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ORDIN nr. 8 din 30 octombrie 2019 privind aplicarea Standardelor In‐
ternaționale de Raportare Financiară (IFRS) de către instituțiile financi‐
are nebancare (MO 908/2019) 
Instituțiile financiare nebancare (IFN-urile) vor întocmi situații financiare confor-
me cu IFRS, în scop informativ, pentru exercițiile 2019, 2020 și 2021, adoptate de 
BNR prin Ordinul nr. 6/2015, cu modificări ulterioare. 
Începând cu 1 ianuarie 2022, toate IFN-urile vor conduce contabilitatea utilizând 
doar standardele IFRS.  
Pentru anul 2019 ordinul aduce o simplificare, în sensul că pot fi retratate doar re-
zultatele aferente anului 2019, fără a se ține cont de exercițiul financiar 2018. Aces-
te seturi de raportări financiare conform IFRS se vor depune la Banca Națională a 
României în termen de 180 de zile de  la încheierea exercițiului financiar. 

HOTĂRÂRE nr. 773 din 28 octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scaden‐
ță ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocaju‐
lui financiar și a pierderilor din economie (MO 881/2019) 
Hotărârea aprobă noile Norme metodologice privind monitorizarea datoriilor ne-
rambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării 
blocajului financiar și a pierderilor din economie. 
Aceasta hotărâre introduce noi prevederi privind compensarea datoriilor reciproce 
ce vor intra in vigoare la data de 31 decembrie 2019.  
În prezent, compensarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, 
persoane juridice, se efectuează în conformitate cu prevederile HG nr. 685/1999 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor neram-
bursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuării 
blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensa-
re a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice. 
Acestea sunt abrogate prin HG 773/2019.  
Astfel, începând cu 31 decembrie 2019, administrarea la nivel național a sistemului 
de compensare datorii si creanțe se va face prin Sistemul informatic de compensare 
SIC gestionat de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni - Su-
cursala București - CPPI. 
In vederea realizării operațiunilor de compensare, persoanele juridice cu capital 
integral/majoritar/ minoritar de stat transmit la adresa web dedicata facturile pen-
tru sumele restante către orice creditor, respectiv de la orice debitor persoana juri-
dica cu sediul in Romania, mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau 
de la scadenta, daca scadenta este clar specificata. 
Persoanele juridice, altele decât cele capital integral/majoritar/minoritar de stat 
pot sa realizeze operațiuni de compensare cu facturi prin crearea conturilor de utili-
zator si prin transmiterea la adresa dedicata a facturilor pe care intenționează a le 
compensa. Informațiile astfel transmise trebuie actualizate in maximum o zi lucră-
toare de la momentul oricărei modificări survenite.  
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Reținem astfel că nu mai este obligatorie utilizarea sistemului de compensare pentru fac-
turi între persoane juridice private, indiferent de valoare sau de scadență. Acestea se pot 
compensa direct, prin utilizarea formularelor de ordine de compensare, dar fără necesita-
tea de a accesa platforma special dedicată acestor operațiuni.  

ORDIN nr. 728 din 25 noiembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anula‐
re a obligațiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II ‐ 
Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 pri‐
vind instituirea unor facilități fiscale (MO 955/2019) 
Ordinul aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, în conformitate cu 
prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța Guvernului nr. 
6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Aceasta se aplică de către agențiile pen-
tru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București și centrele re-
gionale de formare profesională a adulților din subordinea Agenției Naționale pentru 
Ocuparea Forței de Muncă. 
Practic, procedura se adresează debitorilor ce au obligații bugetare restante la data de 31 
decembrie 2018 către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM.  
Fac obiectul prezentei proceduri acele debite bugetare generate de nerespectarea legii nr. 
76/2002 privind asigurările sociale pentru șomaj sau acele debite pentru care ANOFM 
este autoritate publica de recuperare. Debitorii pot fi atât persoane juridice, cât și persoa-
ne fizice, dar și entități fără personalitate juridică debitoare la buget.  

