
NOUL SITE APEX Team 
Vă invităm să consultaţi noul format al site-ului APEX Team, actualizat pentru moment doar pentru 
limba română. Vor urma în curând şi actualizările pentru limba engleză şi franceză. Aşteptăm ob-
servaţiile, comentariile şi sugestiile voastre. http://www.apex-team.ro/rom/index.htm  
Vă invităm şi pe pagina APEX Team deschisă pe Facebook în care încercăm să vă ţinem la curent 
cu cele mai importante noutăţi şi informaţii apărute în cursul lunii: 
 http://www.facebook.com/APEX.Team  
HOTĂRÂRE nr. 1225 din 14 decembrie 2011 pentru stabilire a salariului de baz ă minim brut 
pe ţară garantat în plat ă (MO 922/2011) 
Începând cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabi-
leşte la 700 lei  lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 
2012, reprezentând 4,13 lei/oră. 
Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii 
de bază sub nivelul celui prevăzut constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
1.000 lei la 2.000 lei. 

ORDIN nr. 3596 din 19 decembrie 2011 privind declar area livr ărilor/prest ărilor și achizi ţiilor 
efectuate pe teritoriul na ţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru apro-
barea modelului și con ţinutului declara ţiei informative privind livr ările/prest ările și achizi ţiile 
efectuate pe teritoriul na ţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA ( MO 927/2011) 
Ordinul se referă la aprobarea noului formular 394, în format electronic de tip XML şi a procedurilor 
de completare şi transmitere începând cu 1 ianuarie 2012. 
Vă reamintim că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să 
declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii și achiziţiile de bunuri și servicii realizate, pe 
teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România. 
Această declaraţie se face prin intermediul formularului 394, introdus la 1 ianuarie 2007 (odată cu 
aderarea României la UE şi desfiinţarea regimului special pentru facturi). Până la sfârşitul anului 
2011 acest formular se depunea semestrial. 
Noutatea adusă de prezentul ordin este nu numai de implementare a formatului electronic, dar şi 
de modificare a perioadei de raportare. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2012, perioada de raportare 
pentru formularul 394 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de TVA 
(formularul 300), adică lunară, trimestrială sau semestrială. Depunerea se va face până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare.  
Declaraţia 394 aferentă semestrului II 2011 se va depune până la 25 ianuarie 2012 pe vechiul for-
mat. 
Prezentul ordin intră în vigoare la 1 februarie 2012 şi se aplică pentru operaţiunile efectuate pe 
teritoriul naţional efectuate începând cu 1 ianuarie 2012. 
Ordinul aduce şi precizări de natură tehnică privind structura fişierului XML care poate fi generat 
din alte aplicaţii.  
Precizăm în continuare câteva extrase din normele de completare şi din procedura de depunere: 
� Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclu-

siv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" și pentru care exigibilitatea intervine în 
perioada de raportare. 

� Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare. 
� Declaraţia nu se depune cu zero, depunerea se face doar dacă au avut loc operaţiuni în peri-

oada de raportare. 
� După primirea declaraţiei, organul fiscal va verifica îndeplinirea obligaţiei de depunere a decla-

raţiei, prin corelarea informaţiilor referitoare la persoanele impozabile care sunt înregistrate în 
scopuri de TVA și au declarat în decontul de TVA numai operaţiuni efectuate pe teritoriul naţi-
onal, cu informaţiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaraţii informative. 

� În cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declaraţiei se afișează un mesaj cu erorile pe 
care le conţine documentul depus, contribuabilul trebuie ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să 
corecteze toate erorile comunicate și să reia procesul de depunere a declaraţiei (394). 
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Noutăţi legislative 

Cuprins: 

• Salariul minim – 700 lei 
brut/lună 

• Declaraţia 394 online, 
depusă pentru aceeaşi 
perioadă fiscală ca şi a 
decontului de TVA 

• Limitarea la 50% a 
deducerii cheltuielilor cu 
combustibilii şi a TVA 
aferentă achiziţiilor de 
autoturisme şi  carburanţi  

• Reguli severe în cazul 
contribuabililor inactivi 
care desfăşoară activitate 
şi pentru cei ce sunt scoşi 
automat din evidenţa TVA  

• Salariul de referinţă 
bugetului 2012 
asigurărilor sociale de 
stat - 2.117 lei. 

• Administrarea marilor 
contribuabili şi a celor 
mijlocii 

• Anularea penalităţilor de 
întârziere pentru sumele 
datorate bugetelor locale 

• Anularea penalităţilor de 
întârziere pentru 
contribuţiile de asigurări 
sociale colectate de către 
alte instituţii decât ANAF 

• Deprecierea creanţelor 
clienţi  

• Microîntreprinderi – 
exercitarea opţiunii până 
la 31.01.2012 

• Depunerea lunară a 
declaraţiei 112 – 
exercitarea opţiunii până 
la 31.01.2012 

• Alocarea seriilor şi 
numerelor pentru facturile 
ce se vor utiliza în 2012 

• Evaluarea elementelor 
monetare în devize – 
cursul de închidere 2011 

• Agenda lunii ianuarie  © 2011 APEX Team International 
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� Direcţia generală de tehnologia informaţiei va încrucișa informaţiile declarate în "Lista livrărilor de 
bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional" cu cele declarate în "Lista achiziţiilor de 
bunuri și servicii efectuate pe teritoriul naţional" de către toate persoanele înregistrate în scopuri de 
TVA, în vederea corelării informaţiilor declarate pe codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale 
furnizorului (emitent al facturii) și beneficiarului (cel către care a fost emisă factura). 

� În cazul identificării de neconcordanţe, acestea pot fi de 3 tipuri: 
ο baza impozabilă și TVA aferentă, declarate de un contribuabil în lista livrărilor de bunuri/prestărilor 

de servicii efectuate, diferă de baza impozabilă și TVA aferentă, declarate de contribuabilul benefi-
ciar al livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii și invers; 

ο un contribuabil declarat în una dintre cele două liste ca fiind furnizor/beneficiar al livrării de bunuri/
prestării de servicii nu declară nicio livrare/prestare/achiziţie de bunuri/servicii de la un alt contribu-
abil; 

ο un cod de înregistrare în scopuri de TVA înscris în una dintre cele două liste ca aparţinând furnizo-
rului/beneficiarului livrării de bunuri/prestării de servicii este invalid sau nealocat. 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (MO 938/201 1) 

Reglement ări generale pentru contribuabilii care aplic ă reglement ările contabile conforme cu 
Standardele Interna ţionale de Raportare Financiar ă (IFRS) 
Următoarele reguli se vor avea în vedere pentru determinarea valorii fiscale:  
� pentru imobilizările necorporale, în valoarea fiscală se includ şi reevaluările efectuate potrivit regle-

mentărilor contabile. În cazul în care se efectuează reevaluări ale imobilizărilor necorporale care 
determină o descreştere a valorii acestora sub valoarea rămasă neamortizată stabilită în baza valorii 
de înregistrare în patrimoniu, valoarea fiscală rămasă neamortizată a imobilizărilor necorporale se 
recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza valorii de înregistrare în patrimoniu;  

� în cazul în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, în valoarea fiscală a 
activelor şi a pasivelor, cu excepţia mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu se include actua-
lizarea cu rata inflaţiei; în cazul mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, din valoarea lor fiscală 
se scad reevaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile și se include actualizarea cu rata 
inflației; 

� pentru proprietăţile imobiliare clasificate ca investiţii imobiliare valoarea fiscală este reprezentată de 
costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a investiţiilor imobiliare dobândite cu titlu gra-
tuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul 
amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementă-
rilor contabile. În cazul în care se efectuează evaluări ale investiţiilor imobiliare care determină o 
descreştere a valorii acestora sub valoarea rămasă neamortizată stabilită în baza costului de achizi-
ţie/producţie  sau a valorii de piață a investițiilor imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca 
aport, valoarea fiscală rămasă neamortizată a investiţiilor imobiliare se recalculează până la nivelul 
celei stabilite pe baza costului de achiziţie/producţie sau a valorii de piaţă, după caz, a investiţiilor 
imobiliare. 

Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplic ă reglement ările contabile conforme Standardele 
Interna ţionale de Raportare Financiar ă (IFRS) 
Acestea sunt reglementate de un nou articol în Codul fiscal, art. 193 şi privește contribuabilii din sistemul 
bancar care aplică IFRS. 
Principalele reguli avute în vedere sunt următoarele: 
a) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat din provizioane specifice, urmare a implementării 

reglementărilor contabile conforme cu IFRS ca bază a contabilităţii, se aplică următorul tratament 
fiscal:  

ο sumele înregistrate în soldul creditor al contului "Rezultatul reportat din provizioane specifice"  re-
prezentând diferenţele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decem-
brie 2011 potrivit Regulamentului BNR 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, pre-
cum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, şi ajustările pentru depreciere, evidenţiate la data de 1 ianuarie 
2012 potrivit IFRS, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane 
specifice sunt tratate ca rezerve, acestea urmând să fie impozitate potrivit art. 22 alin.(5);  

ο sumele înregistrate în soldul debitor al contului "Rezultatul reportat din provizioane specifice",  re-
prezentând diferenţele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decem-
brie 2011 potrivit Regulamentului BNR 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, pre-
cum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, şi ajustările pentru depreciere, evidenţiate la data de 1 ianuarie 
2012 potrivit IFRS, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane 
specifice reprezintă elemente similare cheltuielilor, care sunt deduse eşalonat, în tranşe egale, pe 
o perioadă de 3 ani; 

b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflaţiei, urmare a 
implementării reglementărilor contabile conforme cu IFRS ca bază a contabilităţii, se aplică următo-
rul tratament fiscal:  

ο sumele nete înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a 
mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor sunt tratate ca rezerve cu condiţia evidenţierii într-un 

Reguli fiscale noi 

în virtutea noilor 

reglement ări IFRS 

aplicabile institu ţiilor  

de credit  
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analitic distinct a acestor sume, acestea urmând să fie impozitate potrivit art. 22 alin.(5);  
ο sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a active-

lor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu repre-
zintă elemente similare veniturilor;  

ο sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a pasive-
lor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, nu reprezintă elemente 
similare cheltuielilor;  

c) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, urmare a implementării 
reglementărilor contabile conforme cu IFRS ca bază a contabilităţii, cu excepţia sumelor care pro-
vin din provizioane specifice şi a sumelor care provin din actualizarea cu rata inflaţiei, se aplică 
următorul tratament fiscal:  

ο sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă ele-
mente similare veniturilor;  

ο sumele care reprezintă elemente de natura veniturilor înregistrate suplimentar, potrivit reglemen-
tărilor contabile conforme cu IFRS, reprezintă elemente similare veniturilor;  

ο sumele care reprezintă elemente de natura cheltuielilor înregistrate suplimentar, potrivit regle-
mentărilor contabile conforme cu IFRS, sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai 
dacă acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 21;  

ο sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezin-
tă elemente similare veniturilor;  

ο sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu repre-
zintă elemente similare cheltuielilor; 

d) în cazul în care, în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, urmare a implementării reglementă-
rilor contabile conforme cu IFRS ca bază a contabilităţii, se înregistrează sume care provin din 
retratarea unor provizioane, altele decât cele prevăzute la lit. a), sumele care provin din anularea 
provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezintă elemente similare venituri-
lor, iar sumele rezultate din introducerea provizioanelor conform reglementărilor contabile confor-
me cu IFRS nu reprezintă elemente similare cheltuielilor. 

Contribuabili inactivi 
Se aduc precizări suplimentare în cazul contribuabililor inactivi, care desfăşoară activităţi economice în 
perioada de inactivitate. Astfel aceştia sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevă-
zute de Codul Fiscal, dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA aferente achizi-
ţiilor efectuate în perioada respectivă.  
Beneficiarii care achiziţionează bunuri/servicii de la contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în 
Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a 
TVA aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de 
executare silită. 
Opera ţiuni desf ăşurate de contribuabilii c ărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA 
Contribuabilii al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 
alin. (9) lit. b) – e) din Codul Fiscal şi care desfăşoară activităţi economice în perioada în care nu sunt 
înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153, nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente 
achiziţiilor efectuate în perioada respectivă, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate în con-
formitate cu prevederile Titlului VI "TVA", aferentă operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada 
respectivă. 
Beneficiarii care achiziţionează bunuri/servicii de la contribuabili cărora li s-a anulat înregistrarea în 
scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) – e) nu beneficiază de dreptul de deducere 
a TVA aferente achiziţiilor respective cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de 
executare silită. 
Venituri neimpozabile 
Sunt adăugate în categoria veniturilor neimpozabile următoarele: 
� veniturile din impozitul pe profit amânat înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările 

contabile conforme cu IFRS;  
� veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare ca urmare a aplicării mode-

lului bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme 
cu IFRS. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale,respectiv la 
momentul scăderii din gestiune a acestor investiții imobiliare, după caz. 

Cheltuieli deductibile 
Sunt adăugate în categoria cheltuielilor deductibile următoarele: 
� cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subvenţiilor primite, potrivit legii, de la Guvern, agenţii 

guvernamentale şi alte instituţii naţionale şi internaţionale;  
� cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în numerar 

la momentul acordării efective a beneficiilor, dacă acestea sunt impozitate la angajat.  
Cheltuieli cu deductibilitate limitat ă 
Se modifică regula de limitare a deductibilităţii cheltuielilor cu combustibilul. Astfel, începând cu 1 ia-
nuarie 2012, se limiteaz ă la 50% dreptul de deducere a cheltuielilor cu comb ustibilii pentru cazu-
rile care în 2011 erau complet nedeductibile.  

50% limita de 

deductibilitate  

pentru combustibil  

şi TVA aferent  

achizi ţiilor de  

autoturisme / 
combustibili              

(în afara excepţiilor)  
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Se menţine dreptul de deductibilitate integrală a cheltuielilor cu combustibilii pentru situaţiile existente şi 
în anii anteriori.  
Cheltuieli nedeductibile 
Sunt adăugate în categoria cheltuielilor nedeductibile următoarele: 
� cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor imobilizărilor necorporale şi a mijloacelor fixe, în 

cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări de către contribuabilii care aplică reglementările 
contabile conforme cu IFRS, se înregistrează o descreştere a valorii acestora;  

� cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare, în cazul în care, ca urmare 
a efectuării unei evaluări la valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile 
conforme cu IFRS, se înregistrează o descreştere a valorii acestora;  

� cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, înregistrate de către contribuabilii 
care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, la momentul transferului din categoria acti-
velor imobilizate deţinute în vederea vânzării în categoria activelor imobilizate deţinute pentru activi-
tatea proprie; 

� cheltuielile cu beneficiile acordate salariaţilor în instrumente de capitaluri cu decontare în acţiuni. 
Acestea reprezintă elemente similare cheltuielilor la momentul acordării efective a beneficiilor dacă 
acestea sunt impozitate la angajat. 

