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INFO 
Nu uitați că termenul de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a taxelor și con-
tribuțiilor pentru luna noiembrie 2017 este joi, 21 decembrie 2017.  

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modifica‐
rea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 
885/2017) 
Ordonanța aduce modificări substanțiale Codului Fiscal cu aplicabilitate de la 1 ia-
nuarie 2018, modificări pe care le-am anunțat încă din cursul lunii noiembrie prin 
intermediul unui newsflash dedicat acestora. Așa cum am promis, revenim cu mai 
multe detalii asupra schimbărilor aduse Codului Fiscal.  
IMPOZITUL PE PROFIT 
Prima modificare importantă este excluderea de la aplicarea impozitului pe profit a 
entităților cu venituri sub 1.000.000 euro, fără posibilitatea de a aplica regimul im-
pozitului pe profit prin opțiune. Aceste societăți vor fi obligate să aplice regimul 
microîntreprinderilor. Subiectul este amplu dezbătut și criticat, nu este exclus să 
sufere modificări. 
Restul noutăților din zona impozitului pe profit sunt aduse prin transpunerea în le-
gislația națională a Directivei Antievaziune Fiscală.  
1. Modificarea regimului de deducere a costurilor financiare 
Noile reguli introduse înlocuiesc actualul sistem de limitare a deducerii cheltuielilor 
cu dobânzile în funcție de rata dobânzii și de gradul de îndatorare.  
Astfel, începând cu 2018, se introduce noțiunea de costuri excedentare ale îndatoră-
rii, acestea fiind exprimate ca diferența dintre orice costuri ale îndatorării (dobânzi, 
diferențe de curs valutar, dobânda capitalizată și altele) și veniturile din dobânzi și 
alte venituri echivalente din punct de vedere economic.  
Se definește un plafon de 200.000 euro / anual, plafon până la care costurile exce-
dentare ale îndatorării sunt deductibile. În cazul în care costurile excedentare ale 
îndatorării depășesc plafonul deductibil de 200.000 euro, vor fi deductibile la calcu-
lul impozitului pe profit, în limita a 10% din baza de calcul.  
Baza de calcul = Venituri totale - Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile + Cheltu-
ieli cu impozitul pe profit + Costurile excedentare ale îndatorării + sumele deducti-
bile reprezentând amortizarea fiscală.  
Costurile excedentare ale îndatorării care sunt nedeductibile pot fi reportate pe par-
cursul unei perioade nedeterminate.  
În cazul în care baza de calcul este zero sau are o valoare negativă, costurile exce-
dentare ale îndatorării sunt considerate nedeductibile la calculul impozitului pe pro-
fit aferent perioadei fiscale de referință, dar pot fi reportate pe termen nelimitat. 
Regulile privind limitarea deductibilității dobânzii sunt aplicabile și instituțiilor fi-
nanciare, dar nu și entităților independente (entități care nu fac parte dintr-un grup 
consolidat în scopuri de contabilitate financiară, nu au societăți asociate și nici sedii 
permanente), care pot deduce în întregime costurile excedentare ale îndatorării în 
perioada de referință. 
Noile reguli se vor aplica și dobânzilor și pierderilor nete din diferențe de curs valu-
tar, reportate din trecut și acumulate până la 31 decembrie 2017. 



Pagina 2 

Newsletter 

 © 2017 APEX Team International 

2. Noi reguli privind transferul de active în afara României (impozitarea la ieșire) 
Conform noilor reguli, transferul activității desfășurate de un sediu permanent, transfe‐
rul de active sau transferul de reședință în afara României se vor supune impozitului pe 
profit în România. Baza impozabilă este reprezentată de diferența dintre valoarea de pia‐
ță a activelor transferate și valoarea lor fiscală. 
3. Regula generală anti-abuz 
Se întăresc regulile anti‐abuz existente deja în Codul Fiscal (art. 11). Astfel, se stabilește 
că în scopul calculării obligațiilor fiscale, nu se ia în considerare un demers sau o serie de 
demersuri care, având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, nu sunt oneste. 
Se definește și că "un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste 
în măsura în care nu sunt întreprinse din motive comerciale valabile care reflectă realita‐
tea economică, astfel cum prevede art. 11". 
4. Reguli privind societățile străine controlate (CFC - Controlled Foreign Companies) 
Au fost introduse noi reguli privind impozitarea societăților străine controlate.  
O entitate este considerată societate străină controlată dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiții: 
a) contribuabilul, singur sau împreună cu întreprinderile sale asociate, deține  

ο o participație directă sau indirectă de mai mult de 50% din drepturile de vot  
SAU  

ο deține direct sau indirect mai mult de 50% din capitalul entității  
SAU  

ο are dreptul să primească mai mult de 50% din profiturile entității respective. 
ȘI  
b) impozitul pe profit plătit efectiv pentru profiturile sale de către societatea sau sediul 

permanent este mai mic decât diferența dintre impozitul pe profit care ar fi fost per‐
ceput de la entitate sau sediul permanent, calculat în conformitate cu prevederile pri‐
vind impozitul pe profit din Romania și impozitul pe profit plătit efectiv pentru profi‐
turile sale de către entitate sau de către sediul permanent. 

În consecință, un contribuabil va trebui să includă în baza sa impozabilă, proporțional cu 
participația sa în societatea străină controlată, venitul nedistribuit al acesteia din urmă, 
provenit din următoarele categorii: 
� dobânzi sau orice alte venituri generate de active financiare 
� redevențe sau orice alte venituri generate de drepturi de proprietate intelectuală 
� dividende și venituri din transferul titlurilor de participare 
� venituri din leasing financiar 
� venituri din activități de asigurare, activități bancare sau alte activități financiare 
� venituri de la societăți care le obțin din bunuri și servicii cumpărate de la întreprin‐

deri asociate și sunt vândute acestora fără nicio valoare economică adăugată sau cu o 
valoare adăugată mică. 

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR 
Plafonul pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se majorează de 
la 500.000 euro la 1.000.000 EUR, echivalent în lei (calculat la cursul de la 31 decembrie 
al anului încheiat).  
Excepțiile în vigoare în temeiul cărora anumite societăți nu se încadrează în categoria 
microîntreprinderilor au fost abrogate. Astfel, nu mai există nicio posibilitate de optare 
pentru aplicarea regimului impozitului pe profit, opțiune actualmente disponibilă celor 
cu capital social de minim 45.000 lei.  
Totodată, nu se mai restricționează aplicarea regimului de impozitare pe veniturile mi‐
croîntreprinderilor celor care înregistrează o pondere mai mare de 20% din venituri din 
consultanță și management.  
În consecință, toate companiile, inclusiv companiile care obțin cel puțin 20% din veni‐
turi din activitățile de consultanță și management, societățile cu un capital social de cel 
puțin 45.000 lei sau societățile care activează în sectorul bancar, asigurări, piețe de capi‐
tal, jocuri de noroc, exploatarea zăcămintelor petroliere și gazelor natural, vor fi conside‐
rate microîntreprinderi, dacă veniturile acestora la data de 31 decembrie a anului prece‐
dent nu depășesc echivalentul în lei a 1.000.000 euro. 
 