ORDIN nr. 3008 din 7 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea Or‐
dinului președintelui ANAF nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de 
eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații buge‐
tare, precum și a modelului și conținutului acestora (MO 945/2019) 
Ordinul aduce modificări procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, fiind 
extinse mai multe secțiuni din reglementările privind eliberarea certificatului de atestare 
fiscală. 
Extinderea modului de comunicare a cererii de eliberare a certificatului de atestare 
fiscală  
Aceasta se poate face prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziția autorități-
lor și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală, respectiv pus la dis-
poziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul ANAF. 
Extinderea datoriilor bugetare ce nu se menționează în certificatul de atestare fisca‐
lă 
Nu se înregistrează în certificat următoarele informații: 
 obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată 
 sumele reprezentând creanțe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale, a căror 

executare este suspendată  
 sumele reprezentând amenzi contravenționale pentru care s-au formulat plângeri în 

condițiile OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 
 sumele cu termene de plată viitoare datorate în contul ratelor din programele de plăți 

ale obligațiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat 
 sumele reprezentând creanțe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolvenței, 

nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost 
condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunde-
rea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii 
răspunderii acestuia 

 sumele reprezentând creanțe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizării 
judiciare, nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, 
sub rezerva ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat 

 sumele reprezentând creanțe fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza 
sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate, în limita 
diferenței de preț ce a fost aprobată la plata în rate 

 obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care 
sunt garantate potrivit Codului de procedură fiscală. 

Noile modificări intră în vigoare începând cu data de 26 decembrie 2019. 
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ORDIN nr. 1142 din 1 noiembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare 
a obligațiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 
6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (MO 912/2019) 
Ordinul aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii potrivit OUG 6/2019 
privind instituirea unor facilități fiscale.  
Procedura se aplică instituțiilor publice finanțate prin bugetul Secretariatului General al 
Guvernului, cărora le sunt aplicabile prevederile capitolului II art. 33 din Ordonanța Gu-
vernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. 

ORDIN nr. 2862 din 24 octombrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, pre‐
cum și a modelului și conținutului unor formulare 
Ordinul aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile 
persoanelor fizice. De asemenea se aprobă modelul și conținutul formularisticii necesare.  
Prevederile se aplică pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de persoane-
le fizice pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2018. 
Sunt în sfera acestei proceduri următoarele categorii de venituri: 
 activități independente pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza 

datelor din contabilitate 
 drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabilește în sistem real 

sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se 
reține la sursă 

 cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe 
baza datelor din contabilitate 

 cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește pe baza cotelor forfe-
tare de cheltuieli, cu excepția veniturilor din cedarea folosinței bunurilor pentru care 
chiria este exprimată în lei și pentru care nu s-a exercitat opțiunea pentru stabilirea 
venitului net anual în sistem real 

 activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor 
din contabilitate 

 silvicultură și/sau piscicultură 
 cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește pe baza cotelor forfe-

tare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condițiile derulării con-
tractului de închiriere în anul de impunere 

 activități independente pentru care venitul net se determină pe bază de norme de ve-
nit, în condițiile continuării activității în anul de impunere 

 cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independen-
te, impuse pe baza normelor de venit, în condițiile continuării activității în anul de 
impunere 

 transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, in-
clusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar 

 venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor 
de venit 

 venituri din străinătate pentru care există obligația depunerii declarației de impune-
re, potrivit legii. 

Potrivit procedurii în baza informațiilor avute de autoritatea fiscala în termen de 15 zile 
de la expirarea termenului legal pentru depunerea declarației unice de impozit pe venit se 
vor întocmi listele cu persoanele fizice ce nu au îndeplinit obligația depunerii declarației 
unice.  
În termen de 15 zile de la momentul în care listele cu persoanele fizice ce nu și-au depus 
declarația sunt finalizate, vor fi notificate acele persoane în scopul depunerii declarației 
unice. 
Dacă au trecut alte 15 zile de la notificarea contribuabilului, iar acesta nu a depus declara-
ția unică privind veniturile realizate, autoritatea fiscală va trece la stabilirea din oficiu a 
obligațiilor de plata prin emiterea formularului 256, decizie pe care o comunică contribu-
abilului.  
Contribuabilul are dreptul ca în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de impu-
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nere din oficiu să depună declarația unică cu impozitul pe venit, conform situației perso-
nale.  
În acest caz se anulează decizia de impunere din oficiu. În cazul în care contribuabilul nu-
și exercită dreptul de depunere al declarației unice, decizia de impunere din oficiu rămâ-
ne cu titlu executoriu. 

