit în cadrul acțiunilor de protocol 

Sunt aduse modificări la normele de aplicare aferente art. 128 alin (8) lit. f). 
În acest sens se introduce un prag valoric de 100 lei per cadou oferit în cadrul acțiunilor de proto-
col, prag până la care operațiunile nu sunt considerate livrări de bunuri. Cadoul cuprinde unul sau 
mai multe bunuri oferite gratuit.  
În situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 
lei, se însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie li-
vrare de bunuri cu plată şi se colectează taxa, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei afe-
rente achiziţiei bunurilor respective. Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoa-
re a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul. Baza impo-
zabilă, respectiv valoarea depăşirilor de plafon, şi taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura 
prevăzută la art. 155 alin. (7) din Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada 
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fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit 
plafonul.  
Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în cursul anului 2012 se aplică 
prevederile legale în vigoare în anul 2012, inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii 
plafonului şi a perioadei fiscale în care se colectează TVA aferente acestei depăşiri. 
Reamintim că pentru anul 2012, încadrarea în plafonul de 2% se determină pe baza datelor raportate 
prin situaţiile financiare anuale.  

Acordarea de bunuri gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare 

Bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de 
bunuri dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de 
afaceri constituită din operaţiuni taxabile, scutite cu sau fără drept de deducere, precum şi din operaţiuni 
pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate potrivit prevederilor art. 132 şi 133 din 
Codul fiscal.  
Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un 
an calendaristic.  
Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările şi acţiunile de mecenat, acordate 
în numerar, şi nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă. Depăşirea plafoanelor constituie livrare de 
bunuri cu plată, respectiv se colectează taxa. Taxa colectată aferentă depăşirii se include în decon-
tul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv. Pentru bunurile/serviciile acordate 
gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare şi mecenat în cursul anului 2012 se aplică prevederile legale 
în vigoare în anul 2012, inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii plafonului şi a peri-
oadei fiscale în care se colectează TVA aferente acestei depăşiri. Reamintim că pentru anul 2012 înca-
drarea în plafonul de 3 la mie din cifra de afaceri se determină pe baza datelor raportate prin situaţiile 
financiare anuale. Colectarea se face numai în cazul în care s-a dedus TVA la achiziția bunurilor/
serviciilor respective. 

Cheltuieli legate de autoturisme 

Se clarifică faptul că în cazul în care se limitează deducerea TVA la 50%, conform prevederilor exprese 
din lege, nu se vor aplica regulile privind livrările către sine pentru utilizarea în scop propriu a acestor 
bunuri. 

Locul prestării serviciilor 

Se elimină prevederea conform căreia pentru a stabili locul utilizării și exploatării efective era necesară 
declarația pe proprie răspundere dată de beneficiar. 

Serviciile efectuate în legătură directă cu un bun imobil 

Sunt aduse completări și modificări asupra exemplelor de servicii care se încadrează ca fiind în legătură 
directă cu un bun imobil, acestea având locul prestării la locul unde este situat bunul imobil. De aseme-
nea sunt precizate și exemple de servicii care nu se pot încadra în această categorie deși sunt destinate 
unor bunuri imobile. 

Dreptul de deducere înainte de înregistrare în scop de TVA 

Se menționează expres că dreptul de deducere pentru achiziţiile de bunuri efectuate înainte de înregis-
trarea în scopuri de TVA poate fi exercitat chiar dacă factura nu conţine menţiunea referitoare la codul 
de înregistrare în scopuri de TVA atribuit beneficiarului. 

Rambursarea TVA persoanelor nestabilite în România, dar stabilite în UE 

Se clarifică faptul că într-o cerere de rambursare se includ facturile emise în perioada de rambursare și 
achitate până la data solicitării rambursării. Facturile neachitate până la data rambursării se vor cuprinde 
în cererile de rambursare aferente perioadelor în care facturile sunt achitate. 

Taxare inversă importuri 

Se amână până la 01.01.2017 momentul la care se va aplica, în mod generalizat, taxarea inversă la 
importuri. 

Grupul fiscal  

S-a abrogat obligația membrilor grupului fiscal de a transmite o copie a decontului de TVA și la adminis-
trația fiscală. Astfel, ei trebuie sa transmită decontul propriu de TVA numai reprezentantului grupului fis-
cal. 

Sistemul de TVA la încasare 

Normele aduc precizări suplimentare privind aplicarea noului sistem de TVA la încasare, dintre care 
menționăm mai jos pe cele mai importante.  
Sistemul nu se aplică persoanelor care nu au sediul activității economice în România. Deci, sistemul nu 
se aplică sucursalelor, sediilor fixe, persoanelor care nu au sediu în România, dar sunt înregistrate în 
scop de TVA în România etc. 
Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare au obligația de a menționa pe facturi expresia „TVA la 
încasare” numai dacă pentru respectivele operațiuni aplică sistemul de “TVA la încasare”. 

Cifra de afaceri de referință 

Se clarifică faptul că la determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafo-
nului de 2.250.000 lei se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de TVA co-
respunzător operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, operaţiunilor rezultate din activităţi 
economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform prevederilor art. 
132 şi 133 din Codul fiscal, precum şi rândurile de regularizări aferente. Pe formularul de decont de TVA 
actual aceasta înseamnă: rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 16. 
În cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal şi 
care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu sunt luate în calculul cifrei 
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de afaceri livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a 
avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. 

Intrarea / ieșirea din sistem 

Sunt aduse precizări detaliate privind obligațiile de depunere a notificării de intrare / ieșire din sistem, 
aplicarea din oficiu a sistemului și implicațiile pentru neaplicarea lui. În cazul în care persoana care ar 
avea obligația să intre sau să iasă din sistemul de “TVA la încasare” nu își îndeplinește obligațiile, va fi 
înregistrată din oficiu, respectiv i se va anula înregistrarea din oficiu.  
Sunt de asemenea detaliate cazurile de aplicare a regimului de TVA la încasare atunci când are loc 
anularea din oficiu a codului de TVA urmată de reînregistrare, fie în același an, fie în alt an fiscal. 
Exemplul 1 
O persoană impozabilă aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 şi are 
perioada fiscală trimestrul, dar în trimestrul al II-lea al anului 2013 depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. 
În consecinţă, persoana impozabilă are obligaţia să depună o notificare până la data de 25 iulie 2013 
pentru ieşirea din sistem şi nu va mai aplica sistemul TVA la încasare din prima zi a celei de-a doua 
perioade fiscale următoare celei în care a depăşit plafonul, respectiv din data de 1 octombrie 2013. 
Dacă în anul 2014 această persoană impozabilă nu va depăşi plafonul de 2.250.000 lei, din anul 2015 
va intra sub incidenţa prevederilor art. 134

2
 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal şi va depune o notificare con-

form prevederilor art. 156
3
 alin. (11) din Codul fiscal până la data de 25 ianuarie 2015 în vederea apli-

cării sistemului TVA la încasare începând cu data de 1 aprilie 2015, dacă va avea perioada fiscală tri-
mestrul, sau începând cu data de 1 februarie 2015, dacă va avea perioada fiscală luna. 
Exemplul 2 
O persoană impozabilă care se înregistrează în scopuri de TVA la data de 1 martie 2013 aplică siste-
mul TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fiind înregistrată din oficiu de 
organele fiscale în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. În situaţia în 
care respectiva persoană impozabilă are perioada fiscală luna calendaristică şi depăşeşte în luna iunie 
2013 plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare până la sfârşitul lunii iulie 2013. Aceas-
tă persoană impozabilă are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 
inclusiv a lunii iulie 2013, o notificare pentru ieşirea din sistem, conform art. 156

3
 alin. (12) din Codul 

fiscal, din care să rezulte că cifra de afaceri realizată este de peste 2.250.000 lei. 

