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ORDIN nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consoli-
date (MO 963/2014) 
Ordinul abrogă prevederile OMFP 3055/2009 și ale OMFP 2239/2011, devenind principalul cadru 
de reglementare a domeniului contabil din România, alături de Legea Contabilității 82/1991. Preve-
derile prezentului ordin se aplică începând cu 1 ianuarie 2015, cu excepția entităților care au optat 
pentru un exercițiu diferit de anul calendaristic, acestea aplicând noile prevederi odată cu noul 
exercițiu care începe după 1 ianuarie 2015.  
În sumar, noile prevederi aduc noutăți în următoarele aspecte: 
� Implementarea noului sistem de raportare simplificat specific microentităților. Am prezentat în 

sumar acest sistem în Buletinul Informativ APEX Team nr. 10_2014.  
� Redefinirea categoriilor de entități raportoare, prin redefinirea criteriilor de mărime. Astfel, noile 

3 categorii de mărime sunt: microentitățile, entitățile mici, entitățile mijlocii și mari. 
� prezentarea formatului raportărilor financiare și a prevederilor referitoare la elementele cuprin-

se în acestea, inclusiv informațiile ce trebuie prezentate în notele explicative, acestea variind în 
funcție de mărimea entității. 

� revizuirea unor tratamente contabile pentru asigurarea consecvenței acestora cu tratamentele 
prevăzute de IFRS, cu privire la:  

ο politici contabile;  
ο evaluarea și contabilizarea avansurilor în valută;  
ο introducerea unor conturi distincte pentru evidențierea veniturilor și cheltuielilor rezultate în 

urma reevaluării;  
ο evidențierea în contul de rezultat reportat a surplusului din reevaluare realizat din rezerva din 

reevaluare;  
ο provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor;  
ο consolidarea entităților controlate în comun, pentru acestea propunându-se consolidarea prin 

metoda punerii în echivalență. 
� completarea unor prevederi și tratamente contabile existente în reglementarea actuală, referi-

toare la:  
ο recunoașterea imobilizărilor necorporale;  
ο reduceri comerciale primite/acordate;  
ο fondul comercial pozitiv;  
ο diferențe de curs valutar;  
ο provizioane;  
ο contabilizarea titlurilor dobândite ca urmare a participării la capitalul social al unei societăți cu 

aport în natură;  
ο contabilizarea veniturilor în cazul practicării unor programe de fidelizare a clienților. 
� prevederi și tratamente contabile pentru elemente bilanțiere și operațiuni care nu erau regle-

mentate explicit în reglementarea actuală:  
ο active corporale și necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale;  
ο costuri de descopertă recunoscute ca active;  
ο investiții imobiliare;  
ο active biologice productive (animale);  
ο stimulente acordate la încheierea sau renegocierea unor contracte;  
ο onorarii profesionale și comisioane bancare achitate în vederea obținerii de împrumuturi pe 

termen lung;  
ο posibilitatea utilizării cursului Băncii Centrale Europene (BCE) pentru contabilizarea operațiu-

nilor în valută de către entitățile care fac parte dintr-un grup și societatea-mamă aplică cursul 
BCE la contabilizarea operațiunilor sale, cu efectuarea regularizărilor, periodic, în funcție de 
cursul BNR; 

ο contabilitatea operațiunilor derulate în cadrul contractelor de fiducie. 
Planul de conturi a suferit modificări, au fost schimbate denumirile unor conturi (http://www.apex-
team.ro/PDFs/Denumiri_noi_Plan_conturi_2015.pdf) sau adăugate conturi noi (http://www.apex-
team.ro/PDFs/Conturi_noi_Plan_conturi_2015.pdf).  
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Vom reveni în buletinele informative viitoare cu informații suplimentare despre noutățile introduse în siste-
mul contabil din România.  

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea și comple-
tarea Legii contabilității nr. 82/1991 (MO 902/2014) 
Ordonanța aduce modificări Legii contabilității nr. 82/1991, noile prevederi aplicându-se de la 1 ianuarie 
2015. Menționăm mai jos principalele modificări aduse: 
Contabilitatea în partidă dublă aplicabilă opțional de PFA 
Persoanele fizice care desfășoară activități în scopul realizării de venituri au obligația să conducă eviden-
ța contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă sau, la opțiunea acestora, pe baza regulilor 
contabilității în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepția situației în 
care în legislația fiscală se prevede altfel. Reglementări specifice în acest sens se vor emite în termen de 
60 zile. 
Sistemul simplificat de contabilitate 
Este abrogat sistemul simplificat de contabilitate, aplicabil opțional din 2011, de societățile care în exerciți-
ul financiar precedent înregistrau cifra de afaceri netă și total active sub 35.000 euro.  
Organizarea contabilității 
Contabilitatea se organizează și se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către 
directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. 
Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. 
Noile reglementări clarifică noțiunea de persoană împuternicită să îndeplinească funcția de director eco-
nomic sau contabil-șef, aceasta fiind o persoană angajată potrivit legii și care are atribuții privind conduce-
rea contabilității entității. 
Situații financiare consolidate 
Atunci când o societate are obligația să întocmească situații financiare anuale consolidate, pe lângă cele 
individuale, rapoartele de auditare ale celor două situații vor putea fi prezentate sub forma unui raport 
unic. Același lucru este valabil și în cazul în care o societate trebuie să întocmească un raport consolidat 
al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor întocmit pentru situațiile financiare anuale. Astfel, 
cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport. 
Termenul de depunere a situațiilor financiare consolidate este redefinit. Astfel, acestea trebuie depuse la 
unitățile teritoriale ale MFP, în termen de 15 zile de la aprobarea acestora, dar nu mai târziu de 8 luni de la 
încheierea exercițiului financiar al societății-mamă. 
Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2014 se vor întocmi potrivit reglementarilor legale 
aplicabile până la data intrării în vigoare a OUG nr. 79/2014, respectiv până la 1 ianuarie 2015. 
Exercițiul financiar 
Este redefinit articolul 27 din Legea Contabilității care face referire la exercițiul financiar. 
Se extinde posibilitatea adoptării unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, această opțiune fiind 
aplicabilă oricărei persoane juridice române sau sucursalelor din România ale societăților nerezidente.  
Singurele entități care nu pot opta pentru un exercițiu financiar diferit sunt : instituțiile de credit, instituțiile 
financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică și entităților autori-
zate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
Persoanele nou-înființate, care nu se încadrează în categoria celor restricționate, pot opta pentru un exer-
cițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora. 
Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au următoarele obligații: 
a) să întocmească și să depună raportări contabile anuale la unitățile teritoriale ale MFP 
b) să înștiințeze în scris unitatea teritorială a MFP despre exercițiul financiar ales, cu cel puțin 30 de zile 

calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales. Persoanele nou-înființate depun înștiin-
țarea respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării. 