Rezerve din reevaluare 
Rezervele din reevaluarea imobilizărilor necorporale, efectuată de către contribuabilii care aplică regle-
mentările contabile conforme cu IFRS, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul 
amortizării fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizărilor necorporale, se impozitează concomitent 
cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor imobilizări necor-
porale, după caz. 
Amortizarea fiscal ă 
În cazul în care, se înlocuiesc părţi componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorpora-
le cu valoare fiscală rămasă neamortizată, cheltuielile reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortiza-
tă aferentă părţilor înlocuite reprezintă cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Valoarea fis-
cală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale se recalculează în 
mod corespunzător prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă părţilor 
înlocuite şi majorarea cu valoarea fiscală aferentă părţilor noi înlocuite. În cazul în care se înlocuiesc 
părți componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale după expirarea duratei nor-
male de utilizare, pentru determinarea amortizării fiscale se va stabili o nouă durată normală de utilizare 
de către o comisie tehnică sau un expert tehnic independent. 
În cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, pentru activele imobiliza-
te deţinute pentru activitatea proprie, transferate în categoria active imobilizate deţinute în vederea vân-
zării şi reclasificate în categoria active imobilizate deţinute pentru activitatea proprie, valoarea fiscală 
rămasă neamortizată este valoarea fiscală înaintea reclasificării ca active imobilizate deţinute în vederea 
vânzării. Durata de amortizare este durata normală de utilizare rămasă determinată în baza duratei nor-
male de utilizare iniţiale din care se scade durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate 
deţinute în vederea vânzării. Amortizarea fiscală se calculează începând cu luna următoare celei în care 
a fost reclasificat în categoria activelor imobilizate deţinute pentru activitatea proprie, prin recalcularea 
cotei de amortizare fiscală. 
Sistemul pl ăţilor anticipate 
În cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, plăţile anticipate trimestri-
ale se efectuează în sumă de o pătrime din impozitul pe profit aferent anului precedent fără a lua în cal-
cul influența ce provine din aplicarea prevederilor art. 193, inclusiv pentru anii fiscali în care se deduc 
sumele evidențiate în soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice.. 
Venituri din activit ăţi independente 
Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anteri-
or au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, înce-
pând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Contribuabilii res-
pectivi au obligaţia să completeze corespunzător şi să depună declaraţia privind venitul estimat/norma 
de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echi-
valentului în lei a sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de B.N.R, la sfâr-
şitul anului fiscal. 
Opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie 
pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă peri-
oadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a 
declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent 
până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani. 
Opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei privind 
venitul estimat/norma de venit cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi de-
punerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribua-
bililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea acti-
vităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal. 
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Venituri din cedarea folosin ţei bunurilor 
Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar din în-
chirierea în scop turistic a camerelor, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, 
situate în locuinţe proprietate personală. 
În categoria de venituri din cedarea folosinţei bunurilor se cuprind şi cele realizate de contribuabilii care 
în cursul anului fiscal, obţin venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de 5 camere 
de închiriat în locuinţe proprietate personală. De la data producerii evenimentului şi până la sfârşitul anu-
lui fiscal, determinarea venitului net se realizează în sistem real potrivit regulilor de stabilire prevăzute în 
categoria venituri din activităţi independente.  
Veniturile obţinute din închirierea în scop turistic a camerelor, având o capacitate de cazare mai mare de 
5 camere de închiriat în locuinţe proprietate personală sunt calificate ca venituri din activităţi independen-
te pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real.  
Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul de terminat pe baza normei anuale de venit 
Contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprie-
tate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, datorează un impozit 
pe venitul stabilit ca normă anuală de venit. 
Contribuabilii prevăzuţi mai sus, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an 
fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, declaraţia privind venitul estimat/normă de venit pentru anul 
în curs. În cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 31 ianuarie inclu-
siv, venituri de natura celor de mai sus, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului aceştia 
au obligaţia completării şi depunerii declaraţiei privind venitul estimat/ norma de venit pentru anul fiscal în 
curs. . Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, 
impozitul fiind final. 
Plata impozitului se efectuează în cursul anului către bugetul de stat, în contul impozitului anual datorat, 
în 2 rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de 25 iulie inclusiv şi 50% din impozit până la data 
25 noiembrie inclusiv. 
Sunt adăugate sau modificate capitolele referitoare la: 
� Regulile privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem 

real; 
� Regulile de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în 

cazul depășirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal. 
Taxa pe valoare ad ăugat ă (TVA) 
Faptul Generator - avansuri 
Se elimina de la art. 134/2 alin (2) lit. b) excepţia prevăzută pentru avansurile încasate pentru plata im-
porturilor şi a TVA aferente importului, precum şi orice avansuri încasate pentru operaţiuni scutite sau 
care nu sunt impozabile.  
Construc ţii noi 
Se modifica definiția unei construcții noi, astfel ea cuprinde şi orice construcţie transformată sau parte 
transformată a unei construcţii, dacă costul transformării, exclusiv TVA, se ridică la minimum 50% din 
valoarea de piaţă a construcţiei sau a părţii din construcţie, astfel cum aceasta este stabilită printr-un 
raport de expertiză, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării. Înainte, principalul criteriu de consi-
derare a unei construcţii transformate ca şi construcţie nouă era ca structura, natura ori destinaţia să fi 
fost modificate. 
Limit ări speciale ale dreptului de deducere 
Se modifică regula de limitare a deductibilităţii TVA în cazul achiziţiilor de autoturisme şi a combustibilului 
aferent acestora.  
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2012 , se limiteaz ă la 50% dreptul de deducere a TVA  aferentă achizi-
ţiilor de autoturisme şi a combustibililor pentru cazurile care în 2011 nu era permisă deducerea.  
Se menţine dreptul de deducere integral pentru situaţiile existente şi în anii anteriori.  
Scoaterea din eviden ţa în scopuri de TVA 
Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 care în cursul anului calendaristic 
precedent nu depăşeşte plafonul de scutire de 35.000 euro poate solicita scoaterea din evidenţa persoa-
nelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la 
data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada 
scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. Anterior 
această solicitare se depunea până la 20 ianuarie a anului următor.  
Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare 
perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei 
privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona 
solicitările de scoatere din evidenţa de TVA a persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în 
care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, 
persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. 
Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună decontul de TVA 
pentru operaţiunile realizate în cursul perioadei fiscale în care solicită scoaterea din evidenţă, indiferent 
de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia 
de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de TVA depus, persoanele impozabile au 
obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de TVA. Prin excep-
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ţie, persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregis-
trate în scopuri de TVA, nu au obligaţia să efectueze ajustările de TVA corespunzătoare scoaterii din 
evidenţă, pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv. 
Anularea înregistr ării în scopuri de TVA 
Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în următoarele 
situaţii: 
a) dacă este declarată inactivă, de la data declarării ca inactivă;  
b) dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, de la data înscrierii menţiunii 

privind inactivitatea temporară în Registrul Comerţului;  
c) dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în 

cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 75/2001 privind orga-
nizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele 
fiscale competente; 

d) dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de TVA, dar nu este în situ-
aţia prevăzută mai sus la lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului 
semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplică numai în cazul persoanelor pentru care perioada 
fiscală este luna sau trimestrul;  

e) dacă în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, 
în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale 
consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada 
fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bu-
nuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a 
doua luni următoare respectivului semestru calendaristic;  

f) dacă persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea 
în scopuri de TVA.  