Toate societățile  
cu venituri sub  

1 milion de  
euro vor fi 

microîntreprinderi 
de la  

1 ianuarie 2018 
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IMPOZITUL PE VENIT 
Cota de impozitare se reduce de la 16% la 10%.  
Nu se modifică sfera de aplicare. Impozitarea veniturilor din dividende se menține la cota 
de 5%. 
Noile prevederi sunt aplicabile pentru veniturile realizate și cheltuielile efectuate înce‐
pând cu data de 1 ianuarie 2018, precum și pentru veniturile din salarii și asimilate sala‐
riilor și veniturilor din pensii aferente lunii ianuarie 2018. 
Veniturile din salarii 
Venitul brut lunar din salarii pentru care se acordă deducerea personală integrală se mă‐
rește la 1.950 de lei. Deducerea personală calculată degresiv se acordă pentru venituri 
salariale brute lunare cuprinse între 1.951 de lei și 3.600 de lei. Pentru încadrarea în cate‐
goria persoanelor aflate în întreținere, venitul impozabil și neimpozabil al persoanelor în 
cauză nu trebuie să depășească 510 lei lunar. 
Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală 
Sunt reduse cotele de impozitare, astfel: 
� de la 10% la 7%, pentru stabilirea plăților anticipate, efectuate în contul impozitului 

anual 
� de la 16% la 10%, pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. În acest caz, 

baza de calcul o reprezintă venitul brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli. 
Veniturile din activități independente 
Recalcularea venitului net din activități independente, determinat în sistem real, va fi 
efectuată de organul fiscal prin deducerea din venitul net anual a contribuției de asigurări 
sociale. 
Declarația anuală 205 
Declarația se va depune și pentru veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturi‐
lor de proprietate intelectuală, din arendare, cât și pentru veniturile din asocierile fără 
personalitate juridică. Pentru aceste venituri, Codul Fiscal prevedea exceptare de la decla‐
rare. 
Astfel, se reintroduce obligația depunerii declarației privind calcularea și reținerea impo‐
zitului pentru fiecare beneficiar de venit, până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a 
anului curent pentru anul expirat. 
CONTRIBUȚII SOCIALE 
1. Contribuții sociale datorate pentru venituri din salarii 
Contribuția de asigurări sociale (CAS), în procent de: 
� 25%, în cazul condițiilor normale de muncă, va fi suportată integral din salarialul 

brut al angajatului 
� 25% + 4% în cazul condițiilor deosebite de muncă, din care 25% se suportă din sala‐

riul brut al angajatului, iar 4% se suportă de angajator  
� 25% + 8% în cazul condițiilor speciale de muncă, din care 25% se suportă din salariul 

brut al angajatului, iar 8% se suportă de angajator. 
Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în procent de 10%, va fi suportată 
integral din salarialul brut al angajatului. 
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), în procent de 2,25%, va fi suportată de 
angajator, iar baza lunară a contribuției o reprezintă suma câștigurilor brute realizate din 
salarii și venituri asimilate salariilor. 
CAS și CASS datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimila‐
te salariilor în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp par‐
țial nu pot fi mai mici decât nivelul contribuțiilor sociale aferente salariului minim brut 
pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile sociale, corespunzător 
numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, cu unele excepții 
(elevi/studenți cu vârsta de până la 26 de ani, ucenici în vârstă de până la 18 ani, persoa‐
ne cu dizabilități etc.). 
2. Contribuții sociale datorate pentru venituri din activități independente 
Contribuția de asigurări sociale (CAS) 
Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activi‐
tăți independente se calculează aplicând cota de 25% la un venit ales de către contribua‐
bil, cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară.  

Modificări 
substanțiale în 

modul de 
impozitare a 

salariilor de la 
1 ianuarie 2018 
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Contribuțiile de 
asigurări sociale și 

