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INFO – Noutăți 2017 
Începând cu 1 ianuarie 2017 au intrat în vigoare măsurile stabilite încă de la adopta-
rea noului Cod Fiscal. Astfel, cota de TVA devine 19% (de la 20%). 
Totodată, impozitul pe construcții (numit și „taxa pe stâlp”) este abrogat.  

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modifi‐
carea și completarea unor acte normative din domeniul financiar‐fiscal 
(MO 977/2016) 
Ordonanța aduce modificări Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală cu apli-
cabilitate de la 1 ianuarie 2017.  
Prezentăm în cele ce urmează principalele modificări introduse. 
CODUL FISCAL 
1. DISPOZIȚII GENERALE 
STOCK OPTION PLAN 
Este lărgită sfera de aplicare a programelor de tip stock options.  „Stock option 
plan” nu mai vizează doar persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise 
la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate în cadrul unui sistem 
alternativ de tranzacționare, ci vizează orice persoană juridică care acordă angajați-
lor, administratorilor și/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate 
ei, dreptul de a achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un 
număr determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectivă. Condiția 
impusă este ca programul stock options să cuprindă o perioadă minimă de un an 
între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia (achiziționării 
titlurilor de participare). 
CONTRIBUABILI INACTIVI SAU CĂRORA LI S‐A ANULAT ÎNREGISTRAREA ÎN 
SCOPURI DE TVA 
Sunt introduse noi prevederi privind contribuabilii inactivi care se reactivează, fiind 
permisă deducerea cheltuielilor și a TVA după reactivare. Totodată, se permite bene-
ficiarilor care au făcut achiziții de bunuri / servicii de la persoane declarate inacti-
ve, să își poată exercita dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA aferentă achizi-
țiilor, după reactivarea acestora.  
Aceleași reguli au fost introduse și în cazul celor cărora li s-a anulat înregistrarea în 
scopuri de TVA, iar după reînregistrare se vor aplica aceleași reguli ca mai sus.  
2. IMPOZITUL PE PROFIT 
ANUL FISCAL 
Sunt introduse reglementări pentru modificarea ulterioară a anului fiscal diferit de 
anul calendaristic, inclusiv în situația revenirii la anul fiscal calendaristic.  
Revenirea la anul fiscal calendaristic 
Dacă anul fiscal modificat redevine anul fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modi-
ficat include și perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal 
modificat și 31 decembrie a anului respectiv. Practic, ultimul an fiscal modificat se 
prelungește până la 31 decembrie a anului respectiv. 
Declarația anuală de impozit pe profit aferentă ultimului an fiscal modificat se de-
pune până la data de 25 martie, inclusiv, a anului următor. Această modificare se 
comunică organelor fiscale până la data de 25 a celei de-a treia luni, inclusiv, de la 
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data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat. 
Modificarea ulterioară a anului fiscal diferit de anul calendaristic 
În această situație, primul an nou fiscal modificat include și perioada cuprinsă între ziua 
ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat și ziua anterioară primei zile a noului an 
fiscal modificat. Practic, anul fiscal anterior se prelungește până la ziua anterioară înce-
perii noului an fiscal modificat.  
Modificarea se comunică în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modifi-
cat. 
PROFITUL REINVESTIT 
Este extinsă sfera de aplicare a facilității de scutire de impozit a profitului reinvestit și 
asupra dreptului de utilizare a programelor informatice, concomitent cu aplicarea nelimi-
tată în timp a acestei facilității fiscale. Celelalte prevederi rămân neschimbate. 
CHELTUIELI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 
Sunt introduse facilități pentru învățământul profesional și tehnic, cheltuielile efectuate 
pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic potrivit regle-