Cu excepția cazurilor în care persoana juridică străină sau societatea-mamă străină își schimbă data de 
raportare ori au loc operațiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasă pentru întocmirea de situații fi-
nanciare anuale nu poate fi modificată de la un exercițiu financiar la altul. 
Corectarea erorilor 
Se interzice depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a mai multor seturi de situ-
ații financiare anuale pentru același exercițiu financiar. 
Erorile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor. 
"Prin prevederea respectivă se vor evita situațiile în care, prin abatere de la lege, se puteau depune elec-
tronic mai multe variante de situații financiare anuale, acestea fiind folosite ulterior în mod nelegal, pentru 
a se crea diverse avantaje", se menționează în nota de fundamentare a proiectului de ordonanță de ur-
gență. 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea și comple-
tarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor eco-
nomici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (MO 966/2014) 
Ordonanța aduce modificări reglementărilor legale privind casele de marcat, principala noutate fiind intro-
ducerea cadrului legal pentru tranzitul de la casele de marcat cu role de hârtie la cele cu jurnal electronic. 
Scopul principal al acestor schimbări este mărirea controlului exercitat de Ministerul de Finanțe și implicit 
diminuarea evaziunii fiscale, având în vedere că România este unica țară din Europa care folosește case 
de marcat cu role de hârtie. 
Trecerea la casele de marcat electronice fiscale (cu jurnal electronic) se va face treptat, astfel: 
� 1 octombrie 2015 vor fi autorizate doar aparatele de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic; 
� 1 ianuarie 2016 va fi interzisa comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal; 

Orice societate 
comercială poate 

opta pentru un 
exercițiu financiar 

diferit de anul 
calendaristic 
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� 1 aprilie 2016 marii contribuabili vor fi obligați sa utilizeze doar case de marcat cu jurnal electronic; 
� 1 iulie 2016 contribuabilii mijlocii vor fi obligați sa utilizeze doar case de marcat cu jurnal electronic; 
� 1 noiembrie 2016 contribuabilii mici vor fi obligați sa utilizeze doar case de marcat cu jurnal electronic. 
În vederea realizării supravegherii și monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii eco-
nomici au obligația de a asigura conectarea la distantă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vede-
rea transmiterii de date fiscale către ANAF. În acest sens, ANAF va emite, până la data de 1 februarie 
2017, norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un 
sistem informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale. 
Alte schimbări implicate de introducerea aparatelor de marcat electronice fiscale (cu jur-
nal electronic) 
Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să conțină pe lângă informațiile actuale și 
următoarele elemente:  
� unitatea de măsură 
� codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia. 
Raportul fiscal de închidere zilnică emis de aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să conțină pe lângă 
datele actuale și următoarele date:  
� numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului  
� valoarea totală a acestora 
� total TVA aferentă,  
� identificatorul jurnalului electronic,  
� numărul și valoarea reducerilor, anulărilor, sume de serviciu, precum și sumele rezultate pentru fieca-

re mijloc de plată utilizat.  
� Sumele de serviciu reprezintă sumele de bani utilizate pentru plata restului către client, puse la dispo-

ziția operatorului aparatului de marcat electronic fiscal la începutul fiecărei zile de lucru. Acestea se 
regăsesc în soldul contului de casă și, de asemenea, în soldul de la sfârșitul zilei de lucru. 

Jurnalul electronic emis cu aparatul de marcat electronic fiscal este setul de fișiere electronice securizate, 
existente în dispozitivul de memorare, care conține toate datele din bonurile fiscale, precum și toate ope-
rațiunile din regimul de înregistrare. Jurnalul electronic se păstrează în dispozitivul de memorare, în arhiva 
operatorilor economici, timp de 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întoc-
mit. 
Aparatele de marcat electronice fiscale scoase din uz se pot comercializa doar către distribuitori autorizați 
sau către operatori economici care sunt direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și 
eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu condiția păstrării și arhivării 
memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de OUG 28/1999. 
Avizarea tehnică a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizarea, precum și 
comercializarea vor fi posibile după aprobarea normelor metodologice și după emiterea ordinului comun al 
ministrului finanțelor publice și al ministrului pentru societatea informațională privind procedura de avizare 
tehnică. 
Schimbarea aparatelor de marcat electronice fiscale va implica costuri suplimentare pentru toate entitățile, 
pe lângă costurile de înlocuire, vor exista și costurile pentru asigurarea comunicației cu Ministerul de Fi-
nanțe. 
Alte schimbări introduse în legislația privind casele de marcat  
Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de cre-
dit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestă-
rilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fis-
cale. 
În cazul nefuncționării aparatelor de marcat fiscale, este înlocuită obligația de a emite facturi fiscale cu 
obligația emiterii de chitanțe, până la repunerea lor în funcțiune. La cererea clientului, este obligatorie emi-
terea facturii.  
Sunt prevăzute situații în care nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat elec-
tronice fiscale instalate, aceasta putând fi utilizată până la umplere, cum ar fi:  
� schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscală al utilizatorului 
� schimbarea formei de constituire a societății fără modificarea denumirii acesteia 
� modificarea denumirii și/sau adresei societății dacă se păstrează codul de identificare fiscală 
� mutarea unui punct de lucru aparținând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex 

comercial situat la aceeași adresă; 
� schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale; 
� în cazul inactivității temporare a utilizatorilor, anunțată organelor fiscale, potrivit legii; 
� în cazul unor erori constatate după fiscalizare privind înregistrarea datelor din antetul bonului fiscal. 
Printre obligațiile utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale, este adăugată obligația de a întocmi 
documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât 
cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efec-
tuate către populație sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului.  

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea și comple-
tarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative (MO 906/2014) 
Ordonanța aduce modificări Codului Fiscal, din care menționăm mai jos pe cele mai importante. 
IMPOZITUL PE VENIT 
� Introducerea opțiunii pentru contabilitatea în partidă dublă pentru PFA, în Legea Contabilității, a nece-

sitat modificarea paragrafelor din Codul Fiscal, care cuprindeau sintagma „pe baza datelor din conta-

Casele de marcat 
electronice fiscale, 
conectate online la 

ANAF, vor fi 
introduse treptat, 

până la  
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bilitatea în partidă simplă”, aceasta fiind înlocuită cu sintagma „pe baza datelor din contabilitate”. 
� Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligația să 

completeze Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual. Aceștia nu mai au 
obligativitatea completării „Registrului-jurnal de încasări și plăți” și a „Registrului inventar”, aceasta 
fiind înlocuită cu obligativitatea completării „Registrului de evidență fiscală”.  

� Modelul registrului va fi aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice. A nu se confunda cu Re-
gistrul de evidență fiscală folosit de entitățile care aplică impozitul pe profit.  

� Persoanele care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor și persoanele care obțin venituri din 
activități agricole, care au optat pentru determinarea venitului anual pe bază de norme de venit, 
precum și persoanele care obțin venituri din alte surse nu au obligația completării „Registrului de 
evidență fiscală”. 

� Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de 
venit au obligația să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală 
și nu au obligații privind evidența contabilă. 

TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ 
� Sunt definite serviciile de radiodifuziune și televiziune,  care intră sub incidența regimului „mini-

ghișeu unic” începând cu 1 ianuarie 2015. Vă prezentăm mai multe informații despre aceste servicii 
într-un material separat din acest număr al buletinului informativ.  

� Declarațiile speciale de TVA și plata sumei de TVA aferente regimului „mini-ghișeu unic”, aplicabil 
începând cu 1 ianuarie 2015, se vor întocmi, respectiv achita, în euro. În cazul în care prestările de 
servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declarației, rata de schimb în vigoare 
în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca 
Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în 
acea zi. 

� Pentru înregistrarea și respectiv, pentru a evita anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA, 
persoanele impozabile trebuie să justifice intenția și capacitatea de a desfășura activități economice. 

� Indiferent de motivul care a dus la anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA al unei persoa-
ne impozabile, reînregistrarea în scopuri de TVA se realizează de către organele fiscale competente 
numai la solicitarea expresă a persoanei impozabile, în măsura în care aceasta justifică intenția și 
capacitatea de a desfășura activități economice; 

� Numai furnizorii ai căror beneficiari figurează pe „Lista persoanelor impozabile care au depus decla-
rațiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. E) pct. 2 
din Codul fiscal” pot aplica mecanismul taxării inverse pentru livrarea de energie electrică. 