de sănătate vor 
trece în sarcina 

angajatului de la   
1 ianuarie 2018 

Persoanele al căror venit net lunar realizat în anul precedent/venit net lunar estimat sau 
ale căror norme de venit au o valoare lunară sub nivelul salariului minim brut pe țară nu 
datorează contribuția de asigurări sociale, dar pot opta pentru plata acesteia. 
Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) 
Persoanele care obțin venituri din activități independente (PFA, profesii libere etc) vor 
datora CASS în cotă de 10% dacă valoarea anuală cumulată a veniturilor din sursele de 
mai jos va fi de cel puțin 12 salarii minime brute (nu se mai cumulează și cu veniturile 
din salarii): 
� venituri din activități independente, inclusiv veniturile din drepturi de autor 
� venituri din asocierea cu o persoană juridică 
� venituri din cedarea folosinței bunurilor 
� venituri din investiții 
� venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură 
� venituri din alte surse. 
Baza lunară de calcul al contribuției este salariul de bază minim brut pe țară în vigoare 
în luna pentru care se datorează contribuția. Persoanele fizice care datorează contribuția 
sunt obligate să depună anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie a 
anului pentru care se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate, o declarație 
cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar. 
3. Alte prevederi referitoare la CASS 
Este eliminată excepția de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) 
pentru veniturile din investiții sau din alte surse obținute de persoanele care obțin și 
alte venituri (salarii, pensii). 
Sunt adăugate noi categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asi‐
gurări sociale de sănătate (ex: persoanele fizice care beneficiază de ajutor social, persoa‐
nele care execută o pedeapsă privativă de libertate, personalul monahal al cultelor recu‐
noscute). 
Nu s‐a aprobat prevederea conform căreia să fie exceptate de la plata CAS/CASS persoa‐
nele care obțin pe lângă venituri din activități independente și venituri din salarii. Ca 
urmare, un PFA ce obține venituri din salarii va fi obligat și la plata CAS /CASS pentru 
veniturile aferente PFA, dar baza de calcul va fi salariul minim brut pe țară (sau un venit 
ales în cazul CAS).  
Noile prevederi se aplică veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2018. Pentru veni‐
turile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuțiile sociale obligatorii 
sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile. 
TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ 
Autorităților fiscale li se permite să refuze agenților economici deducerea TVA doar da‐
că, după administrarea mijloacelor de probă prevăzute de lege, pot demonstra dincolo de 
orice îndoială că agentul economic știa sau ar fi trebuit să știe că tranzacția în cauză fă‐
cea obiectul unei fraude TVA care a intervenit în amonte sau în aval în lanțul tranzacțio‐
nal. Noua prevedere vine din transpunerea Cauzei CEJ nr. C – 101/16 Paper Consult. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea 
și completarea unor acte normative (MO 902/2017) 
Ordonanța introduce derogări de la Legea Dialogului Social 62/2011, ce trebuie aplicate 
în perioada 20 noiembrie ‐ 20 decembrie 2017. 
Este obligatorie inițierea negocierii colective în unitățile în care nu există încheiat 
contract/acord colectiv de muncă pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 
79/2017 (cu privire la transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat), iniție‐
re obligatorie indiferent de numărul de salariați ai societății. 
Angajatorul are obligația de a iniția negocierea. Daca salariații nu au constituit un sindi‐
cat la nivel de unitate, negocierea are loc cu reprezentanții salariaților. În acest sens, 
angajatorul are obligația convocării salariaților care trebuie să‐și desemneze reprezen‐
tanți. 
Rezultatele întâlnirii cu reprezentanții salariaților se consemnează într‐un proces‐verbal 
indiferent dacă negocierile vor continua sau nu.  
Angajatorul trebuie să‐și îndeplinească obligația de a iniția negocierea colectivă astfel 
încât în cazul unui control să poată să dovedească cu documente justificative îndeplini‐
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rea acestei obligații.   
Este de asemenea obligatorie negocierea colectiva a actelor adiționale la contractele și 
acordurile colective de muncă în vigoare.  
Neîndeplinirea în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017 a acestor obligații constitu‐
ie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 10.000 lei. 
Alte modificări legislative 
Începând cu 1 iulie 2018, valoarea punctului de pensie se majorează cu 10% și este de 
1.100 lei 
Începând cu 1 ianuarie 2018 cota de contribuție la fondul de pensii administrate privat 
este de 3,75% 
Indemnizația lunară pentru creșterea copilului 
Cuantumul indemnizației lunare pentru creșterea copilului este de 85% din media venitu‐
rilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.  
Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din 
aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referin‐
ță, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei. Valoarea 
indicatorului social de referință este de 500 lei. 
Cuantumul indemnizației lunare se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coefi‐
cient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință pentru fiecare 
copil născut dintr‐o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea co‐
pil provenit dintr‐o astfel de naștere. 

HOTĂRÂRE nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de ba‐
ză minim brut pe țară garantat în plată (MO 950/2017) 
Începând cu 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se sta‐
bilește la 1900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe 
lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/ora.  
Reamintim că în prezent salariul minim brut pe țară este de 1450 lei. 
Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut constituie contravenție și se sancți‐
onează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă 
în care salariul minim este stabilit sub cel menționat în prezenta hotărâre, în măsura în 
care, potrivit legii, fapta nu constituie infracțiune. 

HOTĂRÂRE nr. 804 din 8 noiembrie 2017 privind modificarea și completarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligația 
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
aprobate prin HG nr. 479/2003 (MO 907/2017) 
Hotărârea modifică normele de aplicare privind obligația de utilizare a aparatelor de mar‐
cat electronice fiscale (AMEF). Practic se introduc cerințe tehnice noi pentru casele de 
marcat electronice și elemente noi în bonul fiscal, care vor deveni obligatorii începând cu 
anul 2018. Dintre modificări, cele mai importante sunt: 
� AMEF trebuie să conțină un modul fiscal propriu prin intermediul căruia controlează 

operațiunile specifice activității fiscalizate, precum și un modul de comunicație, care 
poate asigura conectarea la un sistem informatic de monitorizare și supraveghere al 
ANAF 

� termenul de valabilitate a autorizației de distribuție a aparatelor a fost mărit de la 3 
la 5 ani 

� bonul fiscal va avea ca elemente obligatorii și codul de înregistrare în scopuri de TVA 
al beneficiarului, unitatea de măsură și modalitatea de plata 

� În raportul fiscal de închidere zilnică se vor înregistra numărul și suma totală rezulta‐
tă în urma operațiilor de reducere, majorare, anulare, efectuate în timpul tipăririi bo‐
nurilor fiscale, sumele de serviciu, precum și sumele rezultate pentru fiecare tip de 
mijloc de plată utilizat de aparat, cu excepția activității de taximetrie. 

Prin implementarea Registrului național de evidență a aparatelor de marcat electronice 
fiscale, se creează premisele debirocratizării procedurilor efectuate în legătură cu apara‐
tele de marcat (fiscalizare, sigilare, schimbarea memoriei fiscale sau a jurnalului electro‐
nic, reparații, etc.) înregistrarea acestora urmând să se realizeze electronic. 

Noul salariu minim 
brut pe țară devine 

1.900 lei de la  
1 ianuarie 2018 
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Noi cerințe de 
raportare pentru 

grupurile 
multinaționale 

ORDIN nr. 3049 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea modelului și 
conținutului formularului "Raportul pentru fiecare țară în parte" (MO 
894/2017) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului "Raportul pentru fiecare țară în 
parte", cunoscut și sub denumirea de „Country-by-Country report” (CbC report).  
Ordinul completează practic reglementările OUG 42/2017 în ceea ce privește schimbul 
automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. 
Obiectiv 
Formularul se utilizează pentru raportarea alocării, în cadrul unui grup de întreprinderi 
multinaționale, a veniturilor, a impozitelor și a activităților economice pentru fiecare 
jurisdicție fiscală în parte.  
Formularul se depune începând cu anul fiscal 2016 și se va transmite organului fiscal 
competent în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de 
întreprinderi multinaționale. 
Prevederile se aplică și în cazul contribuabililor ce au obligația depunerii formularului 
"Raportul pentru fiecare țară în parte" și care au optat, în condițiile legii, pentru un 
exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. 
Structura raportului 
Principalele categorii de informații incluse în cadrul formularului „Raportul pentru fie‐
care țară în parte”, cuprind: 
� Datele de identificare ale contribuabilului cu rezidența fiscală în România; 
� Datele de identificare ale grupului de întreprinderi multinaționale; 
� Prezentarea generală a alocării veniturilor, a impozitelor și a activităților economice 