mentărilor legale din domeniul educației naționale sunt considerate deductibile la calcu-
lul rezultatului fiscal. Totodată sunt definite ca fiind mijloace fixe amortizabile mijloacele 
fixe deținute și utilizate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și 
tehnic, cât și investițiile efectuate pentru același scop. 
CHELTUIELI AFERENTE VENITURILOR NEIMPOZABILE 
Reamintim că, odată cu introducerea noului Cod Fiscal de la 1 ianuarie 2016, în situația în 
care evidența contabilă nu asigură informația necesară identificării cheltuielilor aferente 
veniturilor neimpozabile, la determinarea rezultatului fiscal se iau în calcul cheltuielile 
de conducere și administrare, precum și alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin 
utilizarea unei metode raționale de alocare a acestora sau proporțional cu ponderea veni-
turilor neimpozabile respective în totalul veniturilor înregistrate de contribuabil.  
Prin modificările introduse sunt menționate categoriile de venituri neimpozabile pentru 
care nu se alocă cheltuieli de conducere și administrare/cheltuieli comune aferente.  
Menționăm că veniturile din dividende, veniturile din cesiunea titlurilor de participare și 
alte câteva categorii, rămân în continuare subiect al alocării cheltuielilor de conducere și 
administrare/ cheltuieli comune.  
3. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR 
Este redus pragul capitalului social minim de la care o entitate poate opta pentru aplica-
rea impozitului pe profit în locul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Astfel, 
plafonul este redus de la echivalentul a 25.000 euro la 45.000 lei.  
4. IMPOZITUL PE VENIT ȘI CONTRIBUȚII SOCIALE 
VENITURI EXCEPTATE DE LA PLATA CONTRIBUȚIILOR SOCIALE 
Remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri este definită ca venit ex-
ceptat de la plata contribuțiilor sociale. 
VENITURI NEIMPOZABILE 
Se adaugă în categoria veniturilor neimpozabile bursele, premiile și alte drepturi sub for-
mă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea, primi-
te de către elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementări-
lor legale din domeniul educației naționale. 
STABILIREA VENITULUI NET ANUAL DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE 
Sunt deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului 
profesional și tehnic, în conformitate cu reglementările legale din domeniul educației na-
ționale, cu excepția cheltuielilor cu amortizarea, care sunt deductibile potrivit regulilor 
specifice prevăzute de Codul fiscal. 
OBLIGAȚII DECLARATIVE PENTRU PLĂTITORII DE VENITURI CU REȚINERE LA SUR‐
SĂ 
Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună o 
declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, 
până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat. Fac ex-
cepție de la această regulă, printre alte categorii, plătitorii de venituri din salarii și asimi-
late salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, 
din pensii, din arendare, care au obligația depunerii Declarației privind obligațiile de pla-
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tă a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigu‐
rate pentru fiecare beneficiar de venit (D112).  
CONTRIBUȚII SOCIALE PENTRU PLĂȚI DE SALARII / DIFERENȚE DE SALARII AFE‐
RENTE PERIOADELOR ANTERIOARE 
În cazul sumelor reprezentând salarii sau diferențe de salarii stabilite prin lege și acorda‐
te pentru perioade anterioare, contribuțiile sociale se calculează, se rețin la data efectuă‐
rii plății și se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite 
aceste sume. Pentru aceste sume, contribuțiile sociale se declară până la data de 25 a lunii 
următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declarațiilor rectifica‐
tive pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective. 
5. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
REGIMUL SPECIAL PENTRU AGRICULTORI 
Se introduce cu caracter opțional regimul special pentru agricultori, care se adresează 
persoanelor fizice, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale care efectu‐