Metodele de încasare si stabilirea datei de încasare 

În vederea aplicării sistemului de TVA la încasare, prin încasarea contravalorii livrării de bunuri sau a 
prestării de servicii se înţelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obţine contrapartida pen-
tru aceste operaţiuni de la beneficiarul său ori de la un terţ, precum plata în bani, plata în natură, com-
pensarea, cesiunea de creanţe, utilizarea unor instrumente de plată. 
Normele prezintă detalii de aplicare a sistemului de TVA la încasare pentru diferite cazuri de cesiune 
de creanțe, fiind precizate exemple în acest sens. Dacă încasarea are loc: 

 înainte de termenul de 90 de zile de la emiterea facturii, se consideră că la data cesiunii s-a înca-
sat/plătit integral, indiferent de valoarea la care s-a cesionat. 

 după termenul de 90 de zile de la emiterea facturii, pentru furnizor data încasării facturii este consi-
derată cea de a 90-a zi de la emiterea ei, iar pentru cumpărător data plății este data cesiunii. Se 
consideră că la data cesiunii s-a încasat/plătit integral, indiferent de valoarea la care s-a cesionat. 

În cazul compensării datoriilor aferente unor facturi pentru livrări de bunuri/prestări de servicii se consi-
deră că furnizorul/prestatorul a încasat, respectiv beneficiarul a plătit contravaloarea bunuri-
lor/serviciilor, la data la care se sting total sau parţial datoriile, respectiv: 
a) în cazul compensărilor între persoane juridice, la data compensării realizate conform prevederilor 

legale; 
b) în cazul compensărilor în care cel puţin una dintre părţi nu este persoană juridică, la data semnării 

unui proces-verbal de compensare care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: denumirea 
părţilor, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală, numă-
rul facturii, data emiterii facturii, valoarea facturii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, valoarea 
compensată, semnătura părţilor şi data semnării procesului-verbal de compensare. 

În cazul încasărilor prin bancă de tipul transfer-credit, data încasării contravalorii totale/parţiale a livră-
rii de bunuri/prestării de servicii de către persoana care aplică sistemul TVA la încasare este data în-
scrisă în extrasul de cont sau în alt document asimilat acestuia. 
În cazul în care încasarea se efectuează prin instrumente de plată de tip transfer-debit, respectiv cec, 
cambie şi bilet la ordin, data încasării contravalorii totale/parţiale a livrării de bunuri/prestării de servicii 
de către persoana care aplică sistemul TVA la încasare este: 
a) data înscrisă în extrasul de cont sau în alt document asimilat acestuia, în situaţia în care furnizorul/

prestatorul care aplică sistemul TVA la încasare nu girează instrumentul de plată, ci îl încasează/
scontează. În cazul scontării instrumentului de plată, se consideră că persoana respectivă a înca-
sat contravaloarea integrală a instrumentului de plată; 

b) data girului, în situaţia în care furnizorul/prestatorul care aplică sistemul TVA la încasare girează 
instrumentul de plată altei persoane. În acest scop se păstrează o copie de pe instrumentul de 
plată care a fost girat, în care se află menţiunea cu privire la persoana către care a fost girat instru-
mentul de plată. 

Data încasării în situaţia în care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de către cumpă-
rător este data înscrisă în extrasul de cont ori în alt document asimilat acestuia. 
În cazul plăţii în natură, data încasării este data la care intervine faptul generator de taxă pentru livra-
rea/prestarea obţinută drept contrapartidă pentru livrarea/prestarea efectuată. 
În cazul încasării în numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri 
de TVA, persoane fizice autorizate, liber-profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică: nu se aplică 
sistemul de „TVA la încasare” strict pentru acele sume încasate în numerar. Menționăm că prin Legea 
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208/2012 de aprobare a OG 15/2012 s-a stabilit că în cazul încasării de sume în numerar după emiterea 
facturii nu se vor aplica regulile normale de exigibilitate fără a se preciza însă ce reguli se aplică. 
Pentru încasări de la alte categorii de beneficiari decât cei menționați se aplică sistemul “TVA la încasa-
re”. 
Nu sunt considerate încasări/plăţi în numerar sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul 
bancar al furnizorului/prestatorului. Furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la 
încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasa-
te în numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoa-
ne fizice autorizate, liber-profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. 
În sensul art. 134

2
 alin. (6) lit. e) din Codul fiscal, se exclud de la aplicarea sistemului TVA la încasare 

livrările de bunuri/prestările de servicii dacă, la momentul emiterii facturii sau, după caz, la data termenu-
lui-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii în situaţia în care factura nu a fost emisă în termenul 
prevăzut de lege, beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 
21 din Codul fiscal. 
Se consideră că taxa a fost plătită furnizorului/prestatorului în situaţia în care se stinge obligaţia de plată 
către furnizor/prestator, chiar dacă plata este făcută către un terţ. 

Încasări parțiale / cote multiple 

Persoana impozabilă care încasează parţial o factură cuprinzând contravaloarea unor livrări de bunuri/-
prestări de servicii care conţin mai multe cote de TVA şi/sau mai multe regimuri de impozitare are dreptul 
să aleagă bunurile/serviciile care consideră că au fost încasate parţial pentru a determina suma taxei 
încasate în funcţie de cote, respectiv regimul aplicabil. 

Regulile aplicabile facturilor emise înaintea intrării / ieșirii din sistem 

În scopul aplicării prevederilor art. 134
2
 alin. (7) din Codul fiscal: 

a) pentru facturile parţiale emise de către persoana impozabilă înainte de intrarea în sistemul TVA la 
încasare, care nu au fost încasate integral înainte de intrarea în sistem, orice sumă încasată/plătită 
după intrarea furnizorului/prestatorului în sistemul TVA la încasare se atribuie mai întâi părţii din 
factură neîncasate/neplătite până la intrarea în sistem, atât la furnizor, cât şi la beneficiar; 

b) pentru facturile parţiale emise de către persoana impozabilă înainte de ieşirea din sistemul TVA la 
încasare, care nu au fost încasate integral înainte de ieşirea din sistem, orice sumă încasată/plătită 
după ieşirea furnizorului/prestatorului din sistemul TVA la încasare se atribuie mai întâi părţii din 
factură neîncasate/neplătite până la ieşirea din sistem, atât la furnizor, cât şi la beneficiar. 

Exigibilitatea avansurilor  

Exigibilitatea avansurilor încasate pentru livrări intracomunitare de bunuri nu mai intervine anticipat faptu-
lui generator cu condiția ca persoana impozabilă să nu emită factură de avans. În caz contrar exigibilita-
tea intervine la data emiterii facturii. 
Exigibilitatea determină perioada fiscală în care livrarea intracomunitară scutită se înregistrează în de-
contul de TVA şi în declaraţia recapitulativă (390). 

Faptul generator pentru livrări intracomunitare de bunuri (LIC) sau achiziţii intracomunitare de 
bunuri (AIC) 

Faptul generator în cazul unei LIC şi în cazul unei AIC intervin în acelaşi moment, respectiv în momentul 
livrării de bunuri. 
Dacă furnizorul optează pentru emiterea facturii anterior faptului generator de taxă pentru LIC, inclusiv în 
cazul încasării de avansuri, exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare la beneficiar intervine la 
data emiterii facturii. 
Dacă beneficiarul nu a primit o factură de la furnizor până în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a 
avut loc faptul generator, are obligaţia să emită autofactura. Pentru determinarea taxei se utilizează cur-
sul de schimb prevăzut la art. 139

1
 din Codul fiscal, respectiv cel din data emiterii autofacturii. În situaţia 

în care, ulterior emiterii autofacturii, beneficiarul primeşte factura de la furnizor, care este emisă la o dată 
anterioară datei autofacturii, acesta are obligaţia de a ajusta baza de impozitare în funcţie de cursul de 
schimb în vigoare la data emiterii facturii de către furnizor. 

Baza de impozitare (art. 137) 

Baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de bunuri asimilate cu plată (art. 
128 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal), altele decât bunurile imobile, este constituită din valoarea de înregis-
trare în contabilitate diminuată cu amortizarea contabilă. Dacă activele corporale fixe sunt complet amor-
tizate, baza de impozitare este zero. 
Este abrogată în acest sens opțiunea ca valoarea imputată să constituie baza de impozitare, în cazul 
bunurilor imputabile. De asemenea s-a abrogat paragraful referitor la bunurile care fac obiectul contrac-
telor de leasing financiar şi care constituie pentru locator/finanţator o livrare de bunuri conform art. 128 și 
conform căruia baza de impozitare este valoarea capitalului rămas de facturat. 
S-a abrogat si paragraful conform căruia orice cheltuieli cu impozitele şi taxele datorate de o persoană 
impozabilă în legătură cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, dacă nu sunt incluse în preţul 
bunurilor livrate ori al serviciilor prestate, ci sunt recuperate de la clienţi prin refacturare, se cuprind în 
baza de impozitare a TVA. În acest sens prevederile abrogate precizau și exemplul ecotaxei care chiar 
dacă nu era cuprinsă în preţul bunurilor livrate, ci era facturată separat, se cuprindea în baza impozabilă. 