ACCIZE 
� Accizele și impozitul la țițeiul din producția internă pentru anul 2015 se vor menține la nivelul echiva-

lentului în lei al acestora din 2014. 
� Începând cu anul 2016, nivelul accizelor și al impozitului la țițeiul din producția internă se va actuali-

za anual în funcție de creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septem-
brie a anului anterior celui de aplicare. 

INFO - Noul regim de TVA pentru serviciile de telecomunicații, radiodifuziune și televizi-
une, precum și pentru serviciile furnizate pe cale electronică, aplicabil începând cu 1 
ianuarie 2015 
Modificările aliniază legislația românească cu noua legislație UE, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2015. 
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2015, aceste servicii devin impozabile la locul unde beneficiarul este sta-
bilit sau își are rezidența obișnuită, în cazul serviciilor prestate către persoane neimpozabile (ex: persoa-
ne fizice). Astfel se va aplica cota de TVA din țara în care este stabilit beneficiarul. 
Pentru a evita înregistrarea în scopuri de TVA a prestatorilor de astfel de servicii în fiecare Stat Membru 
în care este stabilit beneficiarul serviciilor, legislația prevede posibilitatea aplicării regimului „mini-ghișeu 
unic”. Astfel, prestatorii stabiliți în Comunitate vor colecta TVA cu cota aplicabilă în Statul Membru în care 
este stabilit beneficiarul, fără a fi necesară înregistrarea în aceste State Membre, declararea și plata TVA 
efectuându-se în Statul Membru în care este stabilit prestatorul. 
Furnizorii stabiliți în afara Comunității care prestează astfel de servicii pentru persoane neimpozabile din 
Uniunea Europeană vor fi obligați să se înregistreze într-un singur Stat Membru pentru declararea și 
plata TVA pentru aceste servicii, corespunzător cotei de TVA aplicabile în fiecare Stat Membru în care 
sunt stabiliți beneficiarii. 
În cazul aplicării sistemului „mini-ghișeu unic”, prestatorii vor depune trimestrial o declarație specială de 
TVA pentru toate aceste servicii prestate către persoane neimpozabile stabilite în Uniunea Europeană. 

ORDIN nr. 4019 din 23 decembrie 2014 privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 
lit. a) și b) din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui ANAF nr. 3.596/2011 privind declara-
rea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înre-
gistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației in-
formative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de per-
soanele înregistrate în scopuri de TVA (MO 952/2014) 
Ordinul prelungește în 2015 și 2016, excepția de la nedeclararea bonurilor fiscale, ce au imprimat codul 
fiscal al cumpărătorului, în declarația D394, practic se va aplica regimul din 2014.  

HOTĂRÂRE nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe țară garantat în plată (MO 902/2014) 
Hotărârea instituie un salariu minim de bază în valoare de 975 de lei brut pe lună, pentru un program 
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complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună. Acest salariu va fi aplicabil în perioada 1 ianuarie 2015 
– 30 iunie 2015. 
Începând cu 1 iulie 2015, salariul minim de bază va fi de 1.050 de lei pe lună, pentru un program complet 
de lucru de 168 de ore în medie pe lună. 
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este 975 lei lunar, pentru perioada 1 ianuarie – 30 
iunie 2015, iar de la 1 iulie 2015 acesta va fi 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 
168,667 de ore în medie pe lună. 
Stabilirea de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut mai sus, pentru personalul încadrat prin încheie-
rea unui contract individual de muncă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 
lei la 2.000 lei. 

ORDIN nr. 3998 din 18 decembrie 2014 privind modificarea și completarea Ordinului 
președintelui ANAF nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de 
rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neîn-
registrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității (MO 942/2014) 
Ordinul completează procedura de rambursare a TVA către persoanele impozabile neînregistrate în sco-
puri de TVA în România, stabilite în afara Uniunii Europene, pentru cei care utilizează regimul special 
pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către per-
soane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană, potrivit art. 1524 din Codul fiscal. 
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015. 

ORDIN nr. 567 din 11 noiembrie 2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru colecta-
rea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri în anul 2015 (MO 
841/2014) 
Revenim cu câteva completări asupra prevederilor Ordinului 567/2014, ordin prezentat în Buletinul Infor-
mativ APEX Team nr. 11 2014. Astfel, față de cele prezentate anterior, dorim să menționăm că, începând 
cu 2015, declarația INTRASTAT va conține două câmpuri noi, pentru fluxurile de expedieri de bunuri in-
tracomunitare: 
� Codul de identificare fiscală al partenerului comercial din Uniunea Europeană către care sunt expe-

diate fizic bunurile; 
� Țara de origine pentru expedierile intracomunitare. 
Versiunea 2015 a Nomenclatorului Combinat  conține 21 de coduri noi la nivel de 8 cifre, în timp ce alte 
14 coduri la nivel de 8 cifre au fost eliminate față de versiunea 2014. 
De asemenea,  începând cu 1 ianuarie 2015, în codul de natura tranzacției 5 se vor include și retururile 
de bunuri care nu au fost supuse procesului de prelucrare și care sunt returnate proprietarului (bunuri 
care până în prezent au fost introduse pe codul de natura tranzacției 4). 

ORDIN nr. 1728 din 12 decembrie 2014 pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului 
finanțelor publice nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electro-
nice de transmitere la distantă între ANAF și persoanele fizice (MO 911/2014) 
Ordinul extinde aplicarea procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță, 
între ANAF și persoanele fizice, la nivel național, începând cu 15 decembrie 2014. 

LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015 (MO 960/2014) 

LEGE nr. 187 din 29 decembrie 2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2015 (MO 961/2014) 
Din legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 am selectat următorii indicatori: 
� Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2015 este de 2.415 lei. 
� Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul: 

ο asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei; 
ο unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.208 lei. 
� În anul 2015 valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei. 
Nu sunt schimbări în ceea ce privește cotele de contribuții sociale, de sănătate și de șomaj.  
Reducerea cu cinci puncte procentuale a contribuției de asigurări sociale ale angajatorilor, aplicată de la 
1 octombrie 2014, se menține în continuare.  