ează activități/servicii agricole. 
Agricultorii care optează pentru aplicarea acestui regim nu vor deduce TVA pentru achizi‐
țiile efectuate, dar nici nu vor colecta taxa aferentă vânzărilor, indiferent de plafonul rea‐
lizat. În schimb, aceștia vor primi o compensație în cotă forfetară de 1% în anul 2017, 4% 
în anul 2018 și 8% în anul 2019, astfel încât prețul produselor agricole/tariful serviciilor 
agricole să fie degrevate de taxă. 
Agricultorii care aplică regimul special vor fi înscriși într‐un registru special, iar benefici‐
arii acestora vor avea obligația de a menționa achizițiile efectuate de la aceștia într‐o evi‐
dență distinctă. 
Cota forfetară plătită de beneficiarii agricultorilor cu regim special va putea fi dedusă în 
aceleași limite și condiții aplicabile pentru deducerea TVA. 
AJUSTAREA TVA AFERENTĂ BUNURILOR DE CAPITAL 
Începând cu anul 2017, ajustarea TVA aferentă bunurilor de capital se va efectua anual, în 
cadrul perioadei de ajustare, pentru 1/5 sau 1/20 din taxa aferentă achiziției, fabricării, 
construcției bunurilor respective. Până la 31/12/2016 ajustarea se făcea cumulat, pentru 
toată perioada de ajustare rămasă.  
Sunt introduse și excepții de la această regulă de ajutare, excepții pentru care ajustarea se 
va face o singură dată pentru toată suma ajustării. Putem enumera situațiile în care are 
lor livrarea bunului de capital, încetează existența acestuia sau persoana impozabilă trece 
de la regimul pentru întreprinderi mici la regimul de taxare.  
Ajustarea TVA se efectuează fie în perioada fiscală în care intervine evenimentul care ge‐
nerează ajustarea, fie în ultima perioadă fiscală a fiecărui an. 
Aceste prevederi se aplică și în cazul bunurilor de capital care la data de 1 ianuarie 2017 
se află deja în perioada de ajustare, pentru evenimentele care generează ajustarea și care 
intervin după 1 ianuarie 2017. 
Normele de aplicare vor detalia mecanismul de ajustare anuală.  
REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI 
Este desființat registrul operatorilor intracomunitari (ROI). Practic, începând cu 1 ianua‐
rie 2017, toate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor putea efectua 
operațiuni intracomunitare și vor apărea cu codul de TVA valid în sistemul VIES. 
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ 
REACTIVAREA CONTRIBUABILILOR INACTIVI 
A fost eliminată condiția ca organul fiscal să constate funcționarea contribuabilului la se‐
diul declarat, decât în cazurile în care acesta a fost declarat inactiv tocmai pentru acest 
motiv sau s‐a sustras efectuării controalelor, prin declararea unor date referitoare la se‐
diu care nu au permis identificarea acestuia.  
Practic, pentru reactivarea unui contribuabil declarat inactiv pentru oricare din situațiile 
de mai jos, trebuie  îndeplinite toate obligațiile declarative prevăzute de lege și lipsa obli‐
gațiilor fiscale restante, precum și corectarea situației care a condus la inactivare, nefiind 
necesară verificarea funcționării la domiciliul fiscal declarat: 
� neîndeplinirea obligațiilor declarative, pe parcursul unui semestru calendaristic 
� inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului; 
� expirarea duratei de funcționare a societății; 
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� lipsa organelor statutare; 
� expirarea duratei deținerii spațiului cu destinația de sediu social. 
Contribuabilii aflați în insolvență (în procedură simplificată), în faliment sau în dizolva‐
re sunt scutiți de la îndeplinirea cerințelor aplicabile pentru a se dispune reactivarea 
contribuabililor inactivi, aceștia fiind reactivați dacă își îndeplinesc obligațiile declarati‐
ve. 
DOVADA PLĂȚII OBLIGAȚIILOR FISCALE 
Dovada plății va putea fi făcută prin documente emise pe suport hârtie, originale sau 
copii certificate prin semnătură de instituția emitentă, precum ordinul de plată, chitan‐
ța, mandatul poștal sau extrasul de cont. Dovada plății poate fi făcută și prin următoare‐
le: 
� documentele emise de terminalele sau echipamentele instituțiilor de credit care fur‐

