
Noi facilități pentru clienți APEX Team –portalul APEX (în curând) 
Echipa APEX a pus întotdeauna pe primul plan calitatea serviciilor și satisfacția clienților săi. Servi-
ciile online sunt de actualitate și constituie o necesitate în contextul informațional actual. Tuturor 
ne este mai comod să accesăm online informațiile de care avem nevoie și care știm că sunt dispo-
nibile 7 zile din 7, 24 ore din 24.  
În 2012 am demarat un proiect prin care ne-am propus să realizăm un portal pentru clienții noștri, 
portal care să asigure accesul permanent la o zonă securizată în care se pot regăsi informații de 
care puteți avea nevoie în orice moment (state de salarii, centralizatoare de plăți, ordine de plată, 
declarații fiscale, situații financiare, raportări contabile, balanțe de verificare, fișe de cont, jurnale 
de TVA și orice alte documente/rapoarte solicitate).  
Practic acest portal va îndeplini două funcții principale: o modalitate simplă de comunicare disponi-
bilă permanent și o arhivă contabilă și fiscală, securizată, organizată pe ani și perioade fiscale.  
La toate acestea se adaugă și ușurința în utilizare, similară cu navigarea prin Windows Explorer. 
Suntem bucuroși că acest proiect este aproape finalizat și va deveni operațional în 2013. Vă stăm 
la dispoziție pentru detalii suplimentare și pentru orice sugestii pe care le aveți.  
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ORDIN nr. 1913 din 6 decembrie 2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF               
nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 850/2012) 
Ordinul aprobă modelele, conţinutul și instrucțiunile de completare pentru două formulare:  
� 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimu-

lui transparenţei fiscale”;  
� 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe be-

neficiari de venit”. 
Acestea se folosesc pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012. 
Foarte important! Noul formular 205 conține și detalii privind veniturile din salarii, preluând astfel 
funcția fișelor fiscale folosite pentru angajați până la 31 decembrie 2011. 
Prezentăm în cele ce urmează principalele prevederi pentru cele două formulare: 
Formular 204 
Formularul se completează şi se depune de: 
� asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu 

statut de microîntreprindere, potrivit Titlului IV indice 1 din Codul Fiscal, în cazul cărora se realizea-
ză venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, sau din activităţi agricole, pen-
tru care venitul net se determină în sistem real. 

� persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu per-
sonalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparen-
ţei fiscale, potrivit legii. 

Formularul se depune până la 15 martie a anului următor celui de raportare de către asociatul desemnat 
prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, la organul 
fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală, direct la registratură sau la oficiul poştal prin 
scrisoare recomandată. 
Formularul 205 
Formularul se completează şi se depune de: 
� plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de 

reţinere la sursă a impozitului. 
� intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la 

fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate 
de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile 
mobiliare în cazul societăţilor închise. 

� plătitorii de venituri din salarii. 
În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri 
de venituri prevăzute la Secţiunea III „Date privind natura veniturilor”, se completează un singur formular. 
Pentru fiecare tip de venit plătit, prevăzut la Secţiunea III „Date privind natura veniturilor” se generează 
în acelaşi formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit, aferente 
anului de raportare. 
În cazul veniturilor din salarii, se generează tabelul prevăzut la Secţiunea V „Date informative privind 
impozitul pe veniturile din salarii”, iar pentru celelalte venituri plătite, se generează câte un tabel prevăzut 
la Secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe 
beneficiari de venit”, înscriindu-se datele corespunzătoare tipului de venit plătit. 
Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, 
de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF. 
Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic 
(format .pdf, cu fişier .xml ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format 
hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii. 
Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi 
cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprin-
se în Secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe 
beneficiari de venit” şi Secţiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, din formu-
lar. 
Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului 
de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro. 
Termen de depunere 
Declaraţia se completează şi se depune până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pen-
tru anul expirat. Pentru corectarea unor erori în declarațiile depuse anterior se pot depune declarații rec-
tificative. 
Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai poziţiile corectate, 
declarate eronat în declaraţia iniţială sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în de-
claraţia iniţială. 
În cazul în care, declaraţia se corectează prin eliminarea unei poziţii declarate eronat în declaraţia iniţială 
se va proceda astfel: 
� în tabelul de la secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/

pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identi-
ficare ale beneficiarului de venit din declaraţia iniţială, iar la coloanele 4-7, se va înscrie cifra 
„0” (zero); 

� în tabelul de la secţiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” se vor înscrie 
datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraţia iniţială, iar la coloanele 4-8, se va în-
scrie cifra „0” (zero). 