HOTĂRÂRE nr. 6 din 30 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor de certificare a declarații-
lor fiscale ale contribuabililor (MO 883/2014) 
Hotărârea aprobă Normele de certificare a declarațiilor fiscale ale contribuabililor, persoane fizice sau 
juridice, începând cu cele care au termen de depunere la organele fiscale competente după data intrării 
în vigoare a prezentei hotărâri, adică după 4 decembrie 2014. 
Certificarea declarațiilor fiscale este opțională și poate fi făcută doar de consultanți fiscali, care sunt în-
scriși ca membri activi în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală și au drep-
tul de exercitare a profesiei. 
Ce înseamnă certificarea unei declarații fiscale ?  
Certificarea reprezintă verificarea în vederea confirmării datelor înscrise în declarațiile fiscale cu privire la 
situația fiscală a contribuabilului, în concordanță cu prevederile legale, pe baza documentelor și informa-
țiilor financiar-contabile și fiscale solicitate de către consultantul fiscal și furnizate de către contribuabil, 
date ce sunt reflectate în evidența contabilă și fiscală a contribuabilului. 
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Ce declarații fiscale pot face obiectul certificării ?  
Toate declarațiile fiscale, astfel cum sunt definite de Codul de Procedură Fiscală, pot face obiectul certifi-
cării. Procedura publicată face referire în mod special la certificarea declarației anuale de impozit pe 
profit, declarațiilor de TVA, declarației pentru accize, declarației de impozit pe venit. 
Care sunt obligațiile consultantului fiscal ? 
Consultantul fiscal are obligația respectării confidențialității informațiilor și aplicarea corespunzătoare a 
normelor profesionale și de etică. 
La solicitarea organelor fiscale sau judiciare, consultantul fiscal prezintă date din dosarul contribuabilului, 
dosarul de lucru, precum și din raportul de certificare, în vederea clarificării și/sau stabilirii situației fiscale 
a contribuabilului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Care sunt obligațiile contribuabilului ? 
Contribuabilul pregătește declarația fiscală în vederea certificării și este ținut răspunzător potrivit legii, 
pentru înregistrarea documentelor contabile, acuratețea înregistrărilor contabile, întocmirea și acuratețea 
declarațiilor, a registrelor contabile și fiscale și a oricăror altor documente și/sau date ce stau la baza 
declarației întocmite de acesta și predate spre certificare consultantului fiscal. 
În scopul certificării declarațiilor, contribuabilul dă o declarație pe propria răspundere prin care își asumă 
răspunderea pentru corectitudinea datelor, înregistrărilor, procedurilor de lucru interne și a politicilor con-
tabile.  
Contribuabilul pune la dispoziția consultantului fiscal documente și informații în vederea verificării ele-
mentelor înscrise în declarația fiscală ce face obiectul certificării. 
Contribuabilul are obligația de a pune la dispoziția consultantului fiscal, la cererea acestuia, cazierul fis-
cal, cu ocazia întocmirii dosarului de lucru. 
Procedura de certificare 
Înainte de a proceda la certificarea primei declarații, consultantul fiscal întocmește dosarul contribuabilu-
lui, pe care, după caz, îl actualizează cu prilejul certificării următoarelor declarații. 
Dosarul contribuabilului conține date și informații referitoare la istoricul contribuabilului pentru perioada 
aferentă de la înființare și până la data certificării.  
În dosarul contribuabilului se consemnează, pe baza declarației contribuabilului, a datelor puse la dispo-
ziție de către acesta și a verificării datelor din registrele publice (cum sunt registrul comerțului, Buletinul 
procedurilor de insolvență, bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală postate pe site-
ul web al agenției, ale serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară etc.), informații despre istoricul con-
tribuabilului, cum sunt: 
a) numele/denumirea, codul de identificare fiscală, precum și numărul de înmatriculare de la registrul 

comerțului, după caz; 
b) domiciliul fiscal și sediile secundare, modul de deținere a spațiilor pentru sediul social și sediile se-

cundare, perioadele de valabilitate a sediului social și sediilor secundare, locul (locurile) unde s-a 
exercitat gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor; 

c) asociații, administratorii; 
d) domeniile de activitate prestate; 
e) cifra de afaceri; 
f) partenerii de afaceri, persoanele afiliate; 
g) cesiunile de părți sociale; 
h) momentul de transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor și implicațiile acestuia asupra exi-

gibilității TVA, înregistrării veniturilor și stabilirii rezultatului fiscal. 
În toate cazurile, în vederea certificării declarației fiscale, consultantul fiscal verifică prin sondaj și în baza 
pragului de semnificație documentele și întocmește dosarul de lucru, în care consemnează, pentru peri-
oada aferentă certificării, după caz, date cum sunt: 
a) modul de administrare a registrelor și documentelor justificative și contabile, precum și a evidențelor 

fiscale; 
b) modul de respectare a reglementărilor legale privind inventarierea generală a elementelor patrimoni-

ale de activ și pasiv; 
c) existența unor măsuri dispuse prin acte întocmite de către organele fiscale sau alte organe cu atri-

buții în domeniul fiscal și neîndeplinite de către contribuabil; 
d) identificarea partenerilor de afaceri care au avut cu contribuabilul raporturi juridice ce au o pondere 

semnificativă în activitatea acestuia; 
e) modalitățile de efectuare a decontărilor, urmărindu-se organizarea și ținerea evidenței analitice a 

debitorilor și creditorilor; 
f) datoriile/creanțele care nu provin din achiziții/livrări de bunuri sau prestări de servicii; 
g) documentele justificative privind achitarea datoriilor prin plăți în contul altor persoane decât credito-

rii, existența acordului creditorilor; 
h) compensările între mai multe părți sau bilaterale; 
i) respectarea cerințelor referitoare la emiterea facturilor; 
j) faptele înscrise în cazierul fiscal al contribuabilului. 
Dosarul contribuabilului și dosarul de lucru se păstrează la consultantul fiscal care certifică declarația o 
perioadă cel puțin egală cu termenul de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale. Păstrarea do-
sarului contribuabilului și a dosarului de lucru se poate realiza și în medii de stocare electronice, cu res-
pectarea legislației în vigoare. 
Dosarul de lucru și dosarul contribuabilului pot fi verificate de către organele de control ale Camerei Con-
sultanților Fiscali cu prilejul controlului de calitate efectuat periodic. 
Stabilirea tratamentului fiscal și a pragului de semnificație 
Tratamentul fiscal al operațiunilor economice reflectate în documentele financiar-contabile și care sunt 
înscrise în declarația ce urmează a fi supusă certificării se verifică prin sondaj, în baza pragurilor de 
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semnificație stabilite de consultantul fiscal.  
În stabilirea pragului de semnificație pentru verificarea calculului impozitului/taxei, consultanții fiscali se 
vor baza în primul rând pe raționamentul profesional, precum și pe procedurile analitice și pe înțelegerea 
în ansamblu a contribuabilului și a mediului economic în care acesta activează. 
Pentru stabilirea pragului de semnificație, consultantul fiscal aplică un procentaj dintr-o anumită valoare 
de referință. 
Rezultatul certificării 
Rezultatul certificării se consemnează în scris într-un raport de certificare. În baza raportului de certifica-
re se întocmește nota de certificare, care se depune la organul fiscal. 
În nota de certificare se menționează dacă certificarea este făcută cu sau fără rezerve. Nota de certifica-
re reprezintă documentul de certificare în sensul art. 831 alin. (3) din Codul de Procedură Fiscală. 
Nota de certificare conține în mod obligatoriu datele de identificare ale consultantului fiscal, precum și 
elemente privind cuantumul și natura creanței fiscale declarate. 
În situația în care se certifică o declarație rectificativă, în nota de certificare se precizează cauzele care 
au generat rectificarea. 
În situația în care se certifică o declarație cu rezerve, în nota de certificare se menționează motivația 
acesteia. 
Normele de certificare prezintă în detaliu cerințele speciale de verificare pentru cele 4 categorii de decla-
rații fiscale menționate mai sus.  

ORDIN nr. 1620 din 27 noiembrie 2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la or-
ganul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum și a 
Procedurii privind schimbul de informații între ANAF și Camera Consultanților Fiscali 
(MO 881/2014) 
Ordinul aprobă Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consul-
tantul fiscal și Procedura privind schimbul de informații între ANAF și Camera Consultanților Fiscali. 
Depunerea documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal 
Procedura se aplică pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a 
declarațiilor fiscale, inclusiv a declarațiilor rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal. 
În urma certificării, consultantul fiscal întocmește o notă de certificare (formular electronic D180), aceasta 
fiind depusă de consultantul fiscal la organele fiscale, în baza acordului dat de către contribuabilul titular 
al declarației certificate. 
Nota de certificare se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datora-
te de contribuabilul pentru care se prestează serviciul de certificare, împreună cu declarația certificată 
sau ulterior depunerii acesteia. 
Nota de certificare se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe serverul 
MFP, portalul ANAF, și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distantă.  