Ajustarea bazei de impozitare (art. 138) 

Normele aduc un exemplu de aplicare a ajustării bazei de impozitare în cazul anulării totale sau parțiale 
a operațiunilor, refuzuri sau reduceri comerciale aferente achiziţiilor realizate de/de la persoanele obliga-
te la aplicarea sistemului TVA la încasare. 
Exemplu: Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare, emite către beneficiarul B o factură pentru 
o livrare de bunuri la data de 10 ianuarie 2013, în valoare de 5.000 lei plus TVA 1.200 lei, total factură 
6.200 lei. TVA în sumă de 1.200 lei se înregistrează în creditul contului 4428 «TVA neexigibilă». La data 
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de 20 februarie 2013 încasează suma de 2.000 lei de la beneficiarul său. TVA aferentă acestei încasări 
se determină astfel: 2.000 x 24/124 = 387 lei şi se evidenţiază în debitul contului 4428 «TVA neexigibilă» 
şi concomitent în creditul contului 4427 «TVA colectată». În data de 25 martie 2013, societatea A acordă 
o reducere de preţ beneficiarului B de 10% din contravaloarea bunurilor livrate.  
Societatea A emite o factură în care înscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv 5.000 x 
10/100 = 500 lei, şi TVA aferentă, respectiv 1.200 x 10/100 = 120 lei. Conform prevederilor art. 134

2
 alin. 

(10) din Codul fiscal, în luna martie 2013, societatea A va diminua TVA neexigibilă în cuantum de 813 lei 
cu suma de 120 lei. 
Beneficiarul B, la primirea facturii pentru reducerea de preţ de la societatea A, va diminua TVA 
neexigibilă în cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei. 
Dacă presupunem că la data de 20 februarie 2013 societatea A ar fi încasat de la societatea B suma de 
5.000 lei, TVA aferentă acestei încasări se determină astfel: 5.000 x 24/124 = 968 lei şi se evidenţiază în 
debitul contului 4428 «TVA neexigibilă» şi concomitent în creditul contului 4427 «TVA colectată». În data 
de 25 martie 2013, societatea A acordă o reducere de preţ beneficiarului B de 25% din contravaloarea 
bunurilor livrate. Societatea A emite o factură în care înscrie cu semnul minus baza de impozitare, res-
pectiv 5.000 x 25/100 = 1.250 lei, şi TVA aferentă, respectiv 1.200 x 25/100 = 300 lei. Conform prevede-
rilor art. 134

2
 alin. (10) din Codul fiscal, în luna martie 2013, societatea A va anula TVA neexigibilă în 

cuantum de 232 lei şi va diminua taxa colectată cu suma de 68 lei. În această situaţie, societatea B va 
anula TVA neexigibilă de 232 lei şi va diminua TVA dedusă cu suma de 68 lei. 

Ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul falimentului (art. 138 lit. d.) 

Se păstrează condițiile de ajustare a bazei de impozitare a TVA în cazul falimentului beneficiarului, aces-
tea fiind aplicabile și în cazul sistemul de TVA la încasare, în situaţia în care falimentul beneficiarului 
intervine după cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii sau, după caz, de la data termenului-limită pen-
tru emiterea acesteia. În cazul în care falimentul beneficiarului intervine anterior acestui termen se ope-
rează anularea taxei neexigibile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii realizate. 

Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capi-
tal (art. 148) 

Se aduc precizări suplimentare privind ajustarea TVA în cazul alocării de bunuri/servicii pentru operaţiuni 
care nu dau drept de deducere şi ulterior acestea sunt alocate pentru realizarea de operaţiuni care dau 
drept de deducere. În acest sens, se precizează expres că se includ în această categorie vehiculele pen-
tru care a fost limitat dreptul de deducere conform art. 145

1
 din Codul fiscal, în situaţia în care fac obiec-

tul unei livrări taxabile sau are loc o modificare de destinaţie, respectiv sunt utilizate exclusiv pentru acti-
vităţi exceptate de la limitarea dreptului de deducere. Aceste ajustări nu pot fi aplicate pentru vehiculele 
al căror drept de deducere a fost limitat 100% și care sunt ulterior livrate, întrucât este obligatorie aplica-
rea scutirii de TVA prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal. 
Se fac precizări exprese de aplicare a ajustărilor în cazul celor ce aplică sistemul de TVA la încasare, 
ajustările urmând să fie făcute pe măsură ce se efectuează plățile către furnizori.  
În cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă, se deduce par-
tea din taxa plătită corespunzătoare valorii rămase neamortizate la momentul la care intervine evenimen-
tul care a generat ajustarea. Dacă apar şi alte evenimente care generează ajustarea TVA până la data 
plăţii TVA, în favoarea statului sau în favoarea persoanei impozabile, în cazul activelor corporale fixe 
amortizabile, suma taxei de dedus se determină în funcţie de valoarea rămasă neamortizată la data fie-
cărui eveniment care generează ajustarea taxei. 
Normele prezintă și cazurile de ajustare în sensul pierderii dreptului de deducere.  
În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate, se efectuează ajustarea taxei fără a se ține sea-
ma de sumele imputate. Acestea nu sunt considerate contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare 
a TVA. 
Începând cu 1 ianuarie 2013, operațiunile legate de bunuri distruse, pierdute, furate, bunuri degradate 
calitativ și perisabilități nu mai fac parte din operațiunile asimilate unor livrări către sine (art. 128 – livra-
rea de bunuri), ci ele fac obiectul ajustării dreptului de deducere a TVA (art. 148). Normele detaliază con-
dițiile în care aceste operațiuni sunt scutite de la aplicarea ajustării dreptului de deducere. Așa cum am 
menționat încă de la modificarea Codului Fiscal prin OG 15/2012, aplicarea excepției ajustării TVA pen-
tru bunurile furate va fi condiționată de existența unei hotărâri judecătorești definitive și nu va mai fi sufi-
cientă existența documentelor justificative de la poliție.  
În ceea ce privește bunurile degradate calitativ care nu mai pot fi valorificate, condițiile prin care se poate 
aplica excepția pentru a nu ajusta dreptul de deducere sunt: 

 degradarea calitativă a bunurilor să se datoreze unor cauze obiective dovedite cu documente. Sunt 
incluse în această categorie şi produsele accizabile pentru care autoritatea competentă a emis deci-
zie de aprobare a distrugerii; 

 se face dovada că bunurile au fost distruse. 
A fost eliminată condiția referitoare la faptul că bunurile trebuie să fie neimputabile. 
În cazul activelor corporale fixe, care nu sunt amortizate integral, altele decât cele care sunt conside-
rate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, ajustarea taxei conform art. 148 din Codul fiscal 
se face pentru valoarea rămasă neamortizată. Ajustarea se efectuează în funcţie de cota de taxă în vi-
goare la data achiziţiei activului corporal fix.  

Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital (art. 149) 

Se detaliază cu exemple regulile de ajustare a dreptului de deducere în cazul achiziției de bunuri de ca-
pital de la persoane care aplică sistemul “TVA la încasare”, regulile principale fiind: 

 Perioada de ajustare începe la aceeași dată ca și când nu s-ar aplica sistemul de “TVA la încasare” 

 În situaţia în care ajustarea este în favoarea statului, se ajustează taxa efectiv dedusă aferentă su-
mei plătite, corespunzătoare perioadei rămase din perioada de ajustare; 
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 În situaţia în care ajustarea este în favoarea persoanei impozabile se ajustează taxa nededusă dar 
plătită furnizorului/prestatorului, corespunzătoare perioadei rămase din perioada de ajustare. 