pentru fiecare jurisdicție în parte; 
� Lista tuturor entităților constitutive ale grupului de întreprinderi multinaționale in‐

cluse în fiecare agregare; precum și 
� Orice alte informații suplimentare considerate necesare în vederea facilitării între‐

gului proces de raportare. 
Obligații de notificare 
Fiecare entitate constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaționale care își are re‐
zidența fiscală în România, are obligația de a notifica organului fiscal cu privire la cali‐
tatea acesteia în cadrul grupului de întreprinderi multinaționale, respectiv identitatea și 
rezidența fiscală ale entității raportoare. 
Ordinul include formatul pentru această notificare.  
Termen 
Termenul de depunere a notificării este până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de 
raportare al respectivului grup de întreprinderi multinaționale, dar nu mai târziu de 
termenul‐limită de depunere a declarației fiscale anuale privind impozitul pe profit a 
respectivei entități constitutive pentru anul fiscal precedent.  
Depunere 
Notificarea se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, 
pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin 
mijloace electronice de transmitere la distanță. 
Prevederea se aplică și în cazul entităților constitutive ale grupurilor de întreprinderi 
multinaționale care își au rezidența fiscală în România și sunt obligate la plata impozitu‐
lui specific. 
Vă reamintim că:  
În 9 iunie 2017 Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 42/2017, intro‐
ducând în România obligații privind Raportul pentru fiecare țară în parte, transpunând 
prevederile Directivei (UE) 2016/881 din 25 mai 2016. Prevederile din legislația locală 
sunt în general în linie cu Directiva UE, dar există și anumite clarificări specifice. 
Aceste prevederi au impact asupra entităților românești care sunt societate mamă finală 
a unui grup de întreprinderi multinaționale cu un venit total consolidat egal sau mai ma‐
re de 750 milioane EURO, precum și asupra altor entități românești, care sunt parte 
dintr‐un grup de întreprinderi multinaționale, dar nu sunt neapărat societatea mamă 
finală a acestuia. Un sumar al obligațiilor de raportare și de notificare este inclus în cele 
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ce urmează. 
Obligații de raportare 
În conformitate cu noile prevederi, o entitate rezidentă fiscal în România care este entita‐
te‐mamă finală a unui grup de întreprinderi multinaționale cu venit total consolidat de 
peste 750 milioane EURO și care are obligația să elaboreze situații financiare consolidate, 
va avea obligația să depună la autoritățile competente din România un raport pentru fie‐
care țară în parte, în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a gru‐
pului de întreprinderi multinaționale. 
De asemenea, legislația din România prevede depunerea raportului pentru fiecare țară în 
parte de către o așa‐numită "societate‐mamă surogat". Mai exact, o entitate rezidentă fis‐
cal în România poate fi desemnată de respectivul grup de întreprinderi multinaționale ca 
unic substitut pentru societatea‐mamă finală cu scopul de a prezenta raportul pentru fie‐
care țară în parte. 
În plus, alte entități rezidente în România vor fi obligate să depună raportul pentru fieca‐
re țară în parte dacă se îndeplinește una dintre condițiile de mai jos: 
� societatea‐mamă finală a grupului de întreprinderi multinaționale nu este obligată să 

prezinte un raport pentru fiecare țară în parte în jurisdicția în care își are rezidența 
fiscală; 

� jurisdicția în care își are rezidența fiscală societatea‐mamă finală este parte la un 
acord internațional în vigoare, la care România este parte, dar nu este parte la un 
acord privind stabilirea autorității competente în vigoare la care România este parte, 
în vederea prezentării raportului pentru fiecare țară în parte; 

� în jurisdicția în care își are rezidența fiscală societatea‐mamă finală s‐a produs un 
eșec sistemic privind schimbul automat de informații care a fost notificat de către au‐
toritatea competentă din România. 

Conform noilor prevederi, nedepunerea raportului pentru fiecare țară în parte se sancțio‐
nează cu amendă de la 70.000 RON la 100.000 RON, iar depunerea cu întârziere a rapor‐
tului sau transmiterea de informații incorecte ori incomplete cu o amendă de la 30.000 
RON la 50.000 RON.  
Obligație de notificare  
Entitățile rezidente în România care fac parte dintr‐un grup de întreprinderi multinațio‐
nale trebuie să notifice autorităților competente din România dacă sunt entități‐mamă 
finale, entități‐mamă surogat sau entitate desemnată pentru depunerea raportului pentru 
fiecare țară în parte. În mod alternativ, entitatea rezidentă în România trebuie să notifice 
autorității fiscale din România cu privire la identitatea și rezidența fiscală a entității ra‐
portoare. Termenul pentru notificare este până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de 
raportare al respectivului grup de întreprinderi multinaționale, dar nu mai târziu de ter‐
menul de depunere a declarației fiscale a respectivei entități constitutive pentru anul fis‐
cal precedent. 

LEGE nr. 209 din 3 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 875/2017) 
Începând cu 1 ianuarie 2018 vor fi scutite de impozit clădirile clasate ca monumente care 
au fațada stradală renovată sau reabilitată, inclusiv terenurile aferente acestora. Consilii‐
le locale pot decide acordarea de scutiri și pentru alte clădiri clasate ca monumente și 
pentru terenurile aferente acestora. 

ORDIN nr. 3159 din 1 noiembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii de soluțio‐
nare a cererilor de rambursare a TVA formulate de către persoane impozabile 
neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în 
România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum și pentru apro‐
barea modelului și conținutului unor formulare (MO 892/2017) 
Ordinul aprobă procedura de soluționare a cererilor de rambursare a TVA formulate de 
către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în sco‐
puri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene. Totodată este aproba‐
tă și formularistica necesară: 
� formularul 313 ‐ "Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate 

Atenție la obligația 
de notificare a 

entităților rezidente 
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O nouă procedură  
de rambursare a 

TVA către persoane 
impozabile din 

afara UE 

și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite 
pe teritoriul Uniunii Europene” 

� "Decizie de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu 
sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritori‐
ul Uniunii Europene". 

Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate și care 
nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe terito‐
riul Uniunii Europene, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile 
pentru bunurile mobile corporale care le‐au fost livrate sau serviciile care le‐au fost 
prestate în beneficiul lor în România, precum și a taxei aferente importului de bunuri în 
România. Cererea trebuie să se refere la o perioadă de minimum 3 luni sau de maximum 
un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de 3 luni rămasă din anul calendaristic. 
Termenul de depunere este de maximum 9 luni de la sfârșitul anului calendaristic în ca‐
re taxa devine exigibilă. 
Cererea se depune în format electronic la: 
� registratura organului fiscal central competent; 
� poștă, prin scrisoare recomandată. 
Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoțit de formularul editat de soli‐
citant cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, 
semnat.  
Pentru a beneficia de rambursarea TVA, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute la pct. 74 alin. (1) din Normele metodologice și să își desemneze un 
reprezentant în România în scopul rambursării, potrivit pct. 74 alin. (5) din aceleași nor‐
me. 
Reprezentantul în scopul rambursării/Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Euro‐
peană care utilizează regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de 
radiodifuziune sau de televiziune prevăzut la art. 314 din Codul fiscal solicită rambursa‐
rea taxei pe valoarea adăugată prin completarea și depunerea formularului 313 "Cerere 
de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se 
înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene", 
cod MFP 14.13.03.02/13, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. 
Reprezentantul desemnat în scopul rambursării trebuie să înregistreze la organul fiscal 
central în a cărui evidență fiscală este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe actul de 
împuternicire. În vederea înregistrării fiscale, reprezentantul desemnat în scopul ram‐
bursării depune la organul fiscal central competent declarația de înregistrare fiscală. 
Codul de înregistrare fiscală atribuit reprezentantului va fi utilizat numai pentru ram‐
bursarea taxei pe valoarea adăugată persoanei reprezentate, nestabilite în Uniunea Eu‐
ropeană. 
Documentele justificative, documentele din care rezultă că persoana este angajată într‐o 
activitate economică ce ar face‐o să fie considerată persoană impozabilă în condițiile art. 
269 din Codul fiscal, dacă ar fi stabilită în România, precum și declarațiile în limba stră‐
ină vor fi însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați. 
Cererea de rambursare se soluționează în termen de 6 luni de la data la care cererea, 
însoțită de documentele necesare, se primește de organele fiscale centrale competente.  

ORDIN nr. 3199 din 3 noiembrie 2017 pentru aprobarea procedurii de resti‐
tuire a impozitelor, taxelor vamale și a altor taxe plătite de Guvernul State‐
lor Unite ale Americii, personalul său, contractori și personalul contractori‐
lor (MO 884/2017) 
Ordinul aprobă procedura de restituire a impozitelor, taxelor vamale și a altor taxe plăti‐
te de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori și personalul con‐
tractorilor. Persoanele care pot solicita restituirea impozitelor, taxelor vamale și altor 
taxe achitate de acestea pentru echipamente, provizii, materiale, tehnologie și alte servi‐
cii prevăzute în acordul semnat între cele două state, sunt: 
a) Guvernul Statelor Unite ale Americii; 
b) personalul Guvernului Statelor Unite ale Americii; 
c) contractorii; 
d) personalului contractorilor. 
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Restituirea TVA se efectuează în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, iar du‐
pă verificarea dosarului depus se emite decizia. 

ORDIN nr. 3289 din 16 noiembrie 2017 privind modificarea și completarea 
Ordinului președintelui ANAF nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor 
de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aproba‐
rea modelului și conținutului unor formulare (MO 929/2017) 
Ordinul aduce modificări procedurii de declarare a inactivității unui contribuabil. Potrivit 
prevederilor Codului de Procedură Fiscală, contribuabilul este declarat inactiv dacă se află 
în una din următoarele situații:  
a) nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarati‐

vă prevăzută de lege 
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date 

de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea aces‐
tuia 

c) organul fiscal central constată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat 
d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului 
e) durata de funcționare a societății este expirată 
f) societatea nu mai are organe statutare 
g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.  
Contribuabilul declarat inactiv se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoa‐
rele condiții:  
a) își îndeplinește toate obligațiile declarative prevăzute de lege;  
b) nu înregistrează obligații fiscale restante;  
c) organul fiscal central constată că funcționează la domiciliul fiscal declarat.  
Modificările aduse de ordin se referă la: 
� includerea în conținutul procedurilor de declarare a inactivității a fluxurilor privind 

declararea contribuabililor inactivi, îndreptarea erorilor materiale și reactivarea con‐
tribuabililor declarați inactivi de către organele cu atribuții de executare silită 

� actualizarea procedurii privind reactivarea contribuabililor declarați inactivi, precum 
și a formularelor utilizate pentru reactivarea contribuabililor declarați inactivi, potri‐
vit noilor prevederi legale aduse Codului de procedură fiscală prin OUG 84/2016.  

ORDIN nr. 3312 din 20 noiembrie 2017 privind abrogarea Ordinului președin‐
telui ANAF nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a infor‐
mațiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pa‐
gina de internet a ANAF, în spațiul privat al contribuabilului (MO 926/2017) 
Ordinul abrogă procedura de acces electronic la informațiile din dosarul fiscal (vector fis‐
cal, situația depunerii declarațiilor, fisa sintetică) prin depunerea D152 ‐ Cerere pentru 
utilizarea unui certificat digital calificat.  
Accesul electronic la dosarul fiscal se face potrivit prevederilor OMFP 660/2017 privind 
aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță 
între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele 
juridice și alte entități fără personalitate juridică.  
Astfel, comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță se realizează prin 
intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" (SPV) oferit prin intermediul portalului 
ANAF (www.anaf.ro).  

ORDIN nr. 2998 din 15 noiembrie 2017 privind modificarea și completarea 
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Nor‐
melor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pen‐
tru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic 
(OPME) (MO 919/2017) 
Ordinul modifică Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de 
plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME).  
Astfel, în rubrica «Nr Document» trebuie să se înscrie un număr unic atribuit de plătitor 
documentului electronic, care nu poate fi repetat pe parcursul celor 24 de ore ale zilei 
completate în rubrica «Data Document». 

Modificări în 
procedura de 
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contribuabililor 
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Planul contabil 
general a fost 
actualizat prin 

adăugarea 
conturilor privind 

TVA defalcată 

ORDIN nr. 2827 din 30 octombrie 2017 privind completarea unor reglemen‐
tări contabile (MO 873/2017) 
Ordinul introduce în planul de conturi general conturi specifice pentru plata defalcată a 
TVA: 
� 5126 - Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A) 
� 5127 - Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A). 

ORDIN nr. 3300 din 16 noiembrie 2017 privind modificarea și completarea 
Ordinului președintelui ANAF nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de 
înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. 
(12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aproba‐
rea modelului și conținutului unor formulare (MO 938/2017) 
Ordinul modifică procedura de reînregistrare în scopuri de TVA urmare anulării din ofi-
ciu de către ANAF, pentru a se pune de acord cu ultimele modificări ale Codului fiscal.  
Au fost modificate următoarele formulare:  
� Referat privind soluționarea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adă-

ugată depuse în temeiul art. 316 alin. (12) din Codul fiscal  
� Formular 099 - Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) 

din Codul fiscal  
� Decizie privind respingerea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 

adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal. 