Se specifică procedura şi condițiile de reînregistrare în scopuri de TVA în cazul în care se schimbă situa-
ția care a determinat scoaterea din evidentă. Menţionăm spre exemplu cazul în care scoaterea din evi-
denţă se face pentru nedepunerea deconturilor de TVA pe parcursul unui semestru calendaristic. În 
această situație, după prima abatere, persoanele impozabile vor fi înregistrate în scopuri de TVA dacă 
îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de lege numai după o perioadă de 3 luni de la anularea înregistră-
rii. În cazul în care abaterea se repetă după reînregistrarea persoanei impozabile, organele fiscale vor 
anula codul de înregistrare în scopuri de TVA şi nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistra-
re în scopuri de TVA. 
În cazul scoaterii din evidenţă ca urmare a situației de mai sus de la pct. e), reînregistrarea se poate face 
doar pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că se vor desfăşura activităţi eco-
nomice cel mai târziu în cursul lunii următoare celei în care a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA. În 
situaţia în care persoana impozabilă nu depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 
180 de zile de la data anulării, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare 
în scopuri de TVA. 
ANAF organizează Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 și 
Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată. 
Registrele sunt publice și se afișează pe site-ul ANAF. Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile a 
căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată se face de către organul fiscal com-
petent, după comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 
zile de la data 
comunicării. 
Persoanele impozabile, aflate în situaţiile de mai sus, nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de 
scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 152 până la data înregistrării în scopuri de TVA, fiind obli-
gate să aplice prevederile art. 11 alin. (11) şi (13). Astfel la art. 11 alin (13) se menționează "Contribuabilii 
al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) – 
e) şi care desfăşoară activităţi economice în perioada în care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA, con-
form art. 153, nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate în perioada 
respectivă, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA în conformitate cu prevederile Titlului VI". 
Registrul Operatorilor Intracomunitari 
Se aduc precizări privind radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI) în cazul în care are loc 
scoaterea din evidenta în scopuri de TVA.  
Tot în legătura cu ROI, se face precizarea că, prin asociaţi, se înţeleg asociaţii care deţin minimum 5% 
din capitalul social al societăţii. Aceasta precizare este în sensul cazierelor asociaților care sunt necesare 
pentru înregistrarea în ROI. 
Măsuri de simplificare - De şeuri 
Se detaliază categoriile de deșeuri care intră sub incidenţa măsurilor de simplificare. 
Impozite şi taxe locale  
Impozitul pe cl ădiri 
În cazul clădirilor care aparţin instituţiilor de credit ce aplică IFRS şi aleg ca metodă de evaluare ulterioa-
ră modelul bazat pe cost, valoarea impozabilă a acestora este valoarea rezultată din raportul de evaluare 
emis de un evaluator autorizat depus la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale. 
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Impozitul pe mijloacele de transport 
Până la prima înmatriculare/înregistrare în România, mijlocul de transport este considerat marfă. După 
prima înmatriculare/înregistrare, mijlocul de transport, în înțelesul impozitului pe mijloacele de transport, 
nu mai poate fi considerat marfă și pentru acesta se datorează impozit pe mijloacele de transport. 
Sunt publicate categoriile de mijloace de transport şi impozitul anual pentru fiecare categorie în parte. 
Taxa pentru afi şajul în scop de reclam ă şi publicitate   
Aceasta se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv 
(anterior se plătea în 4 tranşe egale). Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate, datorată ace-
luiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește 
integral până la primul termen de plată. 
Contribu ții sociale 
Conform art. 2964 se datorează contribuții sociale si pentru: 
� remunerația administratorilor societăților comerciale, companiilor/societăților naționale si regiilor 

autonome, desemna ți/numi ți în condi țiile legii , precum si sumele primite de reprezentanții în adu-
narea generala a acționarilor si în consiliul de administrație; 

� indemnizațiile lunare de neconcurenta prevăzute în contractele individuale de munca. 
Nu se datorează contribuții sociale pentru: 
� sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi indemni-

zaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul 
serviciului, în limita a 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice, precum şi par-
tea care depăşeşte această limită în cazul angajatorilor persoane juridice şi fizice plătitoare de impo-
zit pe profit şi respectiv, impozit pe venit; 

� primele aferente asigurărilor profesionale, asigurărilor de pensii ocupaţionale, asigurărilor la un fond 
de pensii facultative şi asigurărilor voluntare de sănătate, suportate de angajator pentru salariaţii 
proprii, în limitele de deductibilitate prevăzute de lege, după caz. 

Se exceptează de la plata contribuțiilor de asigurări sociale si a contribuției de asigurări pentru șomaj 
indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurentă, stabilite conform 
contractului individual de muncă. 
Ori de câte ori în cursul trimestrului salariații beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale 
de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor, în 
calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun declaraţia 112 până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediu medical sau încetarea calităţii de asigurat. În 
acest caz, declaraţia/declaraţiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat 
are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi 
cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declaraţia pentru 
luna a treia. 
Începând cu 1 iulie 2012 se introduc două noi capitole referitoare la: 
� Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, 

activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică; 
� Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri. 
Vom reveni asupra acestora în buletinele informative viitoare. 

LEGE nr. 294 din 21 decembrie 2011 bugetului asigur ărilor sociale de stat pe anul 2012 (MO 
913 /2011) 
Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 
este de 2.117 lei . 
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, astfel: 
� în cazul asiguratului sau pensionarului, la 2.117 lei; 
� în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.059 lei. 
Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2012 sunt cele prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. a), 
d), e) şi f) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 3,5% aferent ă fondurilor de 
pensii administrate privat , prevăzută de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

ORDIN nr. 3565 din 8 decembrie 2011 pentru modifica rea şi completarea Ordinului pre şedintelui 
ANAF 2730/2010 privind organizarea activit ăţii de administrare a marilor contribuabili (MO 
889 /2011) 
Începând cu data de 1 ianuarie 2012, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili adminis-
trează un număr de 2.000 de mari contribuabili, persoane juridice române, inclusiv entităţile rezultate în 
urma fuziunii cu alţi contribuabili, aflaţi la 1 ianuarie 2012 în administrarea sa. În categoria marilor contri-
buabili intră şi contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanţi sau 
reprezentanţi fiscali. 
Lista marilor contribuabili cât şi a sediilor secundare a acestora administrate de Direcţia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili se întocmeşte până la data de 20 decembrie a fiecărui an, se aprobă 
prin ordin al preşedintelui ANAF şi se publică în Monitorul Oficial al României, precum şi pe pagina de 
internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul ANAF. 
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Informaţiile aflate în sistemul informatic de administrare a creanţelor fiscale vor fi transferate în format 
electronic între organele fiscale implicate în procedura de predare-primire, în primele 5 zile lucrătoare ale 
anului pentru care se efectuează selecţia. Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează 
selecţia se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari şi ale se-
diilor secundare ale acestora. 
Ordinul publică în anexa lista marilor contribuabili care sunt administraţi de Direcţia Generală de Admi-
nistrare a Marilor Contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie 2012, printre acestea fiind societăţile care 
erau deja în categoria mari contribuabili, cât şi contribuabilii care trec în această categorie din 2012. Lista 
conţine un număr de 1.989 de poziţii. 

ORDIN nr. 3577 din 12 decembrie 2011 pentru modific area şi completarea Ordinului pre şedintelui 
ANAF 2731/2010 privind organizarea activit ăţii de administrare a contribuabililor mijlocii la a dmi-
nistra ţiile finan ţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cad rul direc ţiilor generale ale finan-
ţelor publice jude ţene şi a municipiului Bucure şti (MO 891/2011) 
Ordinul aduce modificări ordinului ANAF 2731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a con-
tribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor 
generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti. 
Astfel se menţionează că lista contribuabililor mijlocii se întocmeşte până la data de 20 decembrie 
(anterior 31 octombrie) a fiecărui an, se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF şi se publică în Monito-
rul Oficial al României şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice (MFP) - portalul ANAF. 
De asemenea, lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii se actualizează anual şi se 
publică, până la data de 20 decembrie, pe pagina de internet a MFP - portalul ANAF. 
Informaţiile aflate în sistemul informatic de administrare a creanţelor fiscale vor fi transferate în format 
electronic între organele fiscale implicate în procedura de predare-primire, în primele 5 zile lucrătoare ale 
anului pentru care se efectuează selecţia. Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează 
selecţia se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale 
sediilor secundare ale acestora. 
Ordinul publică o anexă cuprinzând 987 de poziţii conţinând contribuabilii care începând cu 1 ianuarie 
2012 trec de la categoria mari contribuabili la categoria contribuabili mijlocii. 
CIRCULARĂ nr. 43 din 7 decembrie 2011 privind declararea zil ei de 3 ianuarie 2012 ca zi nebanca-
ră (MO 877/2011) 