 Dacă la data la care intervine un eveniment care generează ajustarea nu a fost achitată integral taxa 
aferentă achiziţiei, pe măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă, se determină taxa care ar fi deductibi-
lă sau nedeductibilă corespunzător utilizării bunului de capital pentru operaţiuni cu ori fără drept de 
deducere în cadrul perioadei de ajustare şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fis-
cale în care taxa a fost plătită. 

Cursul de schimb (art. 139
1
)  

Se aduce un nou exemplu de aplicare a prevederilor privind cursul de schimb în situația sistemului de 
TVA la încasare.  
Exemplu: Compania A livrează bunuri în valoare de 7.000 euro către compania B, la data de 20 februarie 
2013. Compania A aplică sistemul TVA la încasare, iar factura este emisă la data de 10 martie 2013. 
Cursul de schimb valutar valabil în data de 20 februarie 2013 este de 4,5 lei/euro. Societatea A încasea-
ză contravaloarea integrală a facturii în data de 15 mai 2013, la cursul de 4,4 lei/euro. Societatea A va 
înregistra ca taxă neexigibilă aferentă livrării suma de 7.560 lei, calculată astfel: 

 baza impozabilă: 7.000 euro x 4,5 lei/euro = 31.500 lei; 

 TVA neexigibilă aferentă livrării: 31.500 lei x 24% = 7.560 lei. 
Exigibilitatea TVA aferente livrării intervine la data încasării, respectiv 15 mai 2013, dată la care societa-
tea A trebuie să colecteze TVA în sumă de 7.560 lei. 

Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare 

În situaţia în care furnizorul/prestatorul este înscris în Registrul persoanelor impozabile care aplică siste-
mul TVA la încasare la data emiterii unei facturi, dar omite să înscrie menţiunea «TVA la încasare», deşi 
operaţiunea respectivă nu este exclusă de la aplicarea sistemului TVA la încasare, beneficiarul are obli-
gaţia să exercite dreptul de deducere în conformitate cu prevederile sistemului de TVA la încasare. 
Prevederile referitoare la amânarea dreptului de deducere până în momentul în care taxa aferentă bunu-
rilor/serviciilor este plătită furnizorului/prestatorului se aplică numai pentru taxa care ar fi deductibilă potri-
vit regulilor generale. Achizițiile de bunuri/servicii pentru care taxa nu este deductibilă nu vor reflecta ca 
taxă neexigibilă taxa nedeductibilă, indiferent dacă taxa aferentă este sau nu achitată. 

Reguli de facturare (art. 155) 

 Pentru ca o factură să fie considerată factură electronică, aceasta trebuie să fie emisă şi primită în 
format electronic, tipul formatului electronic al facturii fiind opţiunea persoanelor impozabile. Forma-
tul electronic al unei facturi poate fi, de exemplu, de tip «xml», «pdf»;  

 Facturile create pe suport hârtie care sunt scanate, trimise şi primite în format electronic sunt 
considerate facturi electronice. Facturile create în format electronic, de exemplu, prin intermediul 
unui program informatic de contabilitate sau a unui program de prelucrare a textelor, trimise şi primi-
te pe suport hârtie nu sunt considerate facturi electronice;  

 Acceptarea de client a facturii electronice poate include orice acord scris, formal sau informal, pre-
cum şi un accept tacit, cum ar fi faptul că a procedat la procesarea ori plata facturii electronice. Ac-
ceptul clientului de a utiliza factura electronică reprezintă confirmarea acestuia că deţine mijloacele 
tehnice necesare primirii facturii electronice, precum şi că are capacitatea de a asigura autenticitatea 
originii, integritatea conţinutului şi lizibilitatea facturii;  

 Asigurarea autenticităţii originii facturii este obligaţia atât a furnizorului/prestatorului, cât şi a benefici-
arului, persoană impozabilă. Fiecare, în mod independent, trebuie să asigure autenticitatea originii. 
Furnizorul/Prestatorul trebuie să poată garanta că factura a fost emisă de el sau a fost emisă în nu-
mele şi în contul său, de exemplu, prin înregistrarea facturii în evidenţele sale contabile. Beneficiarul 
trebuie să poată garanta că factura este primită de la furnizor/prestator sau de la o altă persoană 
care a emis factura în numele şi în contul furnizorului/prestatorului, în acest sens putând opta între 
verificarea corectitudinii informaţiilor cu privire la identitatea furnizorului/prestatorului menţionat pe 
factură şi asigurarea identităţii acestuia sau a persoanei care a emis factura în numele şi în contul 
furnizorului/prestatorului.  

 Integritatea conţinutului unei facturi trebuie asigurată atât de furnizor/prestator, cât şi de beneficiar, 
dacă acesta este persoană impozabilă. Fiecare în mod independent poate să aleagă metoda prin 
care să îşi îndeplinească această obligaţie sau ambii pot conveni să asigure integritatea conţinutului, 
de exemplu, prin intermediul unei tehnologii precum EDI sau prin semnătură electronică avansată.  

 Lizibilitatea unei facturi înseamnă că factura trebuie să fie într-un format care permite citirea de către 
om. Lizibilitatea trebuie asigurată din momentul emiterii/primirii până la sfârşitul perioadei de stocare, 
atât de furnizor/prestator, cât şi de beneficiar. Factura trebuie prezentată astfel încât conţinutul să fie 
uşor de citit, pe hârtie sau pe ecran, fără a necesita o atenţie ori o interpretare excesivă.  

 Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic, 
indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziţie, cu condiţia să asigure au-
tenticitatea originii, integritatea conţinutului şi lizibilitatea acestora de la momentul emiterii/primirii 
până la sfârşitul perioadei de stocare. Facturile emise/primite pe suport hârtie pot fi convertite în 
formă electronică în vederea stocării. Facturile emise/primite în formă electronică pot fi convertite pe 
suport hârtie în vederea stocării. Indiferent de forma în care este emisă/primită factura, şi factura 
stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă se consideră exemplar original;  

 În cazul stocării electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în 
format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea do-
cumentelor în formă electronică. Persoanele impozabile care optează pentru stocarea electronică a 
facturilor au obligaţia să stocheze prin mijloace electronice şi datele ce garantează autenticitatea 
originii şi integritatea conţinutului facturilor.  
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 În cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activităţii economice în afara României, care au sedii fixe 
pe teritoriul României, pe facturile emise se vor înscrie adresa sediului activităţii economice, pre-
cum şi adresa sediului fix din România pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii la care 
sediul fix participă. În consecință sucursalele din România vor specifica din 2013 pe facturile emise 
și adresa sediului societății nerezidente care deține sucursala.  

 Persoana impozabilă stabilită în România printr-un sediu fix are obligaţia de a stoca în România, 
conform prevederilor art. 155 alin. (32) din Codul fiscal, numai facturile emise/primite în legătură cu 
operaţiunile la care sediul fix din România participă. 

 In cazul facturilor întocmite de către cumpărător în numele furnizorului nu mai este necesară infor-
marea ANAF privind acordul încheiat între cele două părți în acest sens. La cererea organului de 
control, părţile trebuie să fie în măsură să demonstreze existenţa acordului prealabil. 

 Prin modificările aduse Codului Fiscal s-a introdus posibilitatea de a emite facturi simplificate în situ-
ația în care valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro. Totodată s-a prevăzut 
ca același regim să se poată aplica și facturilor mai mari de 100 euro, dar mai mici de 400 euro, 
numai pe baza consultării Comitetului de TVA la nivel european. Normele aduc mai multe detalii în 
această direcție și modul în care se poate solicita aprobarea excepției. 