Formularul 205 

pentru anul 2012 

preia și funcția 

fișelor fiscale 
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Alte precizări 
Formularul 205 se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fisca-
lă. 
În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia 
corespunzătoare activităţii sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul 
de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribua-
bilul. 
În cazul în care sediul permanent din România al unei persoane juridice străine este plătitor de venituri 
din salarii, declaraţia se depune la organul fiscal la care sediul permanent din România este înregistrat 
în evidenţa fiscală. 
Pentru salariaţii care au fost detaşaţi la o altă unitate, declaraţia se completează de către unitatea care 
a încheiat contractele de muncă cu aceştia. În situaţia în care, plata venitului salarial se face de unita-
tea la care salariaţii au fost detaşaţi, angajatorul care i-a detaşat comunică angajatorului la care aceştia 
sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare salariat, precum şi 
eventualele modificări ale acesteia apărute în cursul anului. Pe baza acestor date, unitatea la care sala-
riaţii au fost detaşaţi întocmeşte ştatele de salarii, calculează impozitul şi transmite lunar unităţii de la 
care au fost detaşaţi informaţii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul bază de calcul, precum 
şi impozitul reţinut pentru angajat, în scopul completării declaraţiei. 
Sursa: DGFP Vâlcea 
ORDIN nr. 1690 din 12 decembrie 2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări 
contabile (MO 857/2012) 
Ordinul aduce modificări ale reglementărilor contabile cu aplicabilitate începând cu închiderea anului 
2012. 
Sunt modificate reglementările contabile din două ordine: 
� Reglementările contabile conforme cu IFRS, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mo-

biliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (reglementate de Ordinul  1286/2012) 
� Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE (reglementate de Ordinul 

3055/2009), acestea reprezentând cadrul contabil de bază aplicabil tuturor societăților comerciale. 
Prezentăm în continuare modificările aduse celei de a doua categorii de mai sus, modificări aplicabile 
tuturor societăților comerciale: 
� Entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care 

are ca destinaţie achiziţia sau construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de 
electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, po-
trivit legii, evidenţiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective în contul 478 «Venituri în 
avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi». 

� În Planul de conturi general se introduc două noi conturi: 
ο contul 1018 "Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare" (P)  
ο contul 478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi" (P).  

Contul 478 se folosește pentru evidenţa datoriei corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de 
la clienţii săi, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia ori con-
struirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le 
furniza accesul continuu la anumite bunuri ori servicii, potrivit legii. 
Este un cont de pasiv. 
În creditul contului 478 se înregistrează datoria corespunzătoare valorii activelor (imobilizări corporale 
şi/sau numerar) primite de entitate de la clienţii săi. 
În debitul contului 478 se înregistrează cota-parte din valoarea veniturilor în avans aferente activelor 
primite de entitate de la clienţii săi, trecută la venituri, pe măsura amortizării imobilizării corporale sau a 
prestării serviciului către clienţi, după caz (758). Soldul contului reprezintă valoarea veniturilor în avans 
aferente activelor primite de entitate de la clienţii săi, netransferată la venituri. 
ORDIN nr. 1950 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 
utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reţinere la sursă (MO 887/2012) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularelor următoare: 
� Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (formular 100) 
� Declaraţie privind impozitul pe profit (formular 101) 
� Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor (formular 104) 
� Decont privind accizele (formular 120) 
� Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă (formular 130). 
Formularele 100 și 104 se utilizează pentru declararea impozitelor și taxelor datorate începând cu 1 
ianuarie 2013, pentru definitivarea impozitului pe profit anual pentru anul 2012, din activitățile desfășu-
rate în asociere, precum și pentru declararea redevențelor rezultate din contractele de concesiune, 
arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă datorate începând cu 
trimestrul IV 2012. 
Formularele 101, 120 și 130 se utilizează începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului 
fiscal 2012. 
ORDIN nr. 1951 din 13 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul 
preşedintelui ANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând 
creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (MO 856/2012) 
Ordinul modifică poziţiile 7, 9, 22 şi 28 din Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, 
care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul 
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de stat în contul unic, în curs de distribuire”, astfel: 
� 7  „Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane 

juridice române, altele decât cele prevăzute la punctul 6, precum şi de persoanele juridice cu sediul 
social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene”; 

� 9 „Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la punctul 6, sau 
plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorate de către persoanele juridice străine care 
desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România”; 

� 22 „Impozit pe veniturile din premii”; 
� 28 „Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome”. 

Nomenclatorul va cuprinde două noi poziţii, respectiv 29 şi 30, care vor avea următorul cuprins: 

� 29 „Impozit pe veniturile din jocuri de noroc; 
� 30 „Dividende de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar 

de stat”. 

HOTĂRÂRE nr. 1309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozi-
tele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu 
anul 2013 (MO 898/2012) 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Le-
gii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 857/2012) 
Ordonanța aduce modificări Codului Fiscal la capitolul accize pentru corectarea unor probleme care au 
determinat declanşarea procedurilor de infringement la nivelul UE în ceea ce privește domeniul antrepo-
zitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile. 