ORDIN nr. 1183 din 12 decembrie 2011 privind pragur ile valorice Intrastat pentru colectarea infor-
maţiilor statistice de comer ţ intracomunitar cu bunuri în anul 2012 (MO 891/2011 ) 
Se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2012 (nemodificate faţă de cele din 2011 
sau din anii precedenţi): 
� 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri; 
� 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri. 
Operatorii economici care în cursul anului 2011 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale 
Uniunii Europene a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, intro-
duceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie să completeze şi să transmită 
Institutului Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2012. 
În cursul anului 2012 pot deveni furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care realizează 
schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile 
Intrastat pentru anul 2012. Aceşti operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declaraţii 
statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2012 a expedierilor 
şi/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depăşeşte pragurile Intrastat stabilite, separat pentru 
cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri. 
ORDIN nr. 2875 din 30 noiembrie 2011 privind aproba rea Nomenclatorului activit ăţilor indepen-
dente pentru care venitul net se poate determina pe  baza normelor anuale de venit, activit ăţi des-
făşurate de contribuabilii care realizeaz ă venituri comerciale (MO 871/2011) 

ORDIN nr. 3022 din 28 decembrie 2011 privind comple tarea Nomenclatorului activit ăţilor indepen-
dente pentru care venitul net se poate determina pe  baza normelor anuale de venit, activit ăţi des-
făşurate de contribuabilii care realizeaz ă venituri comerciale, aprobat prin OMFP 2875/2011 (M O 
931/2011) 
Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor 
anuale de venit se completează cu categoria "Servicii executate în domeniul informaticii, altele decât 
cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor". 

ORDIN nr. 2842 din 22 noiembrie 2011 privind aproba rea normelor pentru administrarea crean ţe-
lor fiscale ale unit ăţilor administrativ-teritoriale sau, dup ă caz, ale subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiilor în vederea anul ării unor obliga ţii fiscale accesorii administrate de c ătre 
compartimentele de specialitate ale autorit ăţilor administra ţiei publice locale (MO 838/2011) 
Prin acest Ordin se detaliază modul de aplicare a facilităților de reducere a majorărilor de întârziere pen-
tru obligațiile fiscale administrate de administrațiile publice locale neachitate până la 31 august 2011 
(respectiv impozite și taxe locale): 
� Anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, dacă 

obligaţiile principale şi o cota de 50% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, sunt 
stinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011; 

� Anularea unei cote de 25% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, dacă 

Pragurile valorice 

INTRASTAT  

se men ţin la acela şi 

 nivel şi in 2012  



 

Pagina 9 

Newsletter 

 © 2011 APEX Team International 

obligaţiile principale şi o cota de 75% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, sunt 
stinse prin plata sau compensare până la data de 30 iunie 2012. 

Facilităţile fiscale nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau sume încasate din valorifi-
carea bunurilor sechestrate. 
În vederea acordării facilitaților fiscale, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicită o situație a 
obligațiilor fiscale de plată exigibile, care urmează a fi stinse, precum şi a celor care intră sub incidenţa 
facilității. 
Daca au fost îndeplinite condițiile pentru acordarea facilității, organul fiscal va emite decizia de anulare a 
majorărilor de întârziere.  

ORDIN nr. 1252 din 24 noiembrie 2011 privind aplica rea prevederilor art. XI din OG 30/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea 
unor m ăsuri financiar-fiscale (MO 855/2011) 
Prin acest Ordin se detaliază modul de aplicare a facilităților de reducere a majorărilor de întârziere afe-
rente contribuţii de asigurări sociale (pensie) datorate bugetului asigurărilor sociale de stat de către per-
soanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF. 

ORDIN nr. 3729 din 28 decembrie 2011 pentru modific area Instruc ţiunilor de completare a docu-
mentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplica ţia EMCS-RO de control al mi ş-
cărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de a ccize, aprobate prin Ordinul pre şedintelui 
ANAF nr. 2434/2010 (MO 942/2011) 

ORDIN nr. 3578 din 12 decembrie 2011 privind modifi carea şi completarea Ordinului pre şedintelui 
ANAF 3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de a plicare a art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul 
de procedur ă fiscal ă, precum şi pentru aprobarea modelului şi con ţinutului unor formulare (MO 
922/2011) 
Ordinul aduce modificări şi completări asupra prevederilor Ordinului 3347/2011.  
Reamintim că acest ordin cuprinde următoarele proceduri: 
a) de declarare a contribuabililor inactivi fiscal; 
b) de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi fiscal;  
c) de îndreptare a erorilor materiale în cazul declarării contribuabililor inactivi fiscal, din eroare;  
d) de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi fiscal a contribuabililor radiaţi.  
De asemenea, Ordinul aprobă şi formularele necesare pentru aplicarea acestor proceduri. 

ORDIN nr. 27 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea  Reglement ărilor contabile conforme cu 
directivele europene (MO 930/2011) 
Ordinul este emis de BNR şi aprobă reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile 
instituţiilor bancare începând cu 1 ianuarie 2012. 

ORDIN nr. 28 din 27 decembrie 2011 pentru modificar ea modelelor situa ţiilor financiare periodice 
şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile institu ţiilor finan-
ciare nebancare, aprobate prin Ordinul BNR 18/2007 (MO 931/2011) 

ORDIN nr. 29 din 28 decembrie 2011 privind modifica rea şi completarea Ordinului BNR 27/2010 
pentru aprobarea Reglement ărilor contabile conforme cu Standardele Interna ţionale de Raportare 
Financiar ă, aplicabile institu ţiilor de credit (MO 933/2011) 

ORDIN nr. 2822 din 20 decembrie 2011 privind modifi carea anexei la Ordinul ministrului muncii, 
familiei şi protec ţiei sociale 1918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii 
sunt obliga ţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de munc ă pentru ob ţinerea parolei, precum 
şi a procedurii privind transmiterea registrului gen eral de eviden ţă a salaria ţilor în format electro-
nic (MO 920/2011) 
Ordinul aduce câteva modificări procedurii de transmitere a registrului general de evidenţă a salariaţilor 
(REGES) în format electronic. 
Principala modificare se referă la înregistrarea prestatorilor de servicii la ITM pentru transmiterea 
REGES. Astfel, se elimină cerinţa privind dovada înregistrării prestatorului ca operator de date cu carac-
ter personal, conform prevederilor Legii 677/2001. Această modificare a fost necesară având în vedere 
că Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal anunţase că nu 
este necesară înregistrarea ca operator de date cu caracter personal pentru prestatorii de servicii de 
salarizare şi servicii conexe, inclusiv ţinerea şi transmiterea REGES. 

HOTĂRÂRE nr. 1260 din 21 decembrie 2011 privind sectoare le de activitate stabilite conform Le-
gii dialogului social nr. 62/2011 (MO 933/2011) 

HOTĂRÂRE nr. 1261 din 21 decembrie 2011 privind stabilir ea num ărului autoriza ţiilor de munc ă 
ce pot fi eliberate str ăinilor in anul 2012 (MO 935/2011) 
Prezenta hotărâre stabileşte un număr total de 5.500 de autorizaţii de muncă ce vor fi eliberate in anul 
2012 străinilor care doresc sa se încadreze in munca sau sa presteze muncă in Romania in baza decizi-
ei de detaşare a unui angajator persoana juridica străina, defalcate pe tipuri de autorizaţii de muncă, 
astfel: 
� autorizaţii de muncă pentru lucrători permanenţi – 3.000; 
� autorizaţii de muncă pentru lucrători detaşaţi - 700; 
� autorizaţii de muncă pentru lucrători înalt calificaţi – 1.000; 
� autorizaţii de muncă pentru lucrători sezonieri - 100; 
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� autorizaţii de muncă nominale - 100; 
� autorizaţii de muncă pentru lucrători stagiari - 200; 
� autorizaţii de muncă pentru sportivi - 300; 
� autorizaţii de muncă pentru lucrători transfrontalieri – 100. 