ORDIN nr. 3357 din 23 noiembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind 
cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale (MO 
931/2017) 
Potrivit prevederilor art. 28 din Codul de procedură fiscală, creanțele fiscale privind 
drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabilului/plătitorului pot fi cesiona-
te numai după stabilirea lor prin decizie de restituire. Cesiunea produce efecte față de 
organul fiscal competent numai de la data la care aceasta i-a fost notificată.  
Notificarea privind cesionarea dreptului de restituire, pe formatul prevăzut de ordin, se 
depune de către cesionar la organul fiscal care administrează cedentul, însoțită de o co-
pie, conform cu originalul, a contractului de cesiune.  
După notificare, organul fiscal care administrează cedentul devine debitorul cesionaru-
lui, cedentul nemaiavând un drept de creanță asupra bugetului pentru sumele care fac 
obiectul cesiunii. Obiect al cesiunii pot reprezenta numai sumele efectiv de restituit con-
tribuabilului cedent, după efectuarea eventualelor compensări.  
După efectuarea compensărilor, organul fiscal de administrare al cedentului solicită în 
scris organului fiscal care administrează pe cesionar situația obligațiilor fiscale restante 
înregistrate de acesta. În situația în care cesionarul nu înregistrează obligații fiscale res-
tante, organul fiscal al cedentului procedează la restituirea către cesionar a sumei apro-
bate, în contul indicat de acesta în notificarea depusă.  

ORDIN nr. 3004 din 16 noiembrie 2017 privind aprobarea Procedurii de so‐
luționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), 
art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 
390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
(MO 937/2017) 
Potrivit prevederilor art. 366 din Codul fiscal, în cazul în care autoritatea competentă 
(DGRFP) respinge cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a 
depus cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor legislației privind 
contenciosul administrativ.  
Ordinul reglementează procedura de contestare referitoare la aceste situații. 

ORDIN nr. 1852 din 25 octombrie 2017 pentru stabilirea valorii nominale in‐
dexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017 (MO 
935/2017) 
Ordinul menține valoarea maximă a unui tichet de masă la 15,09 lei.  
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ORDIN nr. 1851 din 25 octombrie 2017 privind stabilirea valorii sumei lunare 
indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al 
anului 2017 (MO 935/2017) 
Începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de 
creșă este de 440 lei. 

ORDIN nr. 3077 din 27 octombrie 2017 pentru aprobarea formularului tipizat 
"Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" utilizat de per-
sonalul din activitatea de informații fiscale, împuternicit de către ANAF (MO 
901/2017) 
Ordinul aprobă formularul tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contra-
vențiilor". 

ORDIN nr. 3076 din 27 octombrie 2017 privind modelul și conținutul formula-
relor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structu-
rile de informații fiscale (MO 911/2017) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularelor întocmite în activitatea de verificare a 
contribuabililor de către structurile de informații fiscale: 
� Ordin de serviciu 
� Invitație la sediu  
� Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor 
� Declarație 
� Proces-verbal 
� Proces-verbal de ridicare/restituire înscrisuri 
� Înștiințare. 

REMINDER - Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului 
Ordinul 2861 din 9 octombrie 2009 (MO 704/2009) a stabilit cadrul legal, procedurile și 
documentația care se întocmește cu ocazia inventarierii patrimoniului societății. 
Societățile au obligația să emită proceduri proprii privind inventarierea patrimoniu-
lui, aprobate de administratorul societății.  
Persoanele care obțin venituri din activități independente și sunt obligate, potrivit le-
gii, să organizeze și să conducă evidenta contabila în partida simpla aplica prevederile 
prezentului ordin. 
In conformitate cu prevederile legii contabilității nr 82/1991, republicata, societățile au 
obligația să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalu-
rilor proprii deținute, la începutul activității, cel puțin o data în cursul exercițiului finan-
ciar pe parcursul funcționarii lor, în cazul fuziunii sau încetării activității, precum și în 
alte situații prevăzute. 
Toate elementele de natura activelor trebuie să fie date în răspundere gestionara sau în 
folosință, după caz, salariaților ori administratorilor entității.  
Entitățile care, potrivit legii contabilității, au stabilit exercițiul financiar diferit de anul 
calendaristic, organizează și efectuează inventarierea anuala astfel încât rezultatele aces-
teia să fie cuprinse în situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar stabilit. în 
situația 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 cuprinsa intre data inventarierii și data înche-
ierii exercițiului financiar. 
COMISII 
Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se efectu-
ează de către comisii de inventariere, numite prin decizie scrisa, emisa de administratorul 
societății. în decizia de numire se menționează în mod obligatoriu componenta comisiei 
(numele președintelui și membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda 
de inventariere utilizata, gestiunea supusa inventarierii, data de începere și de terminare 
a operațiunilor. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor su-
puse inventarierii, contabilii care țin evidenta gestiunii respective și nici auditorii interni 
sau statutari. 
In condițiile în care entitățile nu au niciun salariat care să poată efectua operațiunea de 

Inventarierea  
anuală a 

patrimoniului, 
o problemă de 

actualitate 
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Atenție la  
redactarea listelor  