ORDIN nr. 1708 din 14 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale minis-
trului finanţelor publice (MO 852/2012) 
Ordinul modifică mai multe ordine ale ministrului finanțelor publice pe care le enumerăm mai jos: 
� Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei 

pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin 
OMFP nr. 500/2007 
Ordinul actualizează prevederile OMFP 500/2007 cu prevederile Codului Fiscal. Astfel este prelungit 
și în OMFP 500/2007 termenul până la care TVA continuă să fie plătită la organele vamale pentru 
importuri, respectiv până la 31 decembrie 2016. Excepția de la această regulă se aplică doar per-
soanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au obţinut certificat de amânare de la plată, 
în cazul acestora TVA aferent importului se înregistrează prin mecanismul taxării inverse. 

� Instrucţiunile de aplicare a scutirii de TVA pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. 
a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Codul fiscal aprobate prin OMFP nr. 2.222/2006 
Ordinul actualizează trimiterile din instrucțiuni către Codul Fiscal, art. 155 – Facturarea, pentru a fi în 
concordanță cu modificările deja introduse la capitolul facturare. 

� Normele de aplicare a scutirilor de TVA pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la 
art. 144 alin. (1) din Codul fiscal aprobate prin OMFP nr. 2.218/2006 
Ordinul actualizează trimiterile din OMFP 2218/2006 către Codul Fiscal, art. 155 – Facturarea, pen-
tru a fi în concordanță cu modificările deja introduse la capitolul facturare. 
Sunt de asemenea aduse completări ale normelor, în special pentru bunurile care sunt plasate într-o 
zonă liberă sau antrepozit liber și care fac obiectul unor livrări sau servicii asupra acestora. 

Ordinul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2013. 

HOTĂRÂRE nr. 1253 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă 
ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013 (MO 881/2012) 
Hotărârea stabileşte un număr total de 5.500 de autorizaţii de muncă ce vor fi eliberate în anul 2013 stră-
inilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de de-
taşare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizaţii de muncă. 
Tipurile şi numărul de autorizaţii de muncă ce pot fi acordate străinilor în anul 2013 sunt următoarele: 
� autorizaţii de muncă pentru lucrători permanenţi - 3.000; 
� autorizaţii de muncă pentru lucrători detaşaţi - 900; 
� autorizaţii de muncă pentru lucrători înalt calificaţi - 800; 
� autorizaţii de muncă pentru lucrători sezonieri -100; 
� 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. 

ORDIN nr. 1822 din 26 noiembrie 2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 
2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţi-
ile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor 
publice judeţene şi a municipiului Bucureşti (MO 809/2012) 
Menționăm principalele modificări aduse de acest ordin: 
� Este aprobată o listă suplimentară de contribuabili ce vor fi administrați de administrațiile finanțelor 

publice pentru contribuabili mijlocii, alături de cei care sunt deja în administrarea acestora.  
� Este stabilit că lista contribuabililor mijlocii se va realiza și publica în fiecare an până la 30 noiem-

brie, nu până la 20 decembrie ca până acum.  
� Se suspendă aplicarea criteriului de bază în selectarea contribuabililor incluși în lista contribuabililor 

mijlocii, respectiv criteriul denumit și criteriul valoric agregat. Acesta este rezultatul agregării a 4 
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indicatori calculaţi pe ultimii 2 ani anteriori celui în care se face actualizarea, selectaţi din punct de 
vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii, care arată importanţa fiecărui indicator, astfel:  

ο volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili - 40%;  
ο volumul veniturilor din activitatea de exploatare - 30%;  
ο volumul cheltuielilor cu personalul - 15%; 
ο volumul activelor imobilizate corporale şi necorporale (total) - 15%. 

ORDIN nr. 1823 din 26 noiembrie 2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 
2730 /2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili (MO 809/2012) 
Menționăm principalele modificări aduse de acest ordin: 
� Este actualizată lista contribuabililor mari. 
� Este stabilit că lista contribuabililor mari se va realiza și publica în fiecare an până la 30 noiembrie, 

nu până la 20 decembrie ca până acum. 
� Se suspendă aplicarea criteriului de bază în selectarea contribuabililor incluși în lista contribuabililor 

mari, respectiv criteriul denumit și criteriul valoric agregat. Acesta este rezultatul agregării a 4 indica-
tori calculaţi pe ultimii 2 ani anteriori celui în care se face actualizarea, selectaţi din punct de vedere 
economic şi bugetar în următoarele proporţii, care arată importanţa fiecărui indicator, astfel: 

ο volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili - 40%; 
ο volumul veniturilor din activitatea de exploatare - 30%; 
ο volumul cheltuielilor cu personalul - 15%; 
ο volumul activelor imobilizate corporale şi necorporale (total) - 15%. 