ORDIN nr. 4018 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF 
nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul 
III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 952/2014) 
Ordinul abrogă vechiul formular 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impo-
zitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul 
locativ", acesta fiind înlocuit cu noul formular 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 
2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor”. 
Noul formular se folosește începând cu veniturile anului 2014.  
Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și 
asimilate salariilor, în următoarele situații: 
� au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 

376/2004 privind bursele private și solicită restituirea acestora ; 
� optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea 

entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult; 
Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură 
entitate nonprofit sau unitate de cult. 
Termenul de depunere: anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului. 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative (MO 957/2014) 
Ordonanța aduce modificări ale cadrului legislativ privind jocurile de noroc, fiind vizate următoarele as-
pecte: 
� corectarea problemelor de compatibilitate cu legislația europeană 
� actualizarea taxelor de autorizare a activităților de jocuri de noroc 
� îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul jocurilor de noroc. 

ORDIN nr. 1228 din 17 octombrie 2014 privind aprobarea instituirii schemelor de ajutor 
de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 ia-
nuarie-30 iunie 2015 (MO 904/2014) 
Ordinul aprobă instituirea următoarelor scheme de ajutor de minimis, pentru acțiunile din Programul de 
promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei: 
� Participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale în străinătate 
� Organizarea de misiuni economice și acțiuni de promovare a exportului în străinătate 
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� Realizarea de studii de piață și pe produse, inclusiv pentru obiective complexe 
Schemele de ajutor de minimis se aplică în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015. 

ORDIN nr. 3743 din 9 decembrie 2014 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-
verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" utilizat de personalul cu atribuții 
de inspecție fiscală, împuternicit de către ANAF (MO 959/2014) 
Ordinul aprobă formularul tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", cod 
14.13.22.99, utilizat de personalul cu atribuții de inspecție fiscală. 

ORDIN nr. 4023 din 23 decembrie 2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a 
persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru ser-
vicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru 
declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 1524 și art. 1525 din Co-
dul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare (MO 963/2014) 

LEGE nr. 171 din 16 decembrie 2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii 
Principatelor Române ca zi de sărbătoare națională (MO 922/2014) 
Ziua de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române – este declarată zi de sărbătoare națională. 

HOTĂRÂRE nr. 1090 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea unor zile lucrătoare ca zile 
libere (MO 901/2014) 
Hotărârea a stabilit ca zile libere, zilele de 24 și 31 decembrie 2014, pentru salariații din sectorul public, 
cu stabilirea unor perioade de recuperare a acestora.  

INFO – ZILE LIBERE ÎN 2015 
În anul 2015, vor fi 13 zile declarate libere prin Codul Muncii, dintre acestea 5 fiind în zile de week-end 
(cele subliniate): 
� 1 ianuarie, 2 ianuarie (Anul Nou) 
� 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Române) 
� 12 aprilie, 13 aprilie (Paștele) 
� 1 mai (Ziua Muncii) 
� 31 mai, 1 iunie (Rusalii) 
� 15 august (Adormirea Maicii Domnului) 
� 30 noiembrie (Sfântul Andrei) 
� 1 decembrie (Ziua Națională a României) 
� 25 decembrie, 26 decembrie (Crăciunul) 

ORDIN nr. 561 din 24 noiembrie 2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului pri-
vind procedura de constatare și sancționare a practicilor de concurență neloială (MO 
918/2014) 
Ordinul aprobă procedura de constatare și sancționare a practicilor de concurență neloială.  

ORDIN nr. 10 din 9 decembrie 2014 privind modificarea Ordinului BNR nr. 5/2014 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând 
informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România 
ale instituțiilor de credit din alte state membre, și a Ordinului BNR nr. 6/2014 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la 
nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplica-
bile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială (MO 914/2014) 

HOTĂRÂRE nr. 1053 din 18 noiembrie 2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de sti-
mulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare (MO 
891/2014) 

ORDIN nr. 1798 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea și completarea Normelor me-
todologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului 
(OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 (MO 967/2014) 

ORDIN nr. 1800 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea și completarea Normelor me-
todologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM), 
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice, și al ministru-
lui delegat pentru buget nr. 136/2014 (MO 967/2014) 

INFO – TVA la încasare  
Sistemul de TVA la încasare este opțional. Pot aplica în continuare sistemul sau pot opta pentru aplica-
rea lui, persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafo-
nul de 2.250.000 lei. 
Cifra de afaceri pentru calculul plafonului menționat este constituită din valoarea totală a livrărilor de bu-
nuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de TVA, precum și a operațiunilor rezultate din activi-
tăți economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 și 
133 din Codul Fiscal, realizate în cursul anului calendaristic. 
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În ce constă aplicarea sistemului de TVA la încasare? 
TVA se deduce la data plății facturii către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, iar colectarea TVA se 
face la data încasării facturii.  
Cât trebuie menținut sistemul? 
Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este obligată să aplice 
sistemul respectiv cel puțin până la sfârșitul anului calendaristic în care a optat pentru aplicarea sistemu-
lui, cu excepția situației în care în cursul aceluiași an cifra de afaceri depășește plafonul de 2.250.000 lei, 
caz în care sistemul se aplică până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost 
depășit. 
Cine nu poate aplica sistemul? 
Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare: 
� persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) 

din Codul Fiscal; 
� persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a) din Codul 

Fiscal; 
� persoanele impozabile care în anul precedent au depășit plafonul de 2.250.000 lei; 
� persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului și 

care au depășit plafonul de 2.250.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat 
în funcție de operațiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de 
TVA conform art. 153 din Codul Fiscal. 

Ce operațiuni intră în sfera de aplicare a sistemului? 
Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare aplică sistemul respec-
tiv numai pentru operațiuni pentru care locul livrării sau locul prestării se consideră a fi în România, dar 
nu aplică sistemul respectiv pentru următoarele operațiuni care intră sub incidența regulilor generale 
privind exigibilitatea TVA: 
� livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei 

conform art. 150 alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160 din Codul Fiscal; 
� livrările de bunuri/prestările de servicii care sunt scutite de TVA; 
� operațiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 152^1 – 152^3 din Codul Fiscal; 
� livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/

prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul Fiscal. 
Formalități 
Persoana impozabilă care optează să aplice sistemul TVA la încasare trebuie să depună la organele 
fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afa-
ceri din anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 lei și că optează pentru aplica-
rea sistemului TVA la încasare. Se consideră că persoana impozabilă a optat în mod tacit pentru continu-
area aplicării sistemului TVA la încasare, neavând obligația să depună notificarea, dacă în anul prece-
dent a aplicat sistemul TVA la încasare și cifra sa de afaceri nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei. 