HOTĂRÂRE nr. 1280 din 27 decembrie 2011 pentru modificar ea şi completarea HG 246/2007 pri-
vind metodologia de reînnoire a avizelor de încadra re a locurilor de munc ă în condi ţii deosebite 
(MO 932/2011) 

DECIZIE nr. 132 din 20 decembrie 2011 privind condi ţiile prelucr ării codului numeric personal şi a 
altor date cu caracter personal având o func ţie de identificare de aplicabilitate general ă (MO 
929/2011) 

LEGE 301 din 23 decembrie 2011 privind aprobarea OUG 6/2011 pentru stimularea înfiin ţării şi 
dezvolt ării microîntreprinderilor de c ătre întreprinz ătorii tineri (MO 941/2011) 

HOTĂRÂRE nr. 1212 din 6 decembrie 2011 pentru modificare a și completarea Normelor metodo-
logice de aplicare a prevederilor Legii 279/2005 pr ivind ucenicia la locul de munc ă, aprobate prin 
HG 234/2006 (MO 927/2011) 

LEGE nr. 241 din 5 decembrie 2011 pentru aderarea Rom âniei la Tratatul referitor la Sistemul eu-
ropean de informa ţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxem-
burg la 29 iunie 2000 (MO 917/2011) 

CONVENŢIE din 26 aprilie 2011 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite 
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozi tele pe venit 
(MO 917/2011) 
Principalele cote de impozitare stabilite de prezenta convenţie sunt: 
� Dividende 5% 
� Redevenţe 10%. 

LEGE 261 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Proto colului dintre România şi Confedera ţia 
Elve ţiană, semnat la Bucure şti la 28 februarie 2011, de amendare a Conven ţiei dintre România şi 
Confedera ţia Elve ţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la imp ozitele pe venit şi pe ave-
re şi a Protocolului anexat, semnate la Bucure şti la 25 octombrie 1993 (MO 934/2011) 

INFO – Reevaluarea imobiliz ărilor corporale 
Dorim să subliniem prevederile punctului 121 prezentat în "Reglementările contabile din 29 octombrie 
2009 conforme cu Directiva a IV-a a CEE", aprobate prin Ordinul 3055/2009 (principalul act ce reglemen-
tează actualul sistem contabil din România). În acest sens se menţionează că:  
"Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, 
astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei 
reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu. Amortizarea calculat ă pentru imobili-
zările corporale astfel reevaluate se înregistreaz ă în contabilitate începând cu exerci ţiul financiar 
urm ător celui pentru care s-a efectuat reevaluarea ". 

REMINDER – Deprecierea crean ţelor clien ți 
În conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor 
Economice Europene, creanţele se prezintă în situațiile financiare la valoarea lor probabilă de încasare. 
Pentru deprecierea creanțelor din conturile de clienți, decontări în cadrul grupului şi debitori, cu ocazia 
inventarierii la sfârșitul exercițiului financiar, se reflecta ajustări pentru depreciere sub forma provizioane-
lor. 
Care sunt implica țiile fiscale generate de crean țele incerte şi constituirea de provizioane? 
În conformitate cu prevederile art. 22 din Codul fiscal următoarele provizioane sunt deductibile la calculul 
rezultatului fiscal: 
� Provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2004, 25% 

începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea crean-
țelor asupra clienților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

ο sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004; 
ο sunt neîncasate intr-o perioada ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei; 
ο nu sunt garantate de altă persoană; 
ο sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului; 
ο au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului. 
� Provizioanele constituite în limita unui procent de 100% din valoarea creanțelor asupra clienților care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
ο sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2007; 
ο creanța este deținută la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere 

a falimentului, pe baza hotărârii judecătorești prin care se atesta aceasta situație; 
ο nu sunt garantate de altă persoană; 
ο sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului; 
ο au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului. 

În conformitate cu prevederile art. 21, litera n din Codul Fiscal, pierderile înregistrate la scoaterea din 
evidenţă a creanțelor neîncasate sunt deductibile fiscal în următoarele cazuri: 
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� procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătorești; 
� debitorul a decedat şi creanța nu poate fi recuperata de la moștenitori; 
� debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără 

succesor; 
� debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care ii afectează întreg patrimoniul. 
Din punctul de vedere al TVA menţionăm prevederile art. 138 litera d din Codul Fiscal, care precizează 
că baza de impozitare se reduce în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor presta-
te nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa începând cu data 
pronunțării hotărârii judecătorești de închidere a procedurii prevăzute de Legea 85/2006 privind procedu-
ra insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă. 

REMINDER – Regimul microîntreprinderilor şi declararea op ţiunii pân ă la 31 ianuarie 2012 
O microîntreprindere este o persoana juridica română care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii, 
la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: 
� realizează venituri, altele decât cele prevăzute mai jos;  
� are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;  
� a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;  
� capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale. 
Nu pot opta pentru sistemul de impunere pentru microîntreprinderi societăţile care: 
� desfăşoară activităţi în domeniul bancar;  
� desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia per-

soanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;  
� desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultantei şi managementului; 
� au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.  
Regimul de impozitare a microîntreprinderilor este opţional. Societăţile plătitoare de impozit pe profit pot 
opta pentru acest regim de impozitare începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile şi 
dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.  
O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile micro-
întreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia referitoare la capitalul social este îndeplinită la 
data înregistrării la registrul comerţului şi condiţia referitoare la numărul de angajaţi este îndeplinita în 
termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării.  
Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în 
care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute.  
Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor.  
Opţiunea se exercita pân ă la data de 31 ianuarie a anului fiscal urm ător celui pentru care s-a da-
torat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.  
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se aplică asupra veniturilor din orice sursă, cu excepţia urmă-
toarelor: 
� veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;  
� veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;  
� veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;  
� veniturile din subvenţii de exploatare;  
� veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;  
� veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au 

fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;  
� veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele pro-

duse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.  
Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microîntreprinderi care se înfi-
inţează sau îşi încetează existența, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juri-
dică a existat.  
Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%.  
Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta 
va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără 
posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul şi 
plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depășit limita de 100.000 eu-
ro. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului 
fiscal până la sfârșitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în 
cursul anului respectiv.  
În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se 
deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse 
în funcţiune, potrivit legii.  
Procedura de declarare a opţiunii  
� Persoanele juridice romane plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale opţi-

unea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea declaraţiei de menţi-
uni pentru persoanele juridice, asociaţiile familiale şi asociaţiile fără personalitate juridica (formular 
010), pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor.  

� Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu opţiunea în cererea de înregis-
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trare la registrul comerţului. Opţiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.  
� În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîn-

treprinderea are obligaţia de a păstra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fără 
posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu, chiar daca 
ulterior îndeplinește condiţiile prevăzute.  

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.  
În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană fizică, rezidentă 
sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, retine, declara şi plăti la bugetul de stat 
impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.  
Microîntreprinderile sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale, conform art. 24 al Codului Fiscal.  

REMINDER – Plată trimestrial ă a contribu ţiilor sociale şi impozitului pe venit re ţinut la surs ă / De-
punerea trimestrial ă a declara ţiilor 112 
Vă reamintim că începând cu trimestrul IV 2011 s-a instituit posibilitatea plăţii şi a depunerii trimestriale a 
declaraţiilor 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenta nomina-
lă a persoanelor asigurate pentru anumite categorii de contribuabili.  
Depunerea trimestrială constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din 
trimestru. Avantajul creat de acest sistem este numai din punct de vedere al trezoreriei entităţii.  
Reamintim că regula generală impune obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor 
fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. Aceeaşi regulă se aplică şi la 
contribuţiile sociale individuale. 
Regimul trimestrial a devenit opţiunea implicită începând cu luna octombrie 2011 pentru următoarele 
categorii de contribuabili: 
� persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale 

de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; 
� persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au 

avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; 
� asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor 

publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; 
� persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită 

profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit 
legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă. 