ORDIN nr. 1098 din 13 noiembrie 2012 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind proce-
dura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă neloială (MO 818/2012) 
Ordinul aprobă regulamentul privind procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de concurenţă 
neloială. 
HOTĂRÂRE nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mo-
dul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune (MO 808/2012) 
Hotărârea aprobă normele privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, 
aplicabile operatorilor economici la care statul are un interes direct sau indirect, cum ar fi: 
a) regiile autonome, înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială; 
b) companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate admi-

nistrativ-teritorială este acţionar unic; 
c) societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine o participaţie majori-

tară; 
d) societăţile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) deţin direct sau 

indirect o participaţie majoritară; 
e) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcţionează ca instituţii publice; 
f) alţi operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea şi justificarea su-

melor acordate de la bugetul general consolidat. 
ORDIN nr. 1714 din 6 noiembrie 2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată 
a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare (MO 798/2012) 
Ordinul aprobă următoarele formulare și procedura de încetare a obligației de plată a contribuției de asi-
gurări sociale: 
� 601 - Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, cod 14.13.04.03; 
� Notificare, cod 14.13.07.04 ; 
În conformitate cu prevederile art. 29621 alin. (1) din Codul Fiscal, următoarele persoane au calitatea de 
contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţiona-
le la care România este parte, după caz, respectiv: 
a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; 
b) membrii întreprinderii familiale; 
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; 
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; 
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit 