HOTĂRÂRE nr. 774 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în va‐
lută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune 
permanentă în străinătate (MO 881/2019) 
Hotărârea actualizează Anexa 1 din HG 837/1995, respectiv „Salariile în valută ale perso-
nalului trimis în misiune permanentă în străinătate pentru funcția de portar (bază de cal-
cul)”, pentru statele Coreea, Egipt, Republica Moldova, Nigeria, Pakistan și Federația Ru-
să. 

ORDIN nr. 1827 din 25 octombrie 2019 privind pragurile valorice Intrastat 
pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra‐UE cu bunuri în 
anul 2020 (MO 940/2019) 
Ordinul menține și pentru anul 2020 aceleași praguri valorice Intrastat ca și pentru 2019. 
Astfel, acestea sunt : 
 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri (livrări intracomunitare) 
 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri (achiziții intracomunitare). 
Operatorii economici care în cursul anului 2019, au efectuat schimburi de bunuri cu sta-
tele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală depășește oricare din cele două 
praguri, trebuie să completeze și să transmită la Institutul National de Statistică declara-
ții statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2020. 
În cursul anului 2020 devin furnizori de date Intrastat și alți operatori economici care 
realizează schimburi intra-UE de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului 
depășește oricare din pragurile Intrastat pentru anul 2020. Acești operatori economici 
trebuie să completeze declarații Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de 
la începutul anului 2020 a expedierilor și/sau a introducerilor intra-UE de bunuri depă-
șește oricare din pragurile Intrastat stabilite. 
Reamintim că termenul de depunere pentru declarația INTRASTAT este data de 15 a lunii 
următoare pentru luna de raportare. 
Ce operațiuni se declară în declarația INTRASTAT? 
Ca regulă generală, se declară toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte 
state UE sau părăsesc teritoriul României cu destinația alte state UE, cum ar fi: 
 schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate și sunt des-

tinate utilizării, consumului, investiției sau revânzării 
 mișcări de bunuri dintr-un stat UE către România sau invers, fără transfer de proprie-

tate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mișcări de bunuri înainte și după procesare. 
 returnarea de bunuri 
 mișcări specifice de bunuri 
 leasing financiar 
 leasing operațional cu o durată de peste 2 ani. 
Ce operațiuni nu se declară în declarația INTRASTAT?  
Nu se declară în INTRASTAT următoarele: 
 prestările de servicii 
 bunuri în tranzit simplu 
 mișcări temporare de bunuri 
 mișcări de bunuri pentru/după reparații și/sau întreținere 
 schimbul de bunuri cu state UE ce nu aparțin teritoriului statistic al statelor membre 

ale UE  
 schimburi de bunuri în cadrul comerțului triunghiular, în situația în care bunurile nu 

intră pe teritoriul național al României din alte state UE sau nu sunt expediate din 
România către alt stat UE (România este al doilea stat din operația triunghiulară – 
cumpărător revânzător). 
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ORDIN nr. 3391 din 29 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității in‐
stituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiu‐
nile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor pu‐
blice nr. 1.917/2005 (MO 900/2019) 

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 răspun-
dere 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 
inventariere, aceasta se efectuează de către administratori. 
BUNURI LA TERTI 
Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparținând terților se trimit și persoanei fizi-
ce sau juridice, romane ori străine, după caz, căreia ii aparțin bunurile respective, în ter-
men 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 primi-
rea 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 pretu-
rilor 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 repre‐
zintă confirmare tacita. 
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CONFIRMARI  
Creanțele și obligațiile față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extrase-
lor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponde-
rea 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 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 ulti-
ma zi bancara, puse la dispoziție de instituțiile de credit și unitățile Trezoreriei Statului, 
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 calendaris-
tic, 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 comi-
siei de inventariere, de către gestionar, precum și de către specialiști solicitați de către 
președintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inven-
tariate. 
In situația în care elementele de natura activelor sunt inventariate prin metode de identi-
ficare electronica (de exemplu: cititor de cod de bare etc.), datele fiind transmise direct 
în sistemul informatic financiar-contabil, listele de inventar sunt editate direct din siste-
mul 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 valo-
rice (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 inventariate, nu nu-
mai 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 nor-
me, mai puțin completarea "Registrului-inventar" (cod 14-1-2), care se efectuează cu oca-
zia inventarierii anuale. 
DIFERENTELE DE INVENTAR – REGULARIZARI / IMPUTARI / COMPENSARI 
Pentru toate plusurile, lipsurile și deprecierile constatate la bunuri, precum și pentru pa-
gubele determinate de expirarea termenelor de prescripție a creanțelor sau din alte cau-
ze, comisia de inventariere solicita explicații scrise de la persoanele care au răspunderea 
gestionarii bunurilor, respectiv a urmăririi decontării creanțelor, urmând să stabilească 
natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor și deprecierilor constatate, precum și natura plu-
surilor, 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 gestiu-
ne 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. 