Numărul mediu de salariaţi şi veniturile totale se stabilesc potrivit prevederilor art. 29619 alin. (13) şi (14) 
din Codul Fiscal, respectiv ca medie aritmetică a numărului de salariaţi din declaraţiile 112 depuse pen-
tru fiecare lună din anul anterior. 
Opţiunea privind continuarea aplicării regimului lunar după 1 ianuarie 2012 trebuie depusă la organele 
fiscale până la 31 ianuarie 2012 inclusiv. Declaraţia privind opţiunea se depune pe suport hârtie la orga-
nele fiscale.  
În cazul contribuabililor nou înfiinţaţi (cu excepţia PFA, întreprinderilor individuale şi persoanelor fizice 
care exercită profesii libere, precum şi a asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane 
fizice), aceştia pot aplica regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinţării dacă, odată cu de-
claraţia de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr mediu de până la 3 salari-
aţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro. 
Reamintim că ori de câte ori în cursul trimestrului salariații beneficiază de concedii si indemnizații de 
asigurări sociale de sănătate sau încetează calitatea de asigurat a unei persoane, plătitorii de venituri din 
salarii şi asimilate salariilor depun declaraţia 112 până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în 
care a intervenit încetarea calităţii de asigurat. În acest caz, declaraţia/declaraţiile aferentă/aferente peri-
oadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. 
În cazul în care concediul medical sau încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, 
se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, urmând ca 
după încheierea trimestrului să se depună numai declaraţia pentru luna a treia. 
Reamintim de asemenea că termenul de plată al contribuţiilor sociale şi al impozitului pe venit rămâne 
trimestrial chiar dacă conform prevederilor de mai sus, contribuabilul trebuie să depună anticipat declara-
ţia 112 pentru prima sau a doua lună din trimestru, în cazul în care are loc încetarea calităţii de asigurat 
al vreunui salariat. La stabilirea numărului mediu de salariaţi se iau în calcul numai persoanele cu con-
tracte individuale de munca, atât cu norma întreagă, cat şi cu timp parţial.  
Formularul privind opţiunea a fost aprobat de către Ordinul 3154/2011 (MO 677/2011) şi îl puteţi descăr-
ca de pe site-ul ANAF de la adresa:  
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Decl _opt_OPANAF_3154_2011.pdf  

REMINDER – Procedura de stabilire anual ă a numerelor alocate formularelor financiar – conta bile  
Dorim să vă reamintim câteva din prevederile Ordinului 2226/2006 (MO 1056/2006): 
� Se va asigura un regim intern de numerotare a facturilor; 
� Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilității vor desemna, prin decizie inter-

nă scrisă, o persoană sau mai multe, care să aibă atribuții privind alocarea şi gestionarea numerelor 
aferente facturilor emise de societate; 

� Factura va avea un număr de ordine, în baza uneia sau mai multor serii , număr ce trebuie să fie 
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secvențial, stabilit de societate, astfel încât să se asigure necesarul în funcție de numărul de facturi 
de emis; 

� Anual, se stabilește numărul de la care se va emite prima factura. 
Semnarea şi stampilarea facturilor nu sunt obligatorii, dar asigura controlul la nivel intern şi reprezintă o 
modalitate de prevenire a fraudelor. 
Reamintim totodată şi prevederile Ordinului 3512/2008 privind documentele financiar-contabile (MO 
870/2008), prezentat pe larg în buletinul informativ APEX Team nr. 12_ 2008, care instituie obligativita-
tea existenței unui sistem intern de numerotare a documentelor financiar contabile.  
Se va asigura un regim intern de numerotare a formularelor financiar-contabile, astfel: 
� persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilității vor desemna, prin decizie inter-

nă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuții privind alocarea şi gestionarea 
numerelor aferente; 

� fiecare formular va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau serie ce trebuie să 
fie secvențial(ă), stabilit(ă) de societate. În alocarea numerelor se va ţine cont de structura organiza-
torică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.; 

� se vor emite proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de numere ori serii, după caz, prin care se 
va menționa, pentru fiecare exercițiu financiar, care este numărul sau seria de la care se emite pri-
mul document. 

Decizia interna anuala trebuie s ă stabileasc ă intervalul numerelor alocate formularelor de factu ri, 
chitan țe, avize de expedi ție şi extins ă şi altor documente financiar contabile utilizate de societate 
(deconturi de cheltuieli, dispozi ții de plat ă / încasare, NIR-uri, fi șe de magazie etc.). 
REMINDER – Nu uita ți să solicita ți partenerilor de afaceri str ăini certificatul lor de reziden ţă fisca-
lă emis în 2012. 
Certificatele de rezidenţă fiscală eliberate în anul 2011 sunt valabile şi în primele 60 zile calendaristice 
din anul 2012. 

Principalele CURSURI VALUTARE DE INCHIDERE ale exerci țiului financiar 2011 
1 EURO = 4,3197 RON 1 USD = 3,3393 RON 1 GBP = 5,1545 RON 1 CHF = 3,5528 RON 
Nu uitaţi că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ şi de pasiv exprimate în 
valută (disponibilităţi băneşti, creanţe, datorii) se efectuează lunar la cursul de schimb al pieței valutare, 
comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii. Evaluarea se aplică şi creanțelor şi datoriilor exprimate 
în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. 

AGENDA LUNII IANUARIE 2012 

Zilnic nu uita ți 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări şi cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidenţă a salariaților informațiile referitoare la începerea/

încetarea unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de luna nu uita ți 
� Să completați Registrul Jurnal; 
� Să evaluați elementele monetare de activ şi de pasiv exprimate în valută (disponibilităţi băneşti, 

creanțe, datorii) 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. 71 din Codul Fiscal; 

� Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
� Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglement ări 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 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; 
� Menţionaţi în contractele comerciale contractate şi decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
NU UITAŢI ca la începutul anului 2012 s ă stabili ţi prin decizie intern ă intervalul numerelor alocate 
formularelor de facturi, chitan ţe, avize de expedi ţie pe care le ve ţi folosi în cursul anului 2012. 

In cursul lunii nu uita ți 
Că luni, 9 ianuarie este ultima zi pentru depunerea 

� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 
în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în luna decembrie 2011. Începând cu 
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luna ianuarie, perioada fiscala de raportare a TVA va fi lunara.  
Că mar ţi, 10 ianuarie, este ultima zi pentru depunerea 

� declarației-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
� declara ției de înregistrare fiscala/de men țiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entit ăţi 

fără personalitate juridic ă (formular 010) pentru persoanele juridice care au obliga ția să se 
înregistreze ca pl ătitori de TVA în urma dep ășirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro , la 
cursul BNR de la data aderării la UE, 1 euro = 3,3817 lei) – conform art. 152 (6) Cod Fiscal); 

� declarației de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent sau exercita profesii libere (formular 070). Acestea au obli-
gația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, 
la cursul BNR de la data aderării la UE, 1 euro = 3,3817 lei). – conform art. 152 (6) Cod Fiscal); 

� declaraţiei de înregistrare fiscala/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române (formular 
020), altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercita profe-
sii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului legal de 
scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE, 1 euro = 3,3817 lei) – conform art. 
152 (6) Cod Fiscal).  