se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă. 
Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a)-c), pct. 
II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele asigurate în siste-
me proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea 
de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a 
încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute mai sus. 
În situaţia în care contribuabilii nu se mai încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute mai sus (lit. a - 
e de mai sus) sau se află în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) - c), pct. II, III şi V din Legea 
nr. 263/2010, sunt asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii 
sau au calitatea de pensionari, vor depune o cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de 
asigurări sociale (formular 601), în vederea scoaterii din evidenţa fiscală.  
Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scri-
soare recomandată cu confirmare de primire, împreună cu documentele justificative care atestă dreptul 
contribuabilului de a solicita încetarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale. Data depune-
rii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. 
Contribuabilul trebuie să bifeze în formularul 601, capitolul II „Date privind încetarea încadrării în catego-
riile de contribuabili la sistemul public de pensii”, situaţia de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de 
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asigurări sociale în care se încadrează şi să anexeze documentele justificative care atestă situţia decla-
rată. 
Contribuţia de asigurări sociale se datorează inclusiv pentru luna în cursul căreia contribuabilul a îndepli-
nit condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale. 
Pentru cererile care au fost admise se emite o nouă decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu 
de contribuţii de asigurări sociale, formular 610, în care se stabileşte contribuţia la nivel „0” pentru lunile 
următoare din anul fiscal în curs, celei în care contribuabilul a îndeplinit condiţia de încetare a obligaţiei 
de plată a contribuţiei de asigurări sociale. 
Pentru modificarea venitului asigurat în anul 2012, contribuabilii preluaţi de către ANAF de la Casa Naţio-
nală de Pensii Publice depun formularul 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pen-
sii” având bifată căsuţa „Declaraţie rectificativă”. În acest caz, organul fiscal va emite o nouă decizie de 
impunere, formular 610, având completată coloana referitoare la decizia curentă cu venitul bază de cal-
cul, respectiv contribuţia de asigurări sociale aferentă, precum şi coloana referitoare la decizia anterioară 
cu informaţiile existente în evidenţa fiscală, astfel cum au fost preluate de la Casa Naţională de Pensii 
Publice. 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului 
din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare (MO 845/2012) 
Principala modificare adusă de ordonanță se referă la scadența privind depunerea declarațiilor fiscale și 
plata obligațiilor fiscale în luna decembrie, având în vedere că zilele de 25 și 26 decembrie sunt zile nelu-
crătoare, fiind prima și a doua zi de Crăciun.  
În acest sens este modificat Codul de Procedură Fiscală pentru creanţele fiscale care au scadenţa şi 
termenul de declarare la 25 decembrie, acestea devenind scadente şi declarându-se până la data de 21 
decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente 
şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie. Această regulă se va aplica 
în fiecare an începând cu 2012. 
Prin prezenta ordonanță se prelungește până la 1 ianuarie 2014 suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii 
nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice. Reamintim că am 
prezentat prevederile acestei legi în buletinul informativ nr. 7 2012. 
HOTĂRÂRE nr. 1123 din 27 noiembrie 2012 pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca 
zile libere (MO 804/2012) 
Hotărârea a stabilit ca nelucrătoare zilele de 24 și 31 decembrie pentru salariații din sectorul public. Zilele 
stabilite ca zile libere se vor recupera în data de 12 ianuarie 2013, respectiv 19 ianuarie 2013. 
Hotărârea prevede și excepții pentru anumite categorii, cum ar fi locurile de muncă în care activitatea nu 
poate fi întreruptă, personalul Trezoreriei Statului, magistraților și celorlalte categorii de personal din ca-
drul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 24, respectiv 31 
decembrie 2012 şi nici participanţilor în aceste procese. 
INFO – Impozitul pe reprezentanțe 
Orice persoană juridică străină, care are o reprezentanţă autorizată să funcţioneze în România are obli-
gaţia de a plăti un impozit anual în conformitate cu prevederile art. 122 din Codul Fiscal. 
Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, 
stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a Ro-
mâniei, valabil în ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat. Persoana juridică 
străină are obligaţia de a plăti impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat, în două tranşe egale, până la 
datele de 25 iunie şi 21 decembrie inclusiv. 
În cazul unei persoane juridice străine, care în cursul unui an fiscal înfiinţează sau desfiinţează o repre-
zentanţă în România, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporţional cu numărul de luni de 
existenţă a reprezentanţei în anul fiscal respectiv. 
Persoana juridică străină care datorează impozitul pe reprezentanţă are obligaţia de a depune o declara-
ţie anuală la autoritatea fiscală competentă, până la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impu-
nere. Persoanele juridice străine, prin reprezentanţe înfiinţate în România, nu sunt abilitate să facă fapte 
de comerţ, aceste reprezentanţe neavând calitatea de persoană juridică. Reprezentanţele sunt obligate 
să conducă evidenţa contabilă prevăzută de legislaţia în vigoare din România. 
Sursa: DGFP Vâlcea 
INFO - Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariaţilor 
Potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu mo-
dificările şi completările ulterioare, tichetele cadou se procură de către angajatori de la unităţi emitente şi 
se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru 
protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale. 
Tichete cadou 
Potrivit prevederilor pct. 70 lit. i) dat în aplicarea art. 55 alin. (3) din Codul Fiscal, tichetele cadou acorda-
te potrivit legii, indiferent dacă acestea sunt acordate potrivit destinaţiei şi cuantumului prevăzute la art. 
55 alin. (4) lit. a) din Codul Fiscal (cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţi-
lor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, pre-
cum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita sumei de 150 lei) sunt avantaje 
primite de persoana fizică. 
Potrivit art. 55 din Codul Fiscal: „sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natu-
ră obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau 
a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, denumirea veniturilor ori 
de forma sub care se acordă.” 
La stabilirea impozitului pe venituri din salarii se iau în calcul aceste avantaje, care sunt cuprinse în veni-
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tul brut lunar din salarii, avantaje care se impozitează cu cota de 16%. 
Tichetele cadou nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii potrivit art. 
296^5 lit. o) din Codul Fiscal. 
Cadouri în bani şi în natură 
Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 
iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajate-
lor cu ocazia zilei de 8 martie, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice oca-
zie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, 
în înţelesul impozitului pe venit. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori (în bani şi în bu-
nuri) copiilor minori ai angajaţilor cu ocaziile de mai sus se aplică pentru fiecare copil minor al fiecărui 
angajat. Aceste cadouri în bani şi în bunuri nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale 
obligatorii potrivit art. 296^15 lit. b) din Codul Fiscal. 
Cadourile în bani şi în natură acordate cu ocaziile de mai sus care depăşesc 150 lei precum şi cadourile 
oferite cu alte ocazii sunt impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale 
obligatorii. 
Important! Pentru angajator, din punct de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli cu cadourile în 
bani şi în natură sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, ca şi cheltuieli sociale, în limita unei cote 
de până la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - 
Codul Muncii. 
Tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei relaţii generatoare de venituri din salarii sunt 
impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit, cu cota de 16%, potrivit art. 78 din Codul Fiscal. 
Sursa: DGFP Vâlcea 
INFO - Sistemul plăţilor anticipate privind impozitul pe profit 
De la 1 ianuarie 2013 intră în vigoare posibilitatea de a opta pentru aplicarea sistemului plăților anticipate 
privind impozitul pe profit, opțiune disponibilă tuturor societăților comerciale, mai puțin cele bancare care 
aplică obligatoriu acest sistem de mai mulți ani. 
Ce implică acest sistem? Care sunt avantajele și dezavantajele? Ce trebuie să aveți în vedere la exerci-
tarea opțiunii pentru aplicarea acestui sistem? Acestea sunt câteva întrebări pe care ne-am propus să le 
găsim răspuns în materialul de mai jos.  
Avantajul major al acestui sistem ar fi eliminarea calculaţiei trimestriale a impozitului pe profit şi implicit 
aplicarea trimestrială integrală a tuturor regulilor de ajustare a rezultatului contabil pentru a ajunge la 
rezultatul fiscal şi determinarea impozitului datorat. În situaţia plăţilor anticipate, impozitul pe profit s-ar 
plăti tot trimestrial dar luând ca bază impozitul pe profit aferent anului precedent, corectat cu un indice de 
inflaţie. Regularizarea finală se face odată cu declaraţia anuală finală privind impozitul pe profit. 
Sistemul plaţilor anticipate este obligatoriu pentru societăţile bancare şi va deveni opţional din 2013 
pentru restul contribuabililor (cu excepţiile prevăzute de lege).  
Sistemul plaţilor anticipate va consta în: 
� opţiunea de a aplica sau a ieşi din sistemul plăţilor anticipate se efectuează la începutul anului fiscal 