INFO – Impozitul pe reprezentanțe 
Orice persoană juridică străină, care are o reprezentanță autorizată să funcționeze în România are obli-
gația de a plăti un impozit anual în conformitate cu prevederile art. 122 din Codul Fiscal. 
Impozitul pe reprezentanță 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 pieței valutare, comunicat de Banca Națională a Ro-
mâniei, valabil în ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat. Persoana juridică 
străină are obligația de a plăti impozitul pe reprezentanță la bugetul de stat, în două tranșe egale, până 
la datele de 25 iunie și 21 decembrie inclusiv. 
În cazul unei persoane juridice străine, care în cursul unui an fiscal înființează sau desființează o repre-
zentanță în România, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporțional cu numărul de luni de 
existență a reprezentanței în anul fiscal respectiv. 
Persoana juridică străină care datorează impozitul pe reprezentanță are obligația de a depune o declara-
ție anuală la autoritatea fiscală competentă, până la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impu-
nere. 
Persoanele juridice străine, prin reprezentanțe înființate în România, nu sunt abilitate să facă fapte de 
comerț, aceste reprezentanțe neavând calitatea de persoană juridică. Reprezentanțele sunt obligate să 
conducă evidența contabilă prevăzută de legislație în vigoare din România. 

INFO - Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariaților 
Potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu mo-
dificările și completările ulterioare, tichetele cadou se procură de către angajatori de la unități emitente și 
se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru 
protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, precum și 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 destinației și cuantumului prevăzute la art. 
55 alin. (4) lit. a) din Codul Fiscal (cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajați-
lor, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, pre-
cum și 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 și/sau în natu-
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ră obținute de o persoană fizică ce desfășoară 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-
tul brut lunar din salarii, avantaje care se impozitează cu cota de 16%. 
Tichetele cadou nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii potrivit art. 
296^5 lit. o) din Codul Fiscal. 
Cadouri în bani și în natură 
Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaților, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 
iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și 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 depășește 150 lei nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile, 
în înțelesul impozitului pe venit. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori (în bani și în bu-
nuri) copiilor minori ai angajaților cu ocaziile de mai sus se aplică pentru fiecare copil minor al fiecărui 
angajat. Aceste cadouri în bani și în bunuri nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale 
obligatorii potrivit art. 296^15 lit. b) din Codul Fiscal. 
Cadourile în bani și în natură acordate cu ocaziile de mai sus care depășesc 150 lei precum și cadourile 
oferite cu alte ocazii sunt impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale 
obligatorii. 
Important! Pentru angajator, din punct de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli cu cadourile în 
bani și în natură sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, ca și 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 relații 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. 

INFO - Sistemul plăților anticipate privind impozitul pe profit 
De la 1 ianuarie 2013 a intrat în vigoare posibilitatea de a opta pentru aplicarea sistemului plăților antici-
pate privind impozitul pe profit. 
Au trecut așadar doi ani de aplicare a acestui mod de declarare și de plată a impozitului pe profit. Cei 
care au optat în urmă cu un an pentru aplicarea sistemului sunt obligați să îl mențină și în 2015 (sistemul 
este obligatoriu pentru 2 ani fiscali consecutivi). Dar cei care au optat în urmă cu doi ani pentru aplicarea 
sistemului sau nu au optat deloc pentru sistemul plăților anticipate, este cazul să facă din nou analiza de 
oportunitate privind exercitarea sau nu a acestei opțiuni. 
Avantajul major al sistemului este eliminarea calculației trimestriale a impozitului pe profit și implicit a 
necesității aplicării trimestriale a tuturor regulilor de ajustare a rezultatului contabil pentru a ajunge la 
rezultatul fiscal și determinarea impozitului datorat. În situația plăților anticipate, impozitul pe profit se 
plătește tot trimestrial dar luând ca bază impozitul pe profit aferent anului precedent, corectat cu un indi-
ce de inflație. Regularizarea finală se face odată cu declarația anuală finală privind impozitul pe profit. 
Sistemul plăților anticipate constă în: 
� opțiunea de a aplica sau a ieși din sistemul plăților anticipate se efectuează la începutul anului fiscal 

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

fiscali consecutivi înregistrează pierdere fiscală, efectuează plăți 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 plăților anticipate și care, în anul precedent, au beneficiat de scutiri 
de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează și se efectuează 
plățile anticipate nu mai beneficiază de facilitățile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul 
precedent, pe baza căruia se determină plățile anticipate, este impozitul pe profit determinat con-
form declarației privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul și impozitul pe 
profit scutit. 

Excepții de la sistemul plăților anticipate 
Categoriile de contribuabili care nu pot opta pentru sistemul plăților anticipate și care au stabilit un regim 
special de declarare și plată sunt : 
a) organizațiile nonprofit au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 

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

viticultură au obligația de a declara și 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 obligația de a declara și plăti impozit pe profit trimestrial (neputând opta 
pentru sistemul plăților anticipate) : 

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

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

ο persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în 
România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. 

ο Ultimele două categorii de contribuabili au obligația de a depune împreună cu declarația anuală de 
impozit pe profit, și o declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor. 
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De asemenea, următoarele categorii de contribuabili, care în anul precedent se aflau în situațiile de mai 
jos, trebuie să aplice sistemul plăților trimestriale (deci nu pot opta pentru sistemul plăților anticipate): 
� contribuabilii care înregistrează pierdere fiscală la sfârșitul anului fiscal precedent; 
� contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și trec la impozitul pe 

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

desfășoară activități la sediul social/sediile secundare, situații înscrise, potrivit prevederilor legale, în 
Registrul Comerțului sau în Registrul ținut de instanțele judecătorești competente, după caz; 

� contribuabilii nou-înființați, dar nu sunt considerați contribuabili nou-înființați cei care se înregistrează 
ca efect al unor operațiuni 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 2014 
Vă reamintim că începând cu anul 2012, nu se mai declară anticipat impozitul pe profit, aferent trimestru-
lui IV, ca fiind cel la nivelul trimestrului III, de către contribuabilii care aplică sistemul trimestrial de calcul 
al impozitului pe profit.  Astfel, nu va trebui să declarați poziția „impozit pe profit” pe formularul 100 pentru 
luna decembrie 2014 care se depune la ANAF până la 25 ianuarie 2015 (cu excepția celor ce aplică sis-
temul plăților anticipate). 
Termenul de declarare și de plată a impozitului pe profit pentru anul 2014 este 25 martie 2015, cu excep-
ția organizațiilor non-profit și a contribuabililor care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor și a 
plantelor tehnice, pomicultură și viticultură care au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit anual 
până la data de 25 februarie 2015. 

REMINDER – Deprecierea creanțelor clienți 
În conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților 
Economice Europene, creanțele se prezintă în situațiile financiare la valoarea lor probabilă de încasare. 
Pentru deprecierea creanțelor din conturile de clienți, decontări în cadrul grupului și 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 și constituirea de provizioa-
ne? 
În conformitate cu prevederile art. 22 din Codul Fiscal următoarele provizioane sunt deductibile la calcu-
lul 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 depășește 270 de zile de la data scadenței; 
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 
evidență a creanțelor neîncasate sunt deductibile fiscal în următoarele cazuri: 
� procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătorești; 
� debitorul a decedat și creanța nu poate fi recuperată de la moștenitori; 
� debitorul este dizolvat, în cazul societății cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără 

succesor; 
� debitorul înregistrează dificultăți financiare majore care ii afectează întreg patrimoniul. 
Din punctul de vedere al TVA menționăm 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 încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisă începând cu data 
pronunțării hotărârii judecătorești de închidere a procedurii prevăzute de Legea 85/2006 privind procedu-
ra insolvenței, hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă. 
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REMINDER – Regimul microîntreprinderilor  
O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, 
la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: 
� realizează venituri, altele decât cele prevăzute mai jos;  
� a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei al 65.000 euro;  
� capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și autoritățile locale; 
� nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, 