nizează servicii de efectuare a plăților către bugetul de stat 
� extrase de cont în cazul plăților efectuate prin internet banking, home banking, mo‐

bile banking sau alte mijloace de plată la distanță 
� documente de plată editate pe suport hârtie, în cazul plăților prin intermediul cardu‐

rilor bancare sau mandatul poștal editat pe suport hârtie.  
� În cazurile de mai sus, este obligatoriu ca debitorul să își completeze datele de con‐

tact pe documentul emis pe suport hârtie, iar instituțiile publice sunt obligate să ve‐
rifice primirea sumelor și să solicite informații în caz de neconcordanță, utilizând 
aceste date de contact. 

Dacă plata nu este confirmată, se va emite o decizie de recuperare a sumelor respective, 
decizie care constituie titlu executoriu. 
ORDINEA STINGERII OBLIGAȚIILOR FISCALE 
Pentru diferențele de obligații fiscale principale stabilite de organul fiscal competent, 
precum și pentru obligațiile fiscale accesorii, stingerea se va realiza în ordinea  vechimii 
stabilită în funcție de data comunicării acestora contribuabilului/plătitorului. 
INSPECȚIA FISCALĂ PENTRU RAMBURSAREA TVA  
Inspecția fiscală pentru soluționarea unui decont de TVA cu opțiune de rambursare va 
privi doar acele perioade care au generat suma solicitată la rambursare, cu excepția situ‐
ației în sunt indicii privind nerespectarea legislației fiscale în perioade anterioare, caz în 
care se poate extinde inspecția fiscală.  
CONTESTAȚIA ÎMPOTRIVA DECIZIILOR DE INSTITUIRE A MĂSURILOR ASIGURATO‐
RII 
Contestațiile împotriva deciziilor de instituire a măsurilor asiguratorii pot fi făcute di‐
rect în fața instanței de judecată, fără a fi formulată o plângere prealabilă, termenul fi‐
ind de 30 zile de la primirea deciziei. 
COMPETENȚA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 
Contestațiile împotriva deciziilor referitoare la obligațiile de plată accesorii vor fi soluți‐
onate de același organ fiscal competent să soluționeze și contestația privind creanța 
principală, care a generat acele accesorii. 
Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor va soluționa contestații ce privesc 
creanțe fiscale de peste 1.000.000 lei (în prezent limita este de 5.000.000 lei). 

ORDIN nr. 3695 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea formularelor pri‐
vind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale dato‐
rate de persoanele fizice (MO 1068/2016) 
Ordinul actualizează formularele de declarații anuale privind definitivarea impozitului 
anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, declarații pe care 
le vor completa contribuabilii persoane fizice sau plătitorii de venituri către persoanele 
fizice, pentru veniturile realizate în anul 2016.  
Formularele actualizate prin acest ordin sunt: 
� 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”  
� 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate”  
� 204  „Declarație  anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică ...”    
� 205   „Declarație  informativă  privind  impozitul  reținut  la  sursă...” 
� 207  „Declarație  informativă  privind  impozitul  reținut la  sursă/veniturile  scutite,  

pe  beneficiari  de  venit nerezidenți” 
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� 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual 
pe veniturile din salarii și din pensii ” 

� 250  „Decizie  de  impunere  anuală pentru  veniturile  realizate  din  România  de  
persoanele  fizice“  

� 251  „Decizie  de  impunere  anuală  pentru  veniturile  realizate  din  străinătate  de  
persoanele  fizice”. 

Printre modificările cele mai importante, remarcăm faptul că în declarația 205 nu se mai 
declară veniturile din salarii și impozitul pe venitul din salarii, acestea fiind deja decla‐
rate în cursul anului prin declarația 112. Declarația 205 se depune pentru celelalte veni‐
turi obținute de persoanele fizice, venituri ce sunt impozitate la sursă: dividende, do‐
bânzi, venituri din premii, venituri din alte surse, etc. 
O altă modificare este declarația informativă privind impozitul  reținut la  sursă / veni‐
turile  scutite,  pe  beneficiari  de  venit nerezidenți. Începând cu anul 2016, această de‐
clarație are un formular numerotat (D207) și se va depune în formă electronică.  