de inventar 

inventariere, aceasta se efectuează de către administratori. 
BUNURI LA TERTI 
Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparținând terților se trimit și persoanei 
fizice sau juridice, romane ori străine, după caz, căreia ii aparțin bunurile respective, în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la terminarea inventarierii, urmând ca proprie‐
tarul bunurilor să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 zile lucrătoare de la 
primirea listelor de inventariere. 
Societățile 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 imobili‐
zărilor sau a creanțelor imobilizate, după caz. 
In 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 pre‐
turilor de piață disponibile la data inventarierii, ținând seama de caracteristicile bunului 
ce face obiectul leasingului (an de fabricație, durata de viață). 
Pentru situațiile prevăzute la prezentul punct, entitățile deținătoare ale bunurilor sunt 
obligate să efectueze inventarierea și să trimită spre confirmare listele de inventariere, 
după cum proprietarii acelor bunuri sunt obligați să ceara confirmarea privind bunurile 
existente la terți. Neprimirea confirmării privind bunurile existente la terți nu re‐
prezintă confirmare tacita. 
CONFIRMARI  
Creanțele și obligațiile față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extra‐
selor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin 
ponderea valorica în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 
14‐6‐3) sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea acestei proceduri, precum și re‐
fuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme și se sancționează potrivit 
legii. 
Disponibilitățile aflate în conturi la bănci sau la unitățile Trezoreriei Statului se inventa‐
riază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din con‐
tabilitatea entității. în acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ul‐
tima zi bancara, puse la dispoziție de instituțiile de credit și unitățile Trezoreriei Statu‐
lui, vor purta stampila oficiala a acestora. în cazul entităților care, potrivit prevederilor 
Legii nr. 82/1991, republicata, au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul ca‐
lendaristic, sunt avute în vedere informațiile aferente ultimei zile a exercițiului financiar 
astfel ales. 
LISTE DE INVENTARIERE 
Listele de inventariere se semnează pe fiecare fila de către președintele și membrii co‐
misiei de inventariere, de către gestionar, precum și de către specialiști solicitați de că‐
tre președintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor 
inventariate. 
In situația în care elementele de natura activelor sunt inventariate prin metode de iden‐
tificare electronica (de exemplu: cititor de cod de bare etc.), datele fiind transmise di‐
rect în sistemul informatic financiar‐contabil, listele de inventar sunt editate direct din 
sistemul informatic. Se vor edita listele complete cu toate pozițiile inventariate sau în 
mod selectiv numai pentru acele poziții, repere unde se constata diferențe cantitative 
sau valorice (deprecieri), după caz. în cazul în care se editează liste de inventariere care 
cuprind numai pozițiile (reperele) la care se constata diferențe cantitative sau valorice, 
listele complete de inventariere se păstrează pe suport magnetic, pe durata legala de 
păstrare a documentelor. în astfel de situații, evaluarea bunurilor în vederea stabilirii 
eventualelor ajustări se efectuează prin analiza și evaluarea tuturor elementelor inven‐
tariate, nu numai a celor la care s‐au constatat diferențe cantitative. 
Inventarierile parțiale, precum și inventarierile efectuate în cursul anului, atunci când 
entitatea efectuează mai multe inventarieri, se efectuează cu respectarea prezentelor 
norme, mai puțin completarea "Registrului‐inventar" (cod 14‐1‐2), care se efectuează cu 
ocazia inventarierii anuale. 
DIFERENTELE DE INVENTAR – REGULARIZARI / IMPUTARI / COMPENSARI 
Pentru toate plusurile, lipsurile și deprecierile constatate la bunuri, precum și pentru 
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pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripție a creanțelor sau din alte 
cauze, comisia de inventariere solicita explicații scrise de la persoanele care au răspunde‐
rea gestionarii bunurilor, respectiv a urmăririi decontării creanțelor, urmând să stabileas‐
că natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor și deprecierilor constatate, precum și natura 
plusurilor, propunând, în conformitate cu dispozițiile legale, modul de regularizare a dife‐
rențelor dintre datele din contabilitate și cele faptice, rezultate în urma inventarierii. 
In cazul constatării unor lipsuri imputabile în gestiune, administratorii trebuie să impute 
persoanelor vinovate bunurile lipsa la valoarea lor de înlocuire sau la o valoare stabilita 
de o comisie de specialitate, în cazul în care bunurile lipsa nu se pot achiziționa de pe pia‐
ță.  
La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate 
infracțiuni, se are în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri 
constatate, daca sunt îndeplinite următoarele condiții: 
� să existe riscul de confuzie intre sorturile aceluiași bun material, din cauza asemănă‐

rii în ceea ce privește aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj 
sau alte elemente; 

� diferențele constatate în plus sau în minus să se refere la aceeași perioada de gestiune 
și la aceeași gestiune. 

Nu se admite compensarea în cazurile în care s‐a făcut dovada ca lipsurile constatate la 
inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorata vi‐
novăției persoanelor care răspund de gestionarea acestor bunuri. 
Listele cu sorturile de produse, mărfuri, ambalaje și alte valori materiale care întrunesc 
condițiile de compensare datorita riscului de confuzie se aprobă anual de către adminis‐
tratori, ordonatorii de credite sau persoana care are obligația gestionarii și servesc pen‐
tru uz intern în cadrul entităților respective. 
Compensarea se face pentru cantități egale intre plusurile și lipsurile constatate. Egaliza‐
rea cantităților se face începând cu articolele cu preturile unitare cele mai scăzute, în or‐
dine crescătoare. Pentru bunurile la care sunt acceptate scăzăminte, în cazul compensării 
lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, scăzămintele se calculează numai în situa‐
ția în care cantitățile lipsă sunt mai mari decât cantitățile constatate în plus. în aceasta 
situație, cotele de scăzăminte se aplica în primul rând la bunurile la care s‐au constatat 
lipsurile. 
Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se aplica 
anticipat, ci numai după constatarea existentei efective a lipsurilor și numai în limita 
acestora. Limitele de perisabilitate nu se aplica automat, acestea fiind considerate limite 
maxime. 
REZULTATELE INVENTARIERII 
Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într‐un proces‐verbal 
care conține: 
� data întocmirii;  
� numele și prenumele membrilor comisiei de inventariere;  
� numărul și data deciziei de numire a comisiei de inventariere;  
� gestiunea/gestiunile inventariata/inventariate;  
� data începerii și terminării operațiunii de inventariere;  
� rezultatele inventarierii;  
� concluziile și propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor și ale lipsurilor con‐

statate și persoanele vinovate, precum și propuneri de masuri în legătura cu acestea;  
� volumul stocurilor depreciate, fără mișcare, cu mișcare lenta, greu vandabile, fără 

desfacere asigurata și propuneri de masuri în vederea reintegrării lor în circuitul eco‐
nomic;  

� propuneri de scoatere din funcțiune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidenta 
a imobilizărilor necorporale;  

� propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar și decla‐
sare sau casare a unor stocuri;  

� constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrității bunuri‐
lor din gestiune, precum și alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. 