Jurnalele de TVA 
Jurnalul de vânzări 
Jurnalul de vânzări în cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare va include și următoarele 
rubrici: 
a) numărul şi data documentului de încasare sau, după caz, data la care a expirat termenul-limită de 

90 de zile; 
b) valoarea integrală a contravalorii livrării de bunuri/prestării de servicii, inclusiv TVA; 
c) baza impozabilă şi taxa pe valoarea adăugată aferentă; 
d) valoarea încasată, inclusiv TVA, precum şi baza impozabilă şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei 

încasate sau, după caz, la expirarea termenului-limită de 90 de zile se evidenţiază dacă există dife-
renţe de sume neîncasate, care devin exigibile, precum şi baza impozabilă şi TVA exigibilă cores-
punzătoare sumei respective; 

e) diferenţa reprezentând baza impozabilă şi TVA neexigibilă. 
Facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru vânzări până 
când toată taxa aferentă devine exigibilă ori ca urmare a încasării sau, după caz, la expirarea termenu-
lui-limită de 90 de zile, cu menţionarea informaţiilor prevăzute mai sus la punctele a) - e). În cazul infor-
maţiei de la punctul d) se va menţiona numai suma încasată în perioada fiscală pentru care se întocmeş-
te jurnalul pentru vânzări sau, după caz, baza impozabilă şi TVA care devine exigibilă ca urmare a expi-
rării termenului-limită de 90 de zile. 
Jurnalul de cumpărări  
Jurnalul de cumpărări va cuprinde și facturile de achiziție primite de la persoanele care aplică sistemul 
de TVA la încasare chiar dacă TVA nu este deductibilă și va trebui să includă și următoarele informații: 
a) numărul şi data documentului de plată; 
b) valoarea integrală a contravalorii achiziţiei de bunuri/prestării de servicii, inclusiv TVA; 
c) baza impozabilă şi taxa pe valoarea adăugată aferentă; 
d) valoarea plătită, inclusiv TVA şi corespunzător baza impozabilă şi TVA exigibilă; 
e) diferenţa reprezentând baza impozabilă şi TVA neexigibilă. 
Facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru cumpărări 
până când toată taxa aferentă devine exigibilă ca urmare a plăţii, cu menţionarea informaţiilor de la 
punctele a) - e) de mai sus. În cazul informaţiei de la punctul d) se va menţiona numai suma plătită în 
perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul pentru cumpărări. 
Reamintim că jurnalele de TVA nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. Fie-
care persoană impozabilă poate să îşi stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa 
colectată şi taxa deductibilă conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie să conţină 
informaţiile minimale stabilite de Codul Fiscal şi să asigure întocmirea decontului de TVA. 

LEGE nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 772/2012) 

Legea aprobă OG 15/2012 care a adus modificări importante Codului Fiscal printre care noul sistem de 
TVA la încasare. 
Legea aduce și câteva amendamente prevederilor din OG 15/2012 pe care le menționăm în continuare: 

 Este modificată excepția prevăzută de Ordonanță privind neaplicarea regimului de TVA la încasare 
în cazul în care contravaloarea bunurilor/serviciilor este încasată parțial sau total cu numerar de 
către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari 
persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber-
profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică.  

 Legea adaugă faptul că în cazul în care, ulterior emiterii facturii, se încasează în numerar o parte 
sau contravaloarea integrală a acesteia, pentru taxa aferentă acestor sume nu se aplică regulile 
generale de exigibilitate (adică exigibilitatea la momentul faptului generator sau al emiterii unei fac-
turi). În lipsa acestei prevederi ar fi fost necesar ca în cazul încasării în numerar a unei facturi, să 
aibă loc schimbarea retroactivă a momentului exigibilității. 

 Se modifică regulile aplicabile în cazul înregistrărilor din oficiu în „Registrul persoanelor impozabile 
care aplică sistemul TVA la încasare”, pentru persoanele impozabile care nu au depus notificarea 
de intrare în sistem la termenul prevăzut. În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabi-
lă avea obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare şi data înregistrării din oficiu dreptul de deduce-
re a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă este amânat până în momentul în 
care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/
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prestatorului său, iar pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă 
în perioada respectivă se aplică tot regulile de exigibilitate specifice sistemului de TVA la înca-
sare. Ordonanța prevedea că pentru livrări/prestări se aplică regulile generale de exigibilitate, ceea 
ce ar fi creat o inechitate prin ajustarea retroactivă doar a efectului TVA dedusă, fără a se aplica 
aceleași reguli pentru TVA colectată. 

În mod similar sunt modificate regulile în cazul în care persoana impozabilă nu depune notificarea de 
ieșire din sistemul de TVA la încasare deși depășește plafonul, iar organele fiscale radiază din oficiu 
acea persoană din Registru. În această situație, între data la care avea obligaţia de a nu mai aplica siste-
mul TVA la încasare şi data radierii din oficiu, se aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei atât la 
TVA colectată, cât și la TVA deductibilă. Ordonanța prevedea că pentru TVA deductibilă rămân aplicabile 
regulile de la sistemul de TVA la încasare ceea ce ar fi creat o inechitate de tratament fiscal. 

ORDIN nr. 1790 din 20 noiembrie 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 
(300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" (MO 791/2012) 

Ordinul aprobă modelul şi conţinutul formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod MFP 
14.13.01.02, formular ce va fi utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade 
fiscale din anul 2013. De asemenea Ordinul actualizează și instrucțiunile de completare a decontului de 
TVA. 
La finalul decontului de TVA sunt introduse două rubrici distincte referitoare la:  

 Livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate a căror TVA aferentă a rămas neexigibilă, exis-
tentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării sistemului TVA la încasare 

 Achiziţii de bunuri şi servicii efectuate pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA afe-
rentă, existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicării sistemului TVA la 
încasare  

ORDIN nr. 1519 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului 
TVA la încasare (MO 792/2012) 

Ordinul aprobă Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare de la 1 ianuarie 2013. 
Puteți accesa acest ghid și direct pe site-ul ANAF la adresa:  
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/primapagina/Ghid_TVA_laincasare2012.pdf 

INFO – Convenția pentru evitarea dublei impuneri între România și Confederația Elvețiană  

La 6 iulie 2012, a intrat în vigoare Protocolul între România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucu-
reşti la 28 februarie 2011 şi ratificat prin Legea nr. 261/2011, de amendare a Convenţiei dintre România 
şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a 
Protocolului anexă la convenţie, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993 şi ratificate prin Legea nr. 
60/1994, iar prevederile acestuia se aplică începând cu 1 ianuarie 2013. 
Menționăm principalele modificări: 

Dividende 

Cota standard este de 15% (crescută de la 10%). Se introduce însă scutirea de impozit dacă dividendele 
sunt efectiv obţinute de un rezident al celuilalt stat contractant, care este: 
a) o societate (alta decât un parteneriat) care deţine direct cel puţin 25% din capitalul societăţii plătitoa-

re de dividende; sau 
b) un fond de pensii sau altă instituţie similară care furnizează scheme de pensii; ori 
c) Guvernul celuilalt stat, o unitate administrativ-teritorială, subdiviziune politică sau autoritate locală a 

acestuia ori banca centrală a celuilalt stat. 

Dobânzi 

Cota standard este de 5% (scăzută de la 10%). Se introduce însă scutirea de impozit dacă dobânzile 
sunt plătite de o companie unei companii a celuilalt stat contractant, când această companie este asocia-
tă cu compania plătitoare de dobânzi, având o participare directă minimă de 25% din capital sau când 
ambele companii sunt deţinute de o terţă companie care are direct o participare minimă de 25% atât în 
capitalul primei companii, cât şi în capitalul celei de-a doua companii. 

LEGE nr. 209 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementa-
rea unor măsuri financiar-fiscale (MO 772/2012) 

Legea aprobă OG 30/2011 care a adus modificări atât Codului Fiscal cât și OG 29/2011 privind regle-
mentarea acordării eşalonărilor la plată. 
Codul fiscal este modificat în sensul definirii de categorii de impozite pe mijloacele de transport pentru 
vehiculele înregistrate (care nu se supun înmatriculării). 
În ceea ce privește OG 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, sunt aduse urmă-
toarele modificări:  

 Se extinde termenul până la care organele fiscale pot acorda eșalonări la plată pentru contribuabilii 
care înregistrează obligaţii fiscale în sumă totală mai mare de 300 milioane lei, perioada de eşalona-
re putând fi de până la 7 ani. Pentru restul contribuabililor rămâne în vigoare regula anterioară de 
posibilitate de eșalonare pe maximum 5 ani; 

 Sunt reduse garanțiile care sunt solicitate celor care obțin eșalonări la plată. Garanţiile constituite 
trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, 
plus un procent de până la 16% (anterior 40%) din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada 
de eşalonare la plată, astfel: 

a) pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 4% (anterior 8%); 
b) pentru eşalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 8% (anterior 16%); 
c) pentru eşalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 12% (anterior 24%); 
d) pentru eşalonări de peste 49 de luni, procentul este de 16% (anterior 32%). 
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ORDIN nr. 1485 din 12 noiembrie 2012 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de com-
pletare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin OMFP nr. 1.870/2004 (MO 774/2012) 