ORDIN nr. 3696 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea procedurii privind 
recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuții de asigurări 
sociale de sănătate și contribuții de asigurări sociale, precum și pentru 
aprobarea unor formulare și modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 
3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depu‐
nere și de gestionare a formularului 600 „Declarație privind îndeplinirea 
condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în 
sistemul public de pensii“ (MO 1069/2016) 

ORDIN nr. 1302 din 11 noiembrie 2016 privind pragurile valorice Intrastat 
pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bu‐
nuri în anul 2017 (MO 1005/2016) 
Ordinul aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2017:  
� 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri  
� 900.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri (de la 500.000 lei în 

2016). 
Operatorii economici care în cursul anului 2016 au efectuat schimburi de bunuri cu sta‐
tele membre ale UE, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri 
și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite, tre‐
buie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice 
Intrastat începând cu luna ianuarie 2017. 
În cursul anului 2017 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici 
care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la înce‐
putul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2017. Acești operatori economici 
trebuie să completeze și să transmită declarații statistice Intrastat începând din luna în 
care valoarea cumulată de la începutul anului 2017 a expedierilor și/sau a introducerilor 
intracomunitare de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele 
două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri. 

ORDIN nr. 3609 din 15 decembrie 2016 privind organizarea activității de ad‐
ministrare a marilor contribuabili (MO 1034/2016) 
Ordinul stabilește competența de administrare și criteriile de selecție a marilor contribu‐
abili, fiind introduse criterii noi, cât și ajustarea criteriilor existente.  
Principala noutate adusă este că în categoria marilor contribuabili vor fi incluse și socie‐
tățile afiliate în mod direct la un mare contribuabil (criteriul afilierii directe), precum și 
contribuabilii nou‐înființați care, la data înființării, se angajează să realizeze, în maxi‐
mum 3 ani consecutivi investiții de minimum 10 milioane de euro (criteriul investițio‐
nal). De asemenea, criteriul grupului fiscal unic va permite încadrarea în rândul contri‐
buabililor mari/mijlocii a membrilor unui grup fiscal unic atunci când sunt îndeplinite 
criteriile de selecție de reprezentantul fiscal sau oricare dintre membrii care aparțin 
grupului. 
Criteriul de bază a fost reanalizat, astfel încât reprezintă rezultatul agregării a trei indi‐
catori relevanți ponderați ai activității contribuabililor: cifra de afaceri ‐ 50%, volumul 
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obligațiilor fiscale declarate - 30% și volumul cheltuielilor cu personalul - 20%. Conti-
nuitatea este de asemenea importantă, astfel încât din rândul contribuabililor 
mari/mijlocii vor fi excluși, după trei ani consecutivi în care nu au îndeplinit criteriul de 
bază, cei aflați în procedura falimentului sau în inactivitate temporară, precum și cei 
declarați inactivi. De asemenea, s-a menținut criteriul reprezentării fiscale, care permite 
includerea contribuabililor nerezidenți în rândul contribuabililor mari/mijlocii, dacă 
sunt reprezentați fiscal de un mare contribuabil sau de un contribuabil mijlociu.  
Prezentăm în continuare detaliate criteriile de selecție menționate. 
CRITERII DE SELECȚIE 
Selecția marilor contribuabili se realizează în funcție de următoarele criterii: 
a) criterii specifice: 

ο criteriul specific de activitate desfășurată – în baza acestui criteriu sunt incluse în 
categoria marilor contribuabili Banca Națională a României, societățile bancare, 
societățile de asigurări, societățile de investiții financiare, Societatea Română de 
Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune. 

ο criteriul investițional – în baza acestuia sunt incluși contribuabilii nou-înființați 
care, la data înființării, se angajează prin declarație pe propria răspundere să reali-
zeze, într-o perioadă de maximum 3 ani consecutivi de la data înființării, investiții 
a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro.  

ο criteriul de reprezentare fiscală - din categoria marilor contribuabili fac parte con-
tribuabilii nerezidenți pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanți 
sau reprezentanți fiscali, potrivit legii. 

ο criteriul grupului fiscal unic -  se încadrează în categoria contribuabililor mari re-
prezentantul fiscal și membrii aparținând grupului fiscal unic, cu condiția ca unul 
dintre aceștia să îndeplinească criteriile de selecție. 