Propunerile cuprinse în procesul‐verbal al comisiei de inventariere se prezintă adminis‐

Rezultatele 
inventarierii trebuie 

reflectate în 
contabilitate! 
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Reevaluarea 
terenurilor și 
construcțiilor 

revine în actualitate 
la final de an 

tratorului, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operațiunilor de inventari‐
ere. Acesta, cu avizul conducătorului compartimentului financiar‐contabil și al conducă‐
torului compartimentului juridic, decide asupra soluționării propunerilor făcute, cu res‐
pectarea dispozițiilor legale. 
REGISTRUL INVENTAR 
In cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operațiu‐
nea de inventariere se actualizează cu intrările sau ieșirile din perioada cuprinsa intre 
data inventarierii și data încheierii exercițiului financiar, datele actualizate fiind apoi 
cuprinse în registrul‐inventar. 
Completarea registrului-inventar se efectuează în momentul în care se stabilesc sol-
durile tuturor conturilor bilanțiere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit, și 
ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, după caz. 
Registrul-inventar poate fi adaptat în funcție de specificul și necesitățile entităților, 
cu condiția respectării conținutului minim de informații prevăzut pentru acesta. 
Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenta tehnico‐operativă în termen de 
cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului‐verbal de inventariere de către 
administrator. 
REMINDER – REEVALUAREA TERENURILOR și A CONSTRUCTIILOR 
Legea contabilității nu obliga societățile comerciale să reevalueze terenurile și construc‐
țiile la fiecare 3 ani. Din punct de vedere contabil se aplica normele IAS 16 care, cu ex‐
cepția indicilor de modificare a valorii juste, nu fac precizări asupra periodicității. 
Reevaluarea la fiecare 3 ani se datorează situației următoare: 
Resursele bugetelor locale sunt impozitul pe venit reținut la sursa de angajator și plătit 
administrației locale, impozitul pe teren care este o suma plătita pe m2 în funcție de ti‐
pul terenului și impozitul pe clădiri care este stabilit de fiecare primărie sub forma unui 
procent aplicat la valoarea bruta și nu la valoarea neta contabila. Acest procent este ma‐
jorat daca valoarea bruta nu este reevaluata după 3 ani ceea ce explica necesita‐
tea/oportunitatea de a face reevaluarea. Reevaluarea trebuie făcuta de un evaluator 
membru ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) și conta‐
bilizata la 31 decembrie înainte de finalizarea situațiilor financiare anuale. 
Reevaluarea este înregistrata în contabilitate după una din următoarele 2 metode: 
� Metoda bruta (în cazul creșterii valorii: debitarea contului "Clădiri" și creditarea 

contului 105 "Diferențe din reevaluare" cu suma cu care a crescut valoarea bruta și 
concomitent debitarea contului 105 "Diferențe din reevaluare" și creditarea contului 
"Amortizări cumulate" cu diferența din reevaluare a amortizărilor cumulate); 

� Metoda neta (în cazul creșterii valorii: mai întâi se reiau "Amortizările cumulate" și 
apoi se debitează contul "Clădiri" și creditează contul 105 "Diferențe din reevaluare" 
cu diferența neta din reevaluare). 

Daca în timpul celei de a doua reevaluări se constată o scădere a valorii, contul 105 este 
diminuat și daca scăderea valorii depășește soldul contului 105, diferența este înregis‐
trata în contul de profit și pierdere. 
Daca la a treia reevaluare se constata ca valoarea justa a crescut, mai întâi trebuie luata 
din contul de profit și pierdere pierderea constatata la a doua reevaluare și apoi exce‐
dentul este înregistrat în contul 105. 
De reținut ca nu se poate folosi contul 105 pentru majorarea capitalului social. 
Începând cu anul 2015, surplusurile din reevaluare considerate realizate (prin amortiza‐
re/vânzare etc), se transferă din contul 105 în contul 1175 „Rezultatul reportat reprezen‐
tând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”, fiind înlocuit contul 1065. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii noiembrie 2017 pen‐
tru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor 
exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute este: 
1 EUR = 4,6422 RON; 1 CHF = 3,9808 RON; 1 GBP = 5,2528 RON; 1 USD = 3,9188 RON 
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AGENDA LUNII DECEMBRIE 2017 
Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electro‐

nic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare 

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

(disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, comu‐
nicat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 

� Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate 
cu nerezidenții în cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal; 

� Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
� Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
� Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de 

înregistrare în scopuri de TVA;  
� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpoza‐

bilă" etc.) înscrise pe factură; 
� Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completați Registrul non‐transferurilor; 
� Completați Registrul bunurilor de capital; 
� Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de 

schimb care va fi utilizat (BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale 
Europene). 

 
Pentru consultarea calendarului obligațiilor fiscale aferente lunii NOIEM‐
BRIE 2017, accesați următorul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2017.htm#dec 

 
 

Termenul de plată a 
obligațiilor fiscale 

aferente lunii 
noiembrie, cât și 

plata impozitului pe 
profit anticipat 
(tranșa 4) este  
21 decembrie 

APEX Team recrutează Assistant Manager ‐ Front Desk 
vorbitor de limbă engleză și franceză 

 

Trimiteți C.V. la: recrutare@apex‐team.ro 
Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 
Alăturați‐vă echipei!  
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 INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2017 
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate 

dependente) (cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale  
(pensie) - Vezi nota 1 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % pentru condiții speciale de muncă 

10,5% 

Contribuția la fondul de asigurări sociale de 
sănătate (calculată la venitul brut) - Vezi nota 2 

5,2% 5,5% 

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

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj  
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

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

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

  

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

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

  

Impozitul pe venituri   16% 
Fondul pentru neangajarea de persoane cu han-
dicap (pentru angajatorii care au peste 50 de 
salariați) 

4 x 100% salariul minim pe economie la 
fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen-
sul impozitului pe venit 

max 15,09 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 1.450 lei   
Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat (*2,5) 

  
17 lei 

42,50 lei 
  

Nota 1: Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) nu mai este plafonată de la 1 februarie 2017 (aplicabil atât 
pentru contribuția angajatorului cât și a angajatului)  

Nota 2: Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) a fost plafonată pe perioada 1 – 31 ianuarie 2017. 
Începând cu 1 februarie 2017 se elimină plafonarea bazei impozabile, revenindu-se la regimul aplicabil în 2016.   

 

Contribuții 2018  
pentru activități dependente 

Angajat și prestator de 
activități dependente 

(cota %) 

Angajator și beneficiar (pentru activi‐
tăți considerate dependente) 

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 

Nu se datorează pentru condiții normale de 
muncă 

4% pentru condiții deosebite de muncă 
8 % pentru condiții speciale de muncă 

25% 

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

Nu se datorează 10% 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%   

Impozitul pe venit   10% 

Fondul pentru neangajarea de persoane cu han-
dicap (pentru angajatorii care au peste 50 de 
salariați) 

4 x salarii minime pe economie la fiecare 
100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen-
sul impozitului pe venit 

max 15,09 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 1.900 lei   

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

  
17 lei 

42,50 lei 
  



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

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

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

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

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

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

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

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