Începând cu 1 noiembrie 2012, prin excepţie de la regulă, în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de 
organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală 
stabilită suplimentar sau amenda pe care o alege contribuabilul. Noua reglementare a fost instituită prin 
OG 16/2012 care a adus modificări Codului de Procedură Fiscală. 
În acest context, prin Ordinul 1485/2012, au fost modificate şi completate Instrucţiunile de completare a 
numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.870/2004. 
Astfel, în cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia 
fiscală, precum şi al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, 
precum şi alte documente), codul obligaţiei bugetare se completează cu ajutorul programului de asisten-
ţă, selectând tipul de obligaţie fiscală pe care o alege contribuabilul, sau poate fi solicitat de la organul 
fiscal. 
Numărul de evidenţă a plăţii format prin utilizarea programului de asistenţă se înscrie de către contribua-
bil în ordinul de plată la rubrica «Număr de evidenţă a plăţii» sau se comunică de către contribuabil uni-
tăţii Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii la 
rubrica «Număr de evidenţă a plăţii», în cazul plăţilor în numerar efectuate la ghişeele unităţilor Trezore-
riei Statului. 
Începând cu data intrării în vigoare a ordinului, respectiv 16 noiembrie 2012 şi până la data de 31 de-
cembrie 2013 se suspendă prevederile OMFP 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completa-
re a numărului de evidenţă a plăţii. 
Prin excepţie de la cele de mai sus, pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală stabili-
tă de organele de inspecţie fiscală, precum şi amenzi de orice fel stabilite potrivit legii, dispoziţiile Ordinu-
lui Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în 
mod corespunzător. 

ORDIN nr. 1525 din 21 noiembrie 2012 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind 
utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordi-
nul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi a formularului "Chitanţă pentru încasarea de 
impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de 
stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 (MO 796/2012) 

ORDIN nr. 2722 din 25 octombrie 2012 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de 
masă pentru semestrul II al anului 2012 (MO 736/2012) 

Pentru semestrul II al anului 2012, începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă 
este de 9 lei. 

ORDIN nr. 2723 din 25 octombrie 2012 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se 
acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2012 (MO 736/2012) 

Pentru semestrul II al anului 2012, începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă 
sub formă de tichete de creşă este de 400 lei. 

ORDIN nr. 1768 din 16 noiembrie 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul fiscal (MO 795/2012) 

Ordinul actualizează modelul, conţinutul și instrucțiunile de completare ale următoarelor formulare: 

 "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimu-
lui de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal" – formular 096 

 "Decizia privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul fiscal" 

ORDIN nr. 1449 din 1 noiembrie 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice 
nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu 
au pe teritoriul României un sediu permanent (MO 763/2012) 

Ordinul abrogă competența Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenți de a soluționa con-
testațiile împotriva actelor administrative fiscale. 

ORDIN nr. 14 din 19 noiembrie 2012 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a 
informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt (MO 790/2012) 

ORDIN nr. 13 din 19 noiembrie 2012 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a 
informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor acestora (MO 790/2012) 

ORDIN nr. 1751 din 14 noiembrie 2012 privind legitimaţiile de verificare fiscală (MO 782/2012) 

REMINDER - Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului 

Ordinul 2861 din 9 octombrie 2009 (MO 704/2009) a stabilit cadrul legal, procedurile și documentaţia 
care se întocmește cu ocazia inventarierii patrimoniului societăţii. 
Societăţile au obligaţia sa emită proceduri proprii privind inventarierea patrimoniului, aprobate de 
administratorul societăţii.  
Persoanele care obţin venituri din activităţi independente și sunt obligate, potrivit legii, să organize-
ze și să conducă evidența contabilă în partidă simplă aplică prevederile prezentului ordin. 
În conformitate cu prevederile legii contabilităţii nr 82/1991, republicată, societăţile au obligaţia să efectu-
eze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deţinute, la începutul 
activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionarii lor, în cazul fuziunii sau 
încetării activităţii, precum și în alte situaţii prevăzute. 
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Toate elementele de natura activelor trebuie să fie date în răspundere gestionară sau în folosinţă, după 
caz, salariaţilor ori administratorilor entităţii.  
Entităţile care, potrivit legii contabilităţii, au stabilit exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic, organi-
zează și efectuează inventarierea anuală astfel încât rezultatele acesteia să fie cuprinse în situaţiile fi-
nanciare întocmite pentru exerciţiul financiar stabilit. În situaţia inventarierii unor gestiuni pe parcursul 
anului, în registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate și înscrise în listele de 
inventariere actualizate cu intrările și ieșirile de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii și 
data încheierii exerciţiului financiar. 

COMISII 

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se efectuează de către co-
misii de inventariere, numite prin decizie scrisă, emisă de administratorul societăţii. În decizia de numire 
se menţionează în mod obligatoriu componența comisiei (numele președintelui și membrilor comisiei), 
modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data 
de începere și de terminare a operaţiunilor. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii de-
pozitelor supuse inventarierii, contabilii care ţin evidența gestiunii respective și nici auditorii interni sau 
statutari. 
În condiţiile în care entităţile nu au niciun salariat care să poată efectua operaţiunea de inventariere, 
aceasta se efectuează de către administratori. 

BUNURI LA TERȚI 

Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparţinând terţilor se trimit și persoanei fizice sau juridice, 
române ori străine, după caz, căreia ii aparţin bunurile respective, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare 
de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul bunurilor să comunice eventualele nepotriviri în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listelor de inventariere. 
Societăţile de leasing trebuie să solicite utilizatorilor furnizarea listelor de inventariere cu bunurile care 
fac obiectul contractelor de leasing. În baza datelor cuprinse în aceste liste, societatea de leasing poate 
calcula și înregistra ajustări pentru deprecierea imobilizărilor sau a creanţelor imobilizate, după caz. 
În cazul în care listele de inventariere nu sunt furnizate de către locatar, societatea de leasing va putea 
constitui ajustări pentru deprecierea bunurilor respective, pe baza prețurilor de piaţă disponibile la data 
inventarierii, ţinând seama de caracteristicile bunului ce face obiectul leasingului (an de fabricaţie, durata 
de viaţă). 
Pentru situaţiile prevăzute la prezentul punct, entităţile deţinătoare ale bunurilor sunt obligate sa efectue-
ze inventarierea și să trimită spre confirmare listele de inventariere, după cum proprietarii acelor bunuri 
sunt obligaţi să ceară confirmarea privind bunurile existente la terţi. Neprimirea confirmării privind bu-
nurile existente la terţi nu reprezintă confirmare tacita. 

CONFIRMARI  

Creanţele si obligaţiile fata de terţi sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debi-
toare și creditoare ale conturilor de creanţe și datorii care deţin ponderea valorica în totalul soldurilor 
acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea 
acestei proceduri, precum și refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme și se sancţi-
onează potrivit legii. 
Disponibilităţile aflate în conturi la bănci sau la unităţile Trezoreriei Statului se inventariază prin confrun-
tarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entităţii. În acest scop, 
extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancară, puse la dispoziţie de instituţiile de 
credit și unităţile Trezoreriei Statului, vor purta ștampila oficială a acestora. În cazul entităţilor care, potri-
vit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calen-
daristic, sunt avute în vedere informaţiile aferente ultimei zile a exerciţiului financiar astfel ales. 