ο criteriul participării directe - persoanele juridice care dețin în mod direct minimum 
50% din valoarea/numărul titlurilor de participare la un mare contribuabil, precum 
și persoanele juridice la care marii contribuabili dețin în mod direct minimum 50% 
din valoarea/numărul titlurilor de participare. 

b) criteriul de bază - este rezultatul agregării a 3 indicatori selectați din punct de ve-
dere economic și bugetar în următoarele proporții: 

ο cifra de afaceri - 50%. 
ο volumul obligațiilor fiscale declarate - 30%; 
ο volumul cheltuielilor cu personalul - 20%. 

c) criteriul de continuitate 
Contribuabilii mari selectați/actualizați care nu mai îndeplinesc criteriul de bază nu mai 
sunt administrați de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după 3 
ani consecutivi în care nu îndeplinesc acest criteriu, începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor expirării acestei perioade. 
Sunt definite și reguli specifice pentru marii contribuabili care intră în insolvență, fali-
ment sau în inactivitate temporară deschisă la Registrul Comerțului, cât și pentru cei 
care se reorganizează prin fuziune/divizare. 
SELECȚIA MARILOR CONTRIBUABILI 
Stabilirea numărului de contribuabili în funcție de criteriile de selecție și regulile speci-
fice, precum și lista marilor contribuabili selectați/actualizați conform prevederilor or-
dinului se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.  
Contribuabilii mari sunt selecționați în limita unui număr maxim de 1.500 de contribua-
bili. 
Actualizarea listei marilor contribuabili și a sediilor secundare ale acestora se face anu-
al, până la data de 10 decembrie a fiecărui an și se publică pe pagina de internet a ANAF. 

ORDIN nr. 3610 din 15 decembrie 2016 privind organizarea activității de ad‐
ministrare a contribuabililor mijlocii (MO 1034/2016) 
Ordinul actualizează criteriile de selecție și competența de administrare a contribuabili-
lor mijlocii. 
Sunt preluate aceleași principii descrise mai sus pentru selecția marilor contribuabili 
(Ordinul 3609/2016). 
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CRITERII DE SELECȚIE 
Selecția contribuabililor mijlocii se realizează în funcție de următoarele criterii: 
a) criterii specifice; 
b) criteriul de bază; 
c) criteriul de continuitate. 
Sunt contribuabili mijlocii contribuabilii care nu intră în categoria marilor contribuabili, 
stabiliți în ordine descrescătoare în funcție de criteriul de bază, selectați în limita unui 
număr maxim de 18.478 de contribuabili. 
CRITERII SPECIFICE 
Din categoria contribuabililor mijlocii fac parte contribuabilii care îndeplinesc următoa‐
rele criterii specifice de selecție: 
a) Criteriul de reprezentare fiscală ‐ contribuabilii nerezidenți pentru care contribua‐

bilii mijlocii au calitatea de reprezentanți sau reprezentanți fiscali. 
b) Criteriul grupului fiscal unic ‐ se încadrează în categoria contribuabililor mijlocii 

reprezentantul fiscal și membrii aparținând grupului fiscal unic, cu condiția ca unul 
dintre aceștia să îndeplinească criteriile de selecție. 