potrivit legii. 
În 2013 regimul microîntreprinderilor a devenit obligatoriu pentru cei care se încadrează în condițiile de 
mai sus. Condiția referitoare la numărul de angajați a fost abrogată. 
Nu pot aplica sistemul de impunere pentru microîntreprinderi societățile care: 
� desfășoară activități în domeniul bancar;  
� desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția per-

soanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;  
� desfășoară activități în domeniile jocurilor de noroc, consultanței și managementului. 
Începând cu anul 2014, o microîntreprindere poate avea venituri realizate din consultanță și manage-
ment până la nivelul de 20% din totalul veniturilor.  
Cine aplică regimul microîntreprinderilor în anul 2015? 
Societățile care aplică regimul impozitului pe profit și care se încadrează la 31 decembrie 2014 în condi-
țiile menționate mai sus sunt obligate să treacă pentru anul 2015 la regimul microîntreprinderilor.  
Microîntreprinderile care continuă să îndeplinească condițiile, își mențin regimul de impozitare în anul 
2015. 
Societățile nou-înființate vor aplica regimul microîntreprinderilor încă de la înființare dacă condiția privind 
deținerea capitalului social este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerțului. Dacă societatea 
intenționează să desfășoare oricare din activitățile exceptate nu aplică regimul microîntreprinderilor.  
O societate nou-înființată care, la data înregistrării în registrul comerțului, are subscris un capital social 
reprezentând cel puțin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice regimul impozitu-
lui pe profit. 
Când încetează aplicarea regimului microîntreprinderilor? 
� Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfășoare activități de natura celor ex-

ceptate datorează impozit pe profit luând în calcul veniturile și cheltuielile înregistrate începând cu 
trimestrul respectiv. 

� Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, 
aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile și cheltuielile realizate de la începutul anu-
lui fiscal. Calculul și plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a de-
pășit limita prevăzută. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferența dintre impozitul pe profit calcu-
lat de la începutul anului fiscal până la sfârșitul perioadei de raportare și impozitul pe veniturile mi-
croîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.  

� Începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condițiile rămase. 
Schimbarea regimului în cursul anului sau începând cu anul fiscal următor se face prin modificarea vec-
torului fiscal cu ajutorul declarației 010. Dacă regimul se schimbă de la 1 ianuarie 2015, declarația 010 
trebuie depusă până la 31 ianuarie 2015.  
Cota și baza de impozitare 
Cota de impozitare este de 3%  
Baza de impozitare este constituită din totalul veniturilor din orice sursă, cu următoarele excepții: 
� veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;  
� veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;  
� veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;  
� veniturile din subvenții de exploatare;  
� veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;  
� veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au 

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

duse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.  
Începând cu anul 2014 au fost introduse reguli speciale privind includerea în baza de impozitare a redu-
cerilor comerciale și a diferențelor de curs valutar. Astfel: 
� Se scad din baza impozabilă valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării și se adau-

gă valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării; 
� Nu se iau în considerare veniturile din diferențe de curs valutar în primele trei trimestre ale anului, 

iar în trimestrul IV se include în baza de impozitare doar diferența netă favorabilă dintre veniturile și 
cheltuielile din diferențe de curs valutar înregistrate cumulat de la începutul anului. 

Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microîntreprinderi care se înfi-
ințează sau își încetează existența, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juri-
dică a existat.  
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exercițiului financi-
ar precedent. 
În cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se 
deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse 
în funcțiune, potrivit legii.  
 

Regimul 
microîntreprinderilor 
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Calcul și plată  
Calculul și 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 și o persoană fizică, rezidentă 
sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligația de a calcula, reține, declara și 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 țină evidența amortizării fiscale, conform art. 24 al Codului Fiscal.  

REMINDER – Plată trimestrială a contribuțiilor sociale și impozitului pe venit reținut la 
sursă / Depunerea trimestrială a declarațiilor 112 
Vă reamintim că începând cu trimestrul IV 2011 s-a instituit posibilitatea plății și a depunerii trimestriale a 
declarațiilor 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nomina-
lă a persoanelor asigurate pentru anumite categorii de contribuabili.  
Depunerea trimestrială constă în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru fiecare lună din 
trimestru. Avantajul creat de acest sistem este numai din punct de vedere al trezoreriei entității.  
Reamintim că regula generală impune obligația de a calcula și de a reține impozitul aferent veniturilor 
fiecărei luni la data efectuării plății acestor venituri, precum și de a-l vira la bugetul de stat până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. Aceeași regulă se aplică și la 
contribuțiile sociale individuale. 
Regimul trimestrial a devenit opțiunea 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 și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv; 
� persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au 

avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv; 
� asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepția instituțiilor 

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

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

Numărul mediu de salariați și veniturile totale se stabilesc potrivit prevederilor art. 29619 alin. (13) și (14) 
din Codul Fiscal, respectiv ca medie aritmetică a numărului de salariați din declarațiile 112 depuse pentru 
fiecare lună din anul anterior. 
Opțiunea privind aplicarea regimului lunar trebuie depusă la organele fiscale până la 31 ianuarie inclusiv. 
Declarația privind opțiunea se depune pe suport hârtie la organele fiscale.  
În cazul contribuabililor nou înființați (cu excepția PFA, întreprinderilor individuale și persoanelor fizice 
care exercită profesii libere, precum și a asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane 
fizice), aceștia pot aplica regimul trimestrial de declarare începând cu anul înființării dacă, odată cu de-
clarația de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr mediu de până la 3 salari-
ați exclusiv și, 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 și indemnizații de 
asigurări sociale de sănătate sau încetează calitatea de asigurat a unei persoane, plătitorii de venituri din 
salarii și asimilate salariilor depun declarația 112 până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în 
care a intervenit încetarea calității de asigurat. În acest caz, declarația/declarațiile 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 calității de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, 
se vor depune atât declarația pentru prima lună a trimestrului, cât și cea pentru luna a doua, urmând ca 
după încheierea trimestrului să se depună numai declarația pentru luna a treia. 
Reamintim de asemenea că termenul de plată al contribuțiilor sociale și al impozitului pe venit rămâne 
trimestrial chiar dacă conform prevederilor de mai sus, contribuabilul trebuie să depună anticipat declara-
ția 112 pentru prima sau a doua lună din trimestru, în cazul în care are loc încetarea calității de asigurat 
al vreunui salariat. La stabilirea numărului mediu de salariați se iau în calcul numai persoanele cu con-
tracte individuale de muncă, atât cu normă întreagă, cât și cu timp parțial.  
Formularul privind opțiunea a fost aprobat de către Ordinul 3154/2011 (MO 677/2011) și îl puteți descăr-
ca de pe site-ul ANAF: 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 și conducerea contabilității vor desemna, prin decizie inter-

nă scrisă, o persoană sau mai multe, care să aibă atribuții privind alocarea și 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 factură. 
Semnarea și ștampilarea facturilor nu sunt obligatorii, dar asigură controlul la nivel intern și reprezintă o 
modalitate de prevenire a fraudelor. 
Reamintim totodată și 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.  

Nu uitați de emiterea 
deciziei anuale de 
stabilire seriilor și 
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formularelor 
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Se va asigura un regim intern de numerotare a formularelor financiar-contabile, astfel: 
� persoanele care răspund de organizarea și conducerea contabilității vor desemna, prin decizie inter-

nă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuții privind alocarea și 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 ține cont de structura organiza-
torică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.; 

� se vor emite proceduri proprii de stabilire și/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 internă anuală trebuie să stabilească intervalul numerelor alocate formularelor de facturi, 
chitanțe, avize de expediție și extinsă și 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 rezi-
dență fiscală emis în 2015 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2014 sunt valabile și în primele 60 zile calendaristice 
din anul 2015. 