LISTE DE INVENTARIERE 

Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către președintele și membrii comisiei de inventari-
ere, de către gestionar, precum și de către specialiști solicitaţi de către președintele comisiei de inventari-
ere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate. 
În situaţia în care elementele de natura activelor sunt inventariate prin metode de identificare electronică 
(de exemplu: cititor de cod de bare etc.), datele fiind transmise direct în sistemul informatic financiar-
contabil, listele de inventar sunt editate direct din sistemul informatic. Se vor edita listele complete cu 
toate poziţiile inventariate sau în mod selectiv numai pentru acele poziţii, repere unde se constată dife-
renţe cantitative sau valorice (deprecieri), după caz. În cazul în care se editează liste de inventariere care 
cuprind numai poziţiile (reperele) la care se constată diferenţe cantitative sau valorice, listele complete 
de inventariere se păstrează pe suport magnetic, pe durata legală de păstrare a documentelor. În astfel 
de situaţii, evaluarea bunurilor în vederea stabilirii eventualelor ajustări se efectuează prin analiza și eva-
luarea tuturor elementelor inventariate, nu numai a celor la care s-au constatat diferenţe cantitative. 
Inventarierile parţiale, precum și inventarierile efectuate în cursul anului, atunci când entitatea efectuează 
mai multe inventarieri, se efectuează cu respectarea prezentelor norme, mai puţin completarea 
"Registrului-inventar" (cod 14-1-2), care se efectuează cu ocazia inventarierii anuale. 

DIFERENȚELE DE INVENTAR – REGULARIZARI / IMPUTĂRI / COMPENSĂRI 

Pentru toate plusurile, lipsurile și deprecierile constatate la bunuri, precum și pentru pagubele determina-
te de expirarea termenelor de prescripţie a creanţelor sau din alte cauze, comisia de inventariere solicită 
explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionarii bunurilor, respectiv a urmăririi decontă-
rii creanţelor, urmând sa stabilească natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor și deprecierilor constatate, 
precum și natura plusurilor, propunând, în conformitate cu dispoziţiile legale, modul de regularizare a 
diferenţelor dintre datele din contabilitate și cele faptice, rezultate în urma inventarierii. 
În cazul constatării unor lipsuri imputabile in gestiune, administratorii trebuie să impute persoanelor vino-
vate bunurile lipsă la valoarea lor de înlocuire sau la o valoare stabilită de o comisie de specialitate, în 
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cazul în care bunurile lipsă nu se pot achiziţiona de pe piaţă.  
La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infracţiuni, se 
are în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiţii: 

 să existe riscul de confuzie între sorturile aceluiași bun material, din cauza asemănării în ceea ce 
privește aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente; 

 diferenţele constatate în plus sau în minus să se refere la aceeași perioadă de gestiune și la ace-
eași gestiune. 

Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a făcut dovada că lipsurile constatate la inventariere 
provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorată vinovăţiei persoanelor care răs-
pund de gestionarea acestor bunuri. 
Listele cu sorturile de produse, mărfuri, ambalaje și alte valori materiale care întrunesc condiţiile de com-
pensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către administratori, ordonatorii de credite sau 
persoana care are obligaţia gestionarii și servesc pentru uz intern în cadrul entităţilor respective. 
Compensarea se face pentru cantităţi egale între plusurile și lipsurile constatate. Egalizarea cantităţilor 
se face începând cu articolele cu prețurile unitare cele mai scăzute, în ordine crescătoare. Pentru bunuri-
le la care sunt acceptate scăzăminte, în cazul compensării lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, 
scăzămintele se calculează numai în situaţia în care cantităţile lipsă sunt mai mari decât cantităţile con-
statate în plus. În aceasta situaţie, cotele de scăzăminte se aplică în primul rând la bunurile la care s-au 
constatat lipsurile. 
Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se aplică anticipat, ci numai 
după constatarea existenței efective a lipsurilor și numai în limita acestora. Limitele de perisabilitate nu 
se aplică automat, acestea fiind considerate limite maxime. 

REZULTATELE INVENTARIERII 

Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere intr-un proces-verbal care conţine: 

 data întocmirii;  

 numele și prenumele membrilor comisiei de inventariere;  

 numărul și data deciziei de numire a comisiei de inventariere;  

 gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate;  

 data începerii și terminării operaţiunii de inventariere;  

 rezultatele inventarierii;  

 concluziile și propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor și ale lipsurilor constatate și persoa-
nele vinovate, precum și propuneri de măsuri în legătură cu acestea;  

 volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu vandabile, fără desfacere asigu-
rată și propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic;  

 propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidență a imobilizărilor 
necorporale;  

 propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar și declasare sau casare 
a unor stocuri;  

 constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune, 
precum și alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. 

Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă administratorului, în ter-
men de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere. Acesta, cu avizul conducăto-
rului compartimentului financiar-contabil și al conducătorului compartimentului juridic, decide asupra so-
luţionării propunerilor făcute, cu respectarea dispoziţiilor legale. 

REGISTRUL INVENTAR 

În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operaţiunea de inventariere 
se actualizează cu intrările sau ieșirile din perioada cuprinsă între data inventarierii și data încheierii 
exerciţiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse în registrul-inventar. 
Completarea registrului-inventar se efectuează în momentul în care se stabilesc soldurile tuturor 
conturilor bilanţiere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit, și ajustările pentru depreciere 
sau pierdere de valoare, după caz. 
Registrul-inventar poate fi adaptat în funcţie de specificul și necesitățile entităţilor, cu condiţia 
respectării conţinutului minim de informaţii prevăzut pentru acesta. 
Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidența tehnico-operativa în termen de cel mult 7 zile 
lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator. 

REMINDER – REEVALUAREA TERENURILOR SI A CONSTRUCTIILOR 

Legea contabilităţii nu obligă societăţile comerciale să reevalueze terenurile și construcţiile la fiecare 3 
ani. Din punct de vedere contabil se aplică normele IAS 16 care, cu excepţia indicilor de modificare a 
valorii juste, nu fac precizări asupra periodicităţii. 
Reevaluarea la fiecare 3 ani se datorează situaţiei următoare: 
Resursele bugetelor locale sunt impozitul pe venit reţinut la sursă de angajator și plătit administraţiei 
locale, impozitul pe teren care este o sumă plătită pe m

2
 în funcţie de tipul terenului și impozitul pe clădiri 

care este stabilit de fiecare primărie sub forma unui procent aplicat la valoarea brută și nu la valoarea 
netă contabilă. Acest procent este majorat daca valoarea brută nu este reevaluată după 3 ani, ceea ce 
explică necesitatea/oportunitatea de a face reevaluarea. Reevaluarea trebuie făcută de un evaluator 
membru ANEVAR (Uniunea Naţionala a Evaluatorilor din România) și contabilizată la 31 decembrie îna-
inte de finalizarea situaţiilor financiare anuale. 
Reevaluarea este înregistrată în contabilitate după una din următoarele 2 metode: 

 Metoda brută (în cazul creșterii valorii: debitarea contului "Clădiri" și creditarea contului 105 

 Atenție la  

redactarea listelor  

de inventar 
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"Diferenţe din reevaluare" cu suma cu care a crescut valoarea brută și concomitent debitarea contu-
lui 105 "Diferenţe din reevaluare" și creditarea contului "Amortizări cumulate" cu diferenţa din reeva-
luare a amortizărilor cumulate); 

 Metoda netă (în cazul creșterii valorii: mai întâi se reiau "Amortizările cumulate" și apoi se debitează 
contul "Clădiri" și creditează contul 105 "Diferenţe din reevaluare" cu diferenţa netă din reevaluare). 