CRITERIUL DE BAZĂ  
Este rezultatul agregării a 3 indicatori selectați din punct de vedere economic și bugetar 
în următoarele proporții: 
a) cifra de afaceri ‐ 50%; 
b) volumul obligațiilor fiscale declarate ‐ 30%; 
c) volumul cheltuielilor cu personalul ‐ 20%. 
CRITERIUL DE CONTINUITATE 
Contribuabilii mijlocii selectați/actualizați care nu mai îndeplinesc criteriul de bază sau 
regulile specifice, nu mai sunt administrați de către administrațiile pentru contribuabilii 
mijlocii după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criteriu, începând cu data de 
1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade. 
REGULI SPECIFICE 
Prin excepție de la criteriile de selecție, contribuabilii mijlocii aflați în administrarea 
administrațiilor pentru contribuabilii mijlocii până la 31 decembrie 2016, care au intrat 
în procedura insolvenței în anul fiscal în care se face selecția, vor rămâne în categoria 
contribuabililor mijlocii. 
Contribuabilii care nu sunt în administrarea administrațiilor pentru contribuabilii mijlo‐
cii și care îndeplinesc criteriile de selecție, dar sunt în procedura falimentului, nu intră 
în categoria contribuabililor mijlocii. 
SELECȚIA CONTRIBUABILILOR MIJLOCII 
Stabilirea numărului de contribuabili în funcție de criteriile de selecție și de regulile spe‐
cifice, precum și lista contribuabililor mijlocii selectați/actualizați se aprobă prin ordin 
al președintelui ANAF până la data de 10 decembrie a fiecărui an și se publică pe pagina 
de internet a ANAF. 

ORDIN nr. 3626 din 19 decembrie 2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor 
raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al 
autorităților competente pentru schimb automat de informații privind con‐
turile financiare, a listei instituțiilor financiare non raportoare și a listei 
conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațio‐
nal la care România s‐a angajat din perspectiva schimbului automat de in‐
formații financiare (MO 1026/2016) 

ORDIN nr. 3698 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea modelului și conți‐
nutului unui formular, precum și pentru modificarea Ordinului președinte‐
lui ANAF nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor for‐
mulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de TVA (MO 
1059/2016) 
Ordinul aprobă formularistica necesară pentru aplicarea noului regim special de TVA 
pentru agricultori de la 1 ianuarie 2017. 
În acest sens este aprobat formularul 087 ‐ "Notificare privind aplicarea/încetarea apli‐

Noi criterii de 
selecție pentru 

contribuabilii mari 
și mijlocii 
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Reglementările 
contabile conforme 

cu IFRS au fost 
modificate 

cării regimului special pentru agricultori". 
Sunt aduse completări și Ordinului 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului 
unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În acest sens se 
aprobă modelul și conținutul formularului «Decizie privind anularea înregistrării în sco‐
puri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fis‐
cal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul fiscal». 

HOTĂRÂREA nr. 937 din 8 decembrie 2016 pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor întreprinderilor 
mici și mijlocii (MO 1067/2016) 

ORDIN nr. 2844 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară 
(MO 1020/2016) 
Ordinul aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Ra‐
portare Financiară (IFRS), înlocuind vechile reglementări adoptate prin Ordinul 
1286/2012. Reglementările sunt aplicabile de către următoarele persoane juridice: 
a) societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață regle‐

mentată; 
b) persoanele juridice prevăzute de OMFP 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor 

contabile conforme cu IFRS de către unele entități cu capital de stat; 
c) alte entități obligate prin prevederi legale să aplice reglementările respective; 
d) alte entități care au optat pentru aplicarea reglementărilor respective, condițiile în 

care acestea pot opta fiind stabilite prin prevederi legale. 
Reglementările IFRS se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, cu Standar‐
dele Internaționale de Raportare Financiară, precum și cu alte prevederi legale aplicabi‐
le, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor 
financiare anuale. 
Prevederile ordinului nu se aplică: instituțiilor de credit, instituțiilor financiare neban‐
care, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică, Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităților autorizate, reglementate și supra‐
vegheate de ASF. 

ORDIN nr. 3607 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de 
completare a numărului de evidență a plății (MO 1023/2016) 
Ordinul aprobă Instrucțiunile de completare a numărului de evidență a plății, acestea 
fiind aplicabile următorilor: 
a) contribuabilii care aleg să plătească o obligație fiscală stabilită de organele de in‐

specție fiscală, precum și amenzi de orice fel stabilite potrivit legii; 
b) contribuabilii care plătesc timbrul de mediu pentru autovehicule; 
c) contribuabilii care aleg să plătească o obligație fiscală cuprinsă într‐o decizie de 

amânare la plată a obligațiilor fiscale; 
d) contribuabilii care aleg să plătească o obligație fiscală accesorie cuprinsă într‐o deci‐

zie referitoare la obligațiile de plată accesorii comunicată potrivit legii; 
e) terții popriți, instituțiile de credit, autoritățile sau instituțiile publice, după caz, pen‐

tru virarea sumelor ce se cuvin debitorilor, ca urmare a executării silite. 