până pe data de 31 ianuarie inclusiv; 
� opţiunea este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi; 
� contribuabilii care aplică sistemul plăţilor anticipate care în primul an al perioadei obligatorii de 2 ani 

fiscali consecutivi înregistrează pierdere fiscală, efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe 
profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei 
pentru care se efectuează plata anticipată; 

� contribuabilii care aplică sistemul plaţilor anticipate şi care, în anul precedent, au beneficiat de scutiri 
de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează şi se efectuează 
plăţile anticipate nu mai beneficiază de facilităţile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul 
precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit determinat con-
form declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul şi impozitul pe 
profit scutit. 

Societăţile bancare nou înfiinţate în cursul anului curent sau precedent sau care la sfârşitul anului fiscal 
precedent înregistrează pierdere fiscală efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nive-
lul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se 
efectuează plata anticipată. Această reglementare devine deja aplicabilă din 2012, societăţile bancare 
aplicând deja acest sistem.  
Excepţii de la sistemul plaţilor anticipate 
Categoriile de contribuabili care nu pot opta pentru sistemul plăţilor anticipate (începând cu anul 2013) şi 
care au stabilit un regim special de declarare şi plată sunt : 
a) organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 

februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul; 
b) contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi 

viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie 
inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul; 

c) contribuabilii următori au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit trimestrial (neputând opta 
pentru sistemul plaţilor anticipate) : 

ο persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situ-
ate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică 
română; 

ο persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România 
într-o asociere fără personalitate juridică; 

ο persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în 
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România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. 
ο Ultimele două categorii de contribuabili au obligaţia de a depune împreună cu declaraţia anuală de 

impozit pe profit, şi o declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor. 
De asemenea, următoarele categorii de contribuabili, care în anul precedent se aflau în situaţiile de mai 
jos, trebuie sa aplice sistemul plăţilor trimestriale (deci nu pot opta pentru sistemul plăţilor anticipate înce-
pând cu anul 2013): 

ο contribuabilii care înregistrează pierdere fiscală la sfârşitul anului fiscal precedent; 
ο contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi trec la impozitul pe 

profit; 
ο contribuabilii care s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu 

desfăşoară activităţi la sediul social/sediile secundare, situaţii înscrise, potrivit prevederilor legale, 
în Registrul Comerţului sau în Registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz; 

ο contribuabilii nou-înfiinţaţi dar nu sunt consideraţi contribuabili nou-înfiinţaţi cei care se înregistrea-
ză ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii. 

La final dorim să subliniem necesitatea de a efectua o analiză foarte atentă a evoluției previzionate a 
societății în perioada următoare în ceea ce privește rezultatele financiare. În funcție de această analiză 
trebuie luată decizia dacă este oportună optarea pentru aplicarea sistemului plăților anticipate sau mai 
degrabă este de preferat aplicarea sistemului clasic cu plăți trimestriale.  
Așa cum am menționat mai sus, odată exercitată opțiunea, este obligatorie păstrarea ei pentru cel puțin 
doi ani fiscali consecutivi. Acest sistem nu va fi avantajos pentru situațiile de scădere a cifrei de afaceri, a 
profitabilității și în general de degradare a rezultatelor financiare ale societății. Sistemul este oportun în 
special pentru societățile aflate în creștere economică, datorită plăților de impozit pe profit la nivelul anu-
lui precedent (nivel mai scăzut) și de amânare astfel la plată a impozitului anului curent. 
IMPORTANT – Definitivarea impozitului pe profit pentru 2012 
Vă reamintim că începând cu anul 2012 nu se mai declară anticipat impozitul pe profit aferent trimestrului 
IV ca fiind cel la nivelul trimestrului III. Astfel, nu va trebui să declarați poziția „impozit pe profit” pe formu-
larul 100 pentru luna decembrie 2012 care se depune la ANAF până la 25 ianuarie 2013.  
Termenul de declarare și de plată a impozitului pe profit pentru anul 2012 este 25 martie 2013, cu excep-
ția organizațiilor non-profit și a contribuabililor care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a 
plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual 
până la data de 25 februarie 2013. 
INFO - Registrul provizoriu al persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare    
Pe site-ul ANAF a devenit operațională, spre consultare, o primă variantă a Registrului persoanelor impo-
zabile care aplică sistemul de TVA la încasare. 
Acesta este disponibil pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea “Informații publice”/ “Informații privind agenții 
economici”/ “Registrul provizoriu al persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare” 
REMINDER – Deprecierea creanţelor clienți 
În conformitate cu prevederile Reglementărilor 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 reflectă ajustări pentru depreciere sub forma provizioane-
lor. 
Care sunt implicațiile fiscale generate de creanțele 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 într-o perioadă 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 atestă această 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: 
� procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătorești; 
� debitorul a decedat şi creanța nu poate fi recuperată 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. 