Dacă în timpul celei de a doua reevaluări se constată o scădere a valorii, contul 105 este diminuat și 
dacă scăderea valorii depăşeşte soldul contului 105, diferenţa este înregistrată în contul de profit si pier-
dere. 
Dacă la a treia reevaluare se constată că valoarea justă a crescut, mai întâi trebuie luată din contul de 
profit și pierdere pierderea constatată la a doua reevaluare și apoi excedentul este înregistrat in contul 
105. 
De reţinut că nu se poate folosi contul 105 pentru majorarea capitalului social. 
Este necesară obţinerea de la administraţiile financiare locale a informaţiei referitoare la nivelul taxelor 
practicate în localitate. Nivelul impozitului pe clădiri este la latitudinea primăriei atât pentru procentul nor-
mal (0,25% -1,50%) cât și pentru procentul majorat.  
Atenţie! Prin modificările aduse Codului Fiscal de OG 30/2011 (prezentate în buletinul informativ APEX 
Team nr. 9 - 2011), cota impozitului pentru clădirile nereevaluate în ultimii 3 ani este între 10% - 20% 
(anterior între 5% - 10%), iar pentru clădirile nereevaluate în ultimii 5 ani această cotă ajunge între 30%-
40%. Fac excepţie clădirile amortizate complet unde cota impozitului pe clădiri este între 0,25% şi 1,50%.  
Devine astfel ca şi obligatorie efectuarea regulată a operaţiunilor de reevaluare a terenurilor și 
construcţiilor. 
Trebuie menţionat încă un aspect legat de reevaluarea terenurilor şi clădirilor, referitor la o anomalie 
existentă în Codul Fiscal, privind obligativitatea recunoaşterii în contabilitate a rezultatelor reevaluării. 
Astfel, conform prevederilor art. 253 (5) "În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementă-
rilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregis-
trată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică".  
Se impune astfel ca rezultatele operaţiunii de reevaluare să fie înregistrate şi prezentate în contabilitatea 
societăţii şi implicit în situaţiile financiare.  
După cum este prevăzut în Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 
directivele europene, o societate poate adopta modelul costului istoric sau modelul valorii juste (fair 
value) pentru recunoașterea imobilizărilor corporale. Acesta este similar cu prevederile IAS 16.  
Observăm însă, că deşi s-au făcut paşi importanţi în separarea fiscalităţii de contabilitate, Codul Fiscal 
impune unei societăţi care foloseşte costul istoric sa recunoască rezultatele reevaluării ca la modelul 
valorii juste, lucru care distorsionează politica contabilă a societăţii / grupului, cât și comparabilitatea re-
zultatelor. 
Trebuie menționat că în anul 2012 a fost adăugată o excepție permisă instituțiilor de credit ce aplică 
Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) și aleg ca metodă de evaluare ulterioară mode-
lul bazat pe cost, în cazul acestora valoarea impozabilă a clădirilor/terenurilor fiind valoarea rezultată din 
raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al adminis-
trației publice locale.  
Așteptăm ca această excepție să devină aplicabilă în mod oficial și tuturor societăților care au adoptat 
modelul costului istoric pentru recunoașterea terenurilor / clădirilor pentru a corecta anomaliile impuse de 
reglementările existente.  

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 

Nu uitaţi că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ şi de pasiv exprimate în 
valută (disponibilităţi bănești, creanțe, datorii) se efectuează lunar la cursul de schimb al pietei 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 2012: 
1 EUR =  4,5059 RON; 1 USD =  3,4687 RON;  1 CHF = 3,7424 RON;  1 GBP = 5,5536 RON. 

AGENDA LUNII DECEMBRIE 2012 

Zilnic nu uitaţi 

 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 lună nu uitaţi 

 Să completaţi Registrul Jurnal; 

 Să evaluaţi elementele monetare de activ şi de pasiv exprimate în valută (disponibilităţi băneşti, cre-
anţe, 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. 7

1
 din Codul Fiscal; 

 Să efectuaţi inventarierea stocurilor în cazul în care folosiţi inventarul intermitent; 

 Să întocmiţi ultimele facturi aferente lunii. 

Pentru îndeplinirea reglementărilor 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; 

 Reevaluarea 

terenurilor și a 

construcțiilor  

este esențială  

pentru a beneficia  

de impozite  

locale reduse  
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 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 uitaţi 

Că sâmbătă, 1 decembrie este ziua națională a României! 

Ca vineri, 7 decembrie este ultima zi pentru depunerea 

 declaraţiei de menţiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 
în cazul în care aţi efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna noiembrie 2012. Perioada oc-
tombrie – noiembrie va constitui o perioadă fiscală distinctă pentru care se va depune decont de 
TVA pana la 27 decembrie 2012.  

Că luni, 10 decembrie este ultima zi pentru depunerea 

 declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hoteliera 

 declaraţiei de menţiuni 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 depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal (formular 096). 

Că luni, 10 decembrie este ultima zi pentru plata 

 taxei hoteliere 

 taxei pentru serviciul de reclamă şi publicitate  

Că luni, 17 decembrie este ultima zi pentru depunerea 

 declaraţiei INTRASTAT pentru luna noiembrie 2012 (standard sau extinsă depusă în format electro-
nic); 

 situaţiei centralizatoare privind achizițiile şi livrările de produse energetice pentru luna noiembrie 
2012. 

Că joi, 20 decembrie, este ultima zi pentru plata 

 taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2012, de către organizatorii 
de jocuri de noroc 

Că marți și miercuri, 25 și 26 decembrie sunt zile nelucrătoare, fiind prima și a doua zi de Crăciun  

Că joi, 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)*; 

 decontului special de TVA (formular 301)*; 

 declarației recapitulative lunare privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 
aferenta lunii noiembrie 2012; 

 declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferentă 
lunii noiembrie 2012 (formular 394)*;  

 declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 

 declaraţie 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); 

 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 ecotaxa) 

Că joi, 27 decembrie este ultima zi pentru plata 

 accizelor 

 TVA 

 sumelor către contul unic – Buget de stat:  

 impozitului pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă 

 impozitului pe veniturile nerezidenţilor 

 impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social şi fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 

 impozitului pe veniturile din activităţi independente, cu regim de reţinere la sursă 

 impozitului pe veniturile din dividende  

 impozitului pe veniturile din dobânzi 

 impozitului pe alte venituri din investiţii 

 impozitului pe veniturile din pensii 

 impozitului pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc 

 impozitului pe veniturile din alte surse  

 vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 

 sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat şi fondurilor speciale: 

Nu uitați de 

termenele de 

depunere a 

declarațiilor și de 

plată a obligațiilor 

către stat  
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 contribuţiei de asigurări sociale   

 contribuţiei la asigurările sociale de sănătate  

 contribuţiei la fondul pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 

 contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj 

 contribuția la fondul de garantare a creanțelor salariale 

 contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

 contribuţiei la Fondul pentru mediu (fără ecotaxa) 

 plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului IV 2012 de către contribuabilii care realizează venituri din acti-
vităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agrico-
le conform art. 71 Cod Fiscal 

 impozitului pe reprezentantele societăţilor străine (tranşa a II-a – ultima) 

 contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de către contribuabilii prevăzuţi la art. 296
21

 alin. (1) lit. a)—e), adică:  

 întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;  

 membrii întreprinderii familiale;  

 persoanele cu statut de persoană fizică  autorizată să desfăşoare activităţi economice;  

 persoanele care realizează venituri din profesii libere;  

 persoanele care realizează venituri din  drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza 
datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă 

IMPORTANT 

Declaraţiile menţionate anterior, cât şi programele de asistenţă pentru completarea lor pot fi descărcate de pe website-ul Ministeru-
lui 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. 

http://www.mfinante.ro
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuţii 2012 – pentru activităţi dependente 
Angajator şi beneficiar (pentru activităţi 

considerate dependente) 
(cota %) 

Angajat şi prestator de 
activităţi 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 con-
tribuţiei individuale plafonat 
pentru angajat la cinci ori 

câştigul salarial mediu brut,            
adică 5 x 2.117 =10.585 lei)

1
 

(baza de calcul a contribuţiei 
individuale 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 profe-
sionale (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)

3
 

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

  

Impozitul pe venituri   16% 

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handi-
cap (pentru angajatorii care au peste 50 salariaţi) 

4 * 50% salariu minim pe economie (700 
lei) la fiecare 100 de salariaţi 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul 
impozitului pe venit începând cu martie 2011 

9 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 
1225/2011 

700 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 me-
diu 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 plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 3: Se datorează  pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate suportate 
de angajator precum şi pentru indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau a 
unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  

ATENTIE ! - 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.  
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Echipa APEX Team este formată din consultanţi experimentaţi, disponibili să vă asiste 
şi să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile şi de salarizare.  

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistenţa funcţiei financi-
are şi contabile a întreprinderilor şi un grup de consultanţi specializaţi în asistenţa servi-
ciului de salarizare al clienților noștri. 

 

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

Ţinere de contabilitate  

Salarizare şi servicii conexe 

Asistenţă contabilă  

Organizarea funcției contabile  

Consultanţă fiscală şi contabilă « on line » 

Consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului preţurilor de transfer   

Asistenţă în implementarea ERP 

Training 

Misiunea noastră: Misiunea noastră:   

să aducem valoare afacerii clienţilorsă aducem valoare afacerii clienţilor  

www.apexwww.apex--team.roteam.ro  

APEX Team International 
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