REMINDER – Cursurile de închidere ale anului 2014 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea anului 2014 pentru evaluarea ele-
mentelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și 
pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul 
unei valute sunt: 
1 EUR = 4,4821 RON; 1 CHF = 3,7273 RON; 1 GBP = 5,7430 RON; 1 USD = 3,6868 RON. 

AGENDA LUNII IANUARIE 2015 

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

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

creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, 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 reglementărilor în domeniul TVA 
� Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de înregistrare în 

scopuri de TVA;  
� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune 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; 
� Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
NU UITAŢI ca la începutul anului 2015 să stabiliți prin decizie internă intervalul numere-
lor alocate formularelor de facturi, chitanțe, avize de expediție pe care le veți folosi în 
cursul anului 2015. 
În cursul lunii nu uitați că 
Vineri, 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 2014. Începând cu 
luna ianuarie, perioada fiscală de raportare a TVA va fi lunară. 

Luni, 12 ianuarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
� declarației de înregistrare fiscală/de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități 

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) – con-
form art. 152 (6) Cod Fiscal); 

� declarației de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară 
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activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (formular 070). Acestea au obli-
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); 

� declarației de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române (formular 
020), altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profe-
sii libere, care au obligația 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 mențiuni 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 depășesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din 
Codul Fiscal (formular 096). 

Luni, 12 ianuarie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Joi, 15 ianuarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna decembrie 2014 (standard sau extinsă depusă în format electro-

nic); 
� de către fiecare antrepozitar autorizat ca producător de bere, a unei declarații pe propria răspundere 

privind capacitățile de producție pe care le deține; 
� declarației privind venitul estimat din activități independente "Declarația privind venitul estimat din 

activități independente" (formular 220) privind veniturile din cedarea folosinței bunurilor, calificate în 
categoria venituri din activități independente (peste 5 contracte de închiriere). 

Marți, 20 ianuarie este ultima zi pentru depunerea 
� decontului special de TVA (sistem VOES) aferent trimestrului IV 2014 de către persoanele impozabi-

le nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile. 
Luni, 26 ianuarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100)*; 
� declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală 

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300)* ; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� 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); 
� declarației recapitulative lunare privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

aferentă lunii decembrie 2014; 
� declaraţiei informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul naţional aferentă 

lunii decembrie 2014 (formular 394)*;  
� declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice 

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

� declaraţiei privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (inclusiv ecotaxa); 
� pro-ratei provizorii pentru anul fiscal 2015, precum și a modului de determinare a acesteia; 
� Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale 

aprobate anterior; 
� declarației privind cifra de afaceri (obținută sau după caz recalculată) în cazul persoanelor 

impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat 
achiziții intracomunitare de bunuri în 2014 (formular 094). Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal care au fost cu TVA trimestrial în anul 2014 și au 
depășit 100 000 euro cifra de afaceri, vor depune și declarația 010 pentru trecerea la TVA lunar. În 
caz că perioada de raportare TVA era lunară, iar cifra de afaceri în 2014 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 părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, pentru trimestrul IV 2014 
(formular 225); 

� declaraţiei privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor, formular 104, pentru asocieri-
le fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizi-
ce nerezidente pentru activități din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice 
române pentru activități din România și străinătate), pentru trimestrul IV 2014; 

� notificarea privind aplicarea/ieșirea din sistemul de TVA la încasare (formular 097); 
� declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patri-

moniul personal (formular 208), aferente semestrului precedent. 
Luni, 26 ianuarie, este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
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� sumelor către contul unic – Buget de stat:  
ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul IV 2014 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social ṓi fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna decembrie 2014 sau distribuite și ne-

plătite în cursul anului 2014 
ο impozitul pe profit aferent trimestrului IV 2014 - de către contribuabilii care aplică sistemul 

plăților anticipate 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și 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 și fondurilor speciale: 

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate 
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� contribuției la Fondul pentru mediu (inclusiv ecotaxa). 
Luni, 2 februarie este ultima zi pentru depunerea 
� Declarației 010 pentru modificarea vectorului fiscal de către societățile care schimbă regimul 

de impozitare de la impozit pe profit la microîntreprinderi și invers. 
� Opțiunii pentru aplicarea regimului lunar de declarare și de plată a contribuțiilor sociale / im-

pozitului pe venit reținut la sursă (declarația 112). Opțiunea implicită este regimul trimestrial 
pentru cei ce îndeplinesc criteriile la 31 decembrie 2014. Opțiunea se depune prin intermediul 
formularului 010 (pentru persoane juridice), respectiv 070 (pentru persoane fizice). 

� Notificării privind modificarea sistemului de declarare și plată a impozitului pe profit 
(sistemul plăților anticipate sau sistemul real) - formular 012. 

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

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

ο Venituri din cedarea folosinței bunurilor; 
ο Venituri din activități 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 activități 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 următoare-
le categorii de contribuabili: 

ο întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; 
ο membrii întreprinderii familiale; 
ο persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare 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 și a mijloacelor de transport către autori-

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

Luni, 2 februarie, este ultima zi pentru plata 
� impozitului pe mijlocul de transport, de către destinatarii, persoane fizice sau juridice străine, care 

solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în situația în care înmatricu-
larea privește o perioadă care depășește 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 sfârșește înainte de data de 1 decem-

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

IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor, pot fi descărcate 
de pe site-ul Ministerului de Finanțe : www.mfinante.ro.  
Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de 
contribuabilii mari și mijlocii, precum și de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declara-
țiilor și au un certificat digital. 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor și de 
plată a taxelor 
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Contribuții 2015  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % pentru condiții speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraților din luna pen-
tru care se calculează contribuția și valoa-
rea corespunzătoare a de cinci ori câștigul 
salarial mediu brut)1 
(valabile începând cu veniturile aferente 
lunii octombrie 2014) 

10,5% (baza de calcul a contri-
buției individuale plafonat pen-
tru angajat la cinci ori câștigul 
salarial mediu brut,  
adică 5 x 2.415 =12.075 lei)1 
(baza de calcul a contribuției 
individuale pentru persoane 
sub convenție civilă: venit brut) 

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

Contribuția pentru concedii medicale și indem-
nizații de asigurări de sănătate (calculată la 
venitul brut plafonat la 12 salarii minime brute 
pe țară garantate în plată înmulțit cu numărul 
asiguraților pentru care se calculează contribu-
ția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj (calculată la ve-
nitul brut) 0,5% 0,5% 

Contribuția pentru accidente de muncă și boli 
profesionale (Calculată la venit brut)2 

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

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

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

Impozitul pe venituri   16% 

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

4 * 50% salariul minim pe economie  
(975 lei) la fiecare 100 de salariați   

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen-
sul impozitului pe venit începând cu mai 2013 9,35 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 
1091/2014 

975 lei (începând cu 1 ianuarie 2015) 
    

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

  
13 lei 
32,50 lei 

  

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medicale și 
de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din salari-
ul mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații beneficia-
ză de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este salariul 
minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate suporta-
te de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporara de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau 
a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  
OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, mențio-
nate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 
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Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili să vă asiste și 
să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de salarizare.  
Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența funcției financi-
are și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți specializați în asistența servi-
ciului de salarizare al clienților noștri. 
 
Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, fiscalitate, 
servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

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

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

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

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