Că mar ţi, 10 ianuarie, este ultima zi pentru plata 

� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă şi publicitate.  
Că luni, 16 ianuarie este ultima zi pentru depunerea 

� declarației INTRASTAT pentru luna decembrie 2011 (standard sau extinsă depusă în format electro-
nic); 

� declarației privind venitul estimat din activităţi independente "Declarația privind venitul estimat din 
activităţi independente" (formular 220) privind:  

ο Venituri din activităţi independente: activităţi comerciale, profesii libere în mod individual/ intr-o 
forma de asociere; 

ο Venituri din cedarea folosinței bunurilor; 
ο Venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determina în sistem real, pe baza datelor 

din contabilitatea în partidă simplă; 
ο Venituri din cedarea folosinței bunurilor, calificate în categoria venituri din activităţi independente 

(peste 5 contracte de închiriere); 
� de către fiecare antrepozitar autorizat ca producător de bere, a unei declarații pe propria răspundere 

privind capacităţile de producție pe care le deține. 
Că miercuri, 25 ianuarie este ultima zi pentru depune rea 

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

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300) *; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declaratiei recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

aferenta lunii decembrie 2011; 
� declarației informative privind livrările/prestările şi achizițiile efectuate pe teritoriul național pentru 

semestrul II 2011 (formular 394);  
� declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice 

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

� declaraţiei privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (inclusiv ecotaxă). 
� pro-ratei provizorii pentru anul fiscal 2012, precum şi a modului de determinare a acesteia; 
� declara ției privind cifra de afaceri (ob ţinut ă sau dup ă caz recalculat ă) în cazul persoanelor 

impozabile pentru care perioada fiscal ă este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat 
achizi ții intracomunitare de bunuri în 2011 (formular 095) . Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal care au fost cu TVA trimestrial în anul 2011 şi au 
depășit 100 000 euro cifra de afaceri, vor depune şi declarația 010 pentru trecerea la TVA lunar. În 
caz că perioada de raportare TVA era lunară, iar cifra de afaceri în 2011 a fost sub 100 000 euro, 
persoana impozabilă va depune declarația 010 privind schimbarea vectorului fiscal (astfel va deveni 
plătitor de TVA trimestrial); 

� declarației privind stabilirea impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială în contul impozitului 
pe castingul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele 
decât pârtile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru trimestrul IV 2011 
(formular 225). 

Că miercuri, 25 ianuarie este ultima zi pentru plata 

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

ο impozitului pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă 
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ο impozitului pe veniturile nerezidenţilor 
ο impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2011 ( suma egala cu impozitul datorat pentru 

trimestrul III 2011), pentru contribuabilii care NU  definitiveaz ă impozitul pe profit pân ă la 
data de 27 februarie 2012 (dat ă la care ar trebui s ă depun ă declara ția finala 101 pentru anul 
2011) 

ο impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul IV 2011 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social şi fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activităţi independente, cu regim de reţinere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende pl ătite în luna decembrie 2011 sau distribuite şi ne-

plătite în cursul anului 2011 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiţii 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse  
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigur ărilor de stat şi fondurilor speciale : 

ο contribuţiei de asigurări sociale   
ο contribuţiei la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuţiei la fondul pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
ο contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
� contribuţiei la Fondul pentru mediu (inclusiv ecotaxă). 
Că mar ţi, 31 ianuarie este ultima zi pentru depunerea 

� Opţiunii de c ătre societ ăţile care îndeplinesc criteriile de aplicare a regim ului microîntreprin-
derilor la 31 decembrie 2011 şi care doresc s ă aplice acest regim începând cu anul fiscal 
2012; 

� Opţiunii de p ăstrare a regimului lunar de declarare şi de plat ă a contribu ţiilor sociale / impozi-
tului pe venit re ținut la surs ă (declara ţia 112). Op ţiunea implicit ă este regimul trimestrial pen-
tru cei ce îndeplinesc criteriile la 31 decembrie 2011; 

� "Cererii pentru opțiunea de a determina venitul net în sistem real" însoţită de Declarația privind veni-
tul estimat din activităţi independente (formular 220), respectiv cea privind venitul estimat din ceda-
rea folosinței bunurilor de către contribuabilii care optează pentru determinarea venitului net în sis-
tem real, impuși pe bază de norme de venit;  

� Declarațiilor privind baza impozabilă a terenurilor, clădirilor şi a mijloacelor de transport către autori-
tățile locale în vederea stabilirii impozitelor locale. Aceeași obliga ție revine şi utilizatorilor din 
cadrul unor contracte de leasing financiar aferente  autoturismelor sau cl ădirilor.  

Că mar ţi, 31 ianuarie este ultima zi pentru plata 

� Plata integrală a impozitului pe mijlocul de transport, de către destinatorii, persoane fizice sau juridi-
ce străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în situația 
în care înmatricularea privește o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în 
care s-a solicitat înmatricularea, astfel: 

a) în cazul în care înmatricularea privește un an fiscal, impozitul anual; 
b) în cazul în care înmatricularea privește o perioada care se sfârşeşte înainte de data de 1 decem-

brie a aceluiași an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie şi data de întâi a 
lunii următoare celei în care expira înmatricularea. 

 
Declarațiile menționate anterior, cat şi programele de asistenta pentru completarea lor pot fi descărcate 
de pe website-ul Ministerului de Finanțe : www.mfinante.ro   
Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de 
contribuabilii mari şi mijlocii precum şi de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declara-
țiilor şi au un certificat digital. 
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INDICATORI SOCIALI 

 Contribu ţii 2012 – pentru activit ăţi dependente  Angajator şi beneficiar (pentru activit ăţi 
considerate dependente) (cota %)   

Angajat şi prestator de activit ăți 
dependente (cota %)   

Contribuţia pentru asigurări sociale (pensie) 

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

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

salarial mediu brut)1  

10,5% 
(baza de calcul a contribuţiei individua-

le plafonat pentru angajat la cinci ori 
câştigul salarial mediu brut,  
adică 5 x 2.117 =10.585 lei ) 

(baza de calcul a contribuţiei individua-
le pentru persoane sub convenţie 

civilă: venit brut) 

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

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

0,85%   

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

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

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

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

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

Impozitul pe venituri   16% 

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap 
(pentru angajatorii care au peste 50 salariaţi) 

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

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitu-
lui pe venit începând cu martie 2011 9 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 1225/2011  700 lei    
Diurnă (în ţară) 
Pentru angajaţii instituţiilor publice 
Pentru angajaţii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 lei 

32,50 lei 
  

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

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

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

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

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

asigurărilor sociale de stat, adică 5 x 2.117 lei) 

Plătitor de venit/ Beneficiar al  
activit ăților profesionale  

(drepturi autor şi convenții civile) 
(cota %) 

Prestator activit ăți profesionale  
(venituri din drepturi de autor 

şi convenții civile)  
(cota %) 

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

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

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

Impozitul pe venituri   16%4 

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

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

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

declară anual, la Administraţia Financiară, veniturile realizate şi plăteşte diferenţa de impozit.  
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Fax: + 40 (0) 31 805 7739Fax: + 40 (0) 31 805 7739  

EE--mail: office@apexmail: office@apex--team.roteam.ro  

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

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

  

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

��Ţinere de contabilitate Ţinere de contabilitate   
��Salarizare şi servicii conexeSalarizare şi servicii conexe  
��Asistenţă contabilă Asistenţă contabilă   
��Organizarea funcției contabileOrganizarea funcției contabile    
��Consultanţă fiscală şi contabilă «Consultanţă fiscală şi contabilă «  on lineon line  »»  
��Consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului preţurilor de transfer  Consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului preţurilor de transfer    
��Asistenţă în implementarea ERPAsistenţă în implementarea ERP  
��TrainingTraining  

Misiunea noastră: Misiunea noastră:   
să aducem valoare afacerii clienţilorsă aducem valoare afacerii clienţilor  

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

APEX Team International 

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

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
 © 2011 APEX Team International 