25 martie 2013 
termen de finalizare 

a impozitului pe 
profit pentru 2012 

(cu câteva excepții) 
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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 opţiunii până la 31 ianuarie 2013 
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 (după 1 ianuarie 2011).  
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 exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impo-
zit 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-
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.  
 

31 ianuarie      
termen până la    
care puteți opta 
pentru aplicarea 

regimului 
microîntreprinderilor 

sau puteți trece     
din nou la    
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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 trimestrială a contribuţiilor sociale şi impozitului pe venit reţinut la sursă / De-
punerea trimestrială a declaraţiilor 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 pentru 
fiecare lună din anul anterior. 
Opţiunea privind continuarea aplicării regimului lunar după 1 ianuarie 2013 trebuie depusă la organele 
fiscale până la 31 ianuarie 2013 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 asi-
gurări 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 anuală a numerelor alocate formularelor financiar – contabile  
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 
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 obligativitatea 
existenței unui sistem intern de numerotare a documentelor financiar contabile.  
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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 să stabilească intervalul numerelor alocate formularelor de facturi, 
chitanțe, avize de expediție şi extinsă şi altor documente financiar contabile utilizate de societate 
(deconturi de cheltuieli, dispoziții de plată / încasare, NIR-uri, fișe de magazie etc.). 
REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certificatul lor de rezidenţă fisca-
lă emis în 2013. 
Certificatele de rezidenţă fiscală eliberate în anul 2012 sunt valabile şi în primele 60 zile calendaristice 
din anul 2013. 
Principalele CURSURI VALUTARE DE INCHIDERE ale exercițiului financiar 2012 
1 EURO = 4,4287 RON; 1 USD = 3,3575 RON; 1 GBP = 5,4297 RON; 1 CHF = 3,6681 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 2013 

Zilnic nu uitați 
� 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 uitați 
� 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 reglementări 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 2013 să stabiliţi prin decizie internă intervalul numerelor alocate 
formularelor de facturi, chitanţe, avize de expediţie pe care le veţi folosi în cursul anului 2013. 

In cursul lunii nu uitați 
Că miercuri, 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 2012. Începând cu 
luna ianuarie, perioada fiscala de raportare a TVA va fi lunară.  

Că joi, 10 ianuarie, este ultima zi pentru depunerea 

� declarației-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
� declarației de înregistrare fiscala/de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi 

fără personalitate juridică (formular 010) pentru persoanele juridice care au obligația să se 
înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire (220.000 lei, re-
prezentând 65.000 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/Declarației de mențiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent sau exercita profesii libere (formular 070). Acestea au obli-
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gația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire (220.000 lei, 
reprezentând 65.000 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/Declaraţiei de menţiuni pentru persoane fizice române (formular 
020), altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercita profesii 
libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului legal de 
scutire (220.000 lei, reprezentând 65.000 de euro la cursul BNR de la data aderării la UE, 1 euro = 
3,3817 lei) – conform art. 152 (6) Cod Fiscal); 

� declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului 
de scutire în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul 
Fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din 
Codul Fiscal (formular 096). 

Că joi, 10 ianuarie, este ultima zi pentru plata 

� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă şi publicitate.  
Că marți, 15 ianuarie este ultima zi pentru depunerea 

� declarației INTRASTAT pentru luna decembrie 2012 (standard sau extinsă depusă în format electro-
nic); 

� de către fiecare antrepozitar autorizat ca producător de bere, a unei declarații pe propria răspundere 
privind capacităţile de producție pe care le deține; 

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

ο Venituri din cedarea folosinței bunurilor, calificate în categoria venituri din activităţi independente 
(peste 5 contracte de închiriere). 