Atenție la  
redactarea listelor  

de inventar 
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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-
tratorului, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operațiunilor de inventarie-
re. Acesta, cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil și al conducăto-
rului compartimentului juridic, decide asupra soluționării propunerilor făcute, cu respec-
tarea dispozițiilor legale. 
REGISTRUL INVENTAR 
In cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operațiunea 
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 construcți-
ile la fiecare 3 ani. Din punct de vedere contabil se aplica normele IAS 16 care, cu excepția 
indicilor de modificare a valorii juste, nu fac precizări asupra periodicității. 

Rezultatele 
inventarierii trebuie 

reflectate în 
contabilitate! 
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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 tipul 
terenului și impozitul pe clădiri care este stabilit de fiecare primărie sub forma unui pro-
cent aplicat la valoarea bruta și nu la valoarea neta contabila. Acest procent este majorat 
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 mem-
bru ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) și contabilizata 
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 con-

tului 105 "Diferențe din reevaluare" cu suma cu care a crescut valoarea bruta și con-
comitent 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 înregistra-
ta 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 exceden-
tul este înregistrat în contul 105. 
De reținut ca nu se poate folosi contul 105 pentru majorarea capitalului social. 
Surplusurile din reevaluare considerate realizate (prin amortizare/vânzare etc), se tran-
sferă din contul 105 în contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat 
din rezerve din reevaluare”. 

INFO – Cursurile de închidere ale lunii noiembrie 2019 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii noiembrie 
2019 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor 
exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt: 
1 EUR = 4,7781 RON; 1 CHF =  4,3443 RON; 1 GBP = 5,5999 RON; 1 USD = 4,3425 RON.  

 

 

 
 

Reevaluarea 
terenurilor și 
construcțiilor 

revine în actualitate 
la final de an 

APEX Team este în continuă dezvoltare și de aceea dorește să  
își completeze echipa cu noi consultanți contabili 

 
Trimiteți C.V. la: recrutare@apex‐team.ro 

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 Alăturați‐vă echipei!  
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APEX Training Center  
 

Agenda evenimentelor organizate în perioada 
decembrie 2019 ‐ ianuarie 2020 

 

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

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

Evenimentul Durată Perioada 

Masă rotundă  
Impozitarea avantajelor în natură /  
Facilități în construcții  

2 ore 10  
decembrie  

2019 

Masă rotundă  
Aspecte practice privind impozitul pe profit 

2 ore 12  
decembrie  

2019 

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

2 ore 20  
ianuarie  

2020 
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AGENDA LUNARĂ  
Zilnic nu uitați 
 Să completați registrul de casă (să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
 Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
 Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare la începerea/încetarea 

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

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

cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal; 
 Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
 Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
 Menționați pe documentele emise către partenerii din UE codul de înregistrare în scopuri de TVA;  
 Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
 Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
 Verificați mențiunile referitoare la TVA (taxare inversă, operațiune neimpozabilă, etc.) înscrise pe factură; 
 Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
 Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
 Completați Registrul non-transferurilor; 
 Completați Registrul bunurilor de capital; 
 Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi utilizat 

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

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2019  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și presta‐
tor de activități 

dependente 
(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

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

25% (**) 

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

Nu se datorează 10% (***) 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25% (*)   

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

4 x salarii minime pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil 
în sensul impozitului pe venit 

max. 15,18 lei   

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

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

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

  

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

  
• 20 lei 
• 50 lei 

  

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



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

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

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

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

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

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

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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