Că vineri, 25 ianuarie este ultima zi pentru depunerea 

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

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

aferenta lunii decembrie 2012; 
� declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferentă 

lunii decembrie 2012 (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 2013, precum şi a modului de determinare a acesteia; 
� declarației privind cifra de afaceri (obţinută sau după caz recalculată) în cazul persoanelor 

impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat 
achiziții intracomunitare de bunuri în 2012 (formular 094). Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal care au fost cu TVA trimestrial în anul 2012 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 2012 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 2012 
(formular 225); 

� declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104, pentru asocieri-
le fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizi-
ce nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice 
române pentru activităţi din România şi străinătate), pentru trimestrul IV 2012; 

� declaraţiei privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în sco-
puri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, formular 311; 

� notificarea privind aplicarea sistemului TVA la încasare (formular 097). Se depune de persoa-
nele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în perioada 1 octombrie 2012 - 31 decembrie 2012 şi 
a căror cifră de afaceri obţinută în această perioadă este sub plafonul de 2.250.000 lei care sunt 
obligaţi să aplice sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale 
din anul 2013.  

Că vineri, 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 
ο impozitului pe veniturile nerezidenţilor 

 Luna ianuarie      
luna cu cele mai 
multe declarații, 
opțiuni, notificări 
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ο impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul IV 2012 
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 plătite în luna decembrie 2012 sau distribuite şi ne-

plătite în cursul anului 2012 
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 asigurărilor 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 joi, 31 ianuarie este ultima zi pentru depunerea 

� Opţiunii de către societăţile care îndeplinesc criteriile de aplicare a regimului microîntreprin-
derilor la 31 decembrie 2012 şi care doresc să aplice acest regim începând cu anul fiscal 
2013 sau de către cei ce au aplicat acest regim și doresc să opteze pentru impozitul pe profit. 
Opțiunea se declară prin intermediul formularului 010. 

� Opţiunii de păstrare a regimului lunar de declarare şi de plată a contribuţiilor sociale / impozi-
tului pe venit reținut la sursă (declaraţia 112). Opţiunea implicită este regimul trimestrial pen-
tru cei ce îndeplinesc criteriile la 31 decembrie 2012; 

� 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. 
�  „Cererii pentru opțiunea de a determina venitul net în sistem real" însoțită de Declarația privind ve-

nitul estimat din activităţi independente (formular 220), respectiv cea privind venitul estimat din ce-
darea folosinței bunurilor de către contribuabilii care optează pentru determinarea venitului net în 
sistem real, impuși pe bază de norme de venit;  

� „Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” (formular 600) de către următoarele 
categorii de contribuabili:  

ο întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; 
ο membrii întreprinderii familiale; 
ο persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activități economice; 
ο persoanele care realizează venituri din profesii libere; 
ο persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe 

venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă. 
� Declarațiilor privind baza impozabilă a terenurilor, clădirilor şi a mijloacelor de transport către autori-

tățile locale în vederea stabilirii impozitelor locale. Aceeași obligație revine şi utilizatorilor din 
cadrul unor contracte de leasing financiar aferente autoturismelor sau clădirilor. 

Că joi, 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: 

� în cazul în care înmatricularea privește un an fiscal, impozitul anual; 
� în cazul în care înmatricularea privește o perioada care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie 

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

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

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor și         
de plată a  

obligațiilor către   
stat  
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuţii 2013 – pentru activităţi dependente 
Angajator şi beneficiar (pentru activităţi 

considerate dependente) 
(cota %) 

Angajat şi prestator de 
activităţi dependente 

(cota %) 

Contribuţia pentru asigurări sociale (pensie) 
  

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

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

salarial mediu brut)1  

10,5% (baza de calcul a con-
tribuţiei individuale plafonat 
pentru angajat la cinci ori 

câştigul salarial mediu brut,            
adică 5 x 2.117 =10.585 lei)1 
(baza de calcul a contribuţiei 
individuale pentru persoane 
sub convenţie civilă: venit 

brut) 

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

5,5% 

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

0,85%   

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

Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profe-
sionale (Calculată la venit brut)2 

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

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 
(calculat la venitul brut)3 

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

Impozitul pe venituri   16% 

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

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

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

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

700 lei 
    

Diurnă (în ţară) 
Pentru angajaţii instituţiilor publice 
Pentru angajaţii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 lei 

32,50 lei 
  

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

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

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

ATENTIE ! - Veniturile plătite către o persoană ce desfăşoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiţii de reconsiderare a activităţii ca dependentă, menţionate 
în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat şi sunt incluse în declaraţia 112.  
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Echipa APEX Team este formată din consultanţi experimentaţi, disponibili să vă asiste 
şi să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile şi de salarizare.  

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

 

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

�Ţinere de contabilitate  

�Salarizare şi servicii conexe 

�Asistenţă contabilă  

�Organizarea funcției contabile  

�Consultanţă fiscală şi contabilă « on line » 

�Consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului preţurilor de transfer   

�Asistenţă în implementarea ERP 

�Training 

Misiunea noastră: Misiunea noastră:   

să aducem valoare afacerii clienţilorsă aducem valoare afacerii clienţilor  

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

APEX Team International 

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. 
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