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

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

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 
Alăturați-vă echipei!  
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ORDIN nr. 3592 din 14 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea 
Procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul președintelui 
ANAF nr. 3.770/2015 (MO 1017/2016) 
Ordinul completează procedura de furnizare de informații referitoare la conturile banca‐
re ale contribuabililor, de la ANAF către organele fiscale locale sau alte autorități publice 
centrale și locale, prin intermediul sistemelor informatice puse la dispoziție de MFP, prin 
intermediul ANAF. 
 

ORDIN nr. 3097 din 24 noiembrie 2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 
alin. (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedu‐
ră fiscală 
Ordinul aprobă Lista actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte 
emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmite‐
re la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile 
fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local. 
Totodată este aprobată și Procedura de comunicare a documentelor prevăzute mai sus. 
 

ORDIN nr. 3454 din 25 noiembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de exe‐
cutare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exi‐
gibile de la autorități sau instituții publice (MO 968/2016) 
Ordinul aprobă Procedura de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume 
certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice. 
Procedura vine în aplicarea dispozițiilor art. 230 din Codul de Procedură Fiscală care 
prevăd că, în cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la 
autorități sau instituții publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor 
sume ori de câte ori, ulterior comunicării somației, se depune la organul fiscal un docu‐
ment eliberat de autoritatea sau instituția publică respectivă prin care se certifică că 
sumele sunt certe, lichide și exigibile.  

HOTĂRÂRE nr. 103 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea Ghidului de bu‐
ne practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacțiilor 
suspecte de spălare a banilor și de finanțare a terorismului (MO 1007/2016) 
Hotărârea aprobă Ghidul de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari 
a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. 
 

ORDIN nr. 3620 din 16 decembrie 2016 privind modificarea Ordinului preșe‐
dintelui ANAF nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a 
activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau 
tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor 
formulare (MO 1023/2016) 
 

ORDIN nr. 3619 din 16 decembrie 2016 privind modificarea Ordinului preșe‐
dintelui ANAF nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a 
operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail 
produse energetice ‐ benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier liche‐
fiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutu‐
lui unor formulare (MO 1023/2016) 
 

ORDIN nr. 2218 din 28 noiembrie 2016 privind stabilirea valorii nominale 
indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016 (MO 
983/2016) 
Pentru luna noiembrie a semestrului II al anului 2016, valoarea nominală a unui tichet 
de masă, nu poate depăși cuantumul de 9,57 lei. 
Pentru intervalul de timp decembrie 2016 ‐ aprilie 2017 inclusiv, valoarea nominală a 
unui tichet de masă, nu poate depăși cuantumul de 15 lei. 

A fost modificată 
procedura de 

executare silită în 
cazul debitorilor ce 
au de încasat sume 
de la alte autorități  
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TVA la încasare  
un sistem avantajos 

pentru anumite 
categorii de 

contribuabili 

INFO – TVA la încasare  
Sistemul de TVA la încasare este opțional. Pot aplica în continuare sistemul sau pot opta 
pentru aplicarea lui, persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic 
precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei. 
Cifra de afaceri pentru calculul plafonului menționat este constituită din valoarea totală 
a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de TVA, precum și 
a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se 
consideră ca fiind în străinătate, conform art. 275 și 278 din Codul Fiscal, realizate în 
cursul anului calendaristic. 
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 obli‐
gată să aplice sistemul respectiv cel puțin până la sfârșitul anului calendaristic în care a 
optat pentru aplicarea sistemului, 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. 269 alin. (9) din Codul Fiscal; 
� persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 266 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. 316 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. 316 din Codul 
Fiscal. 

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

gată la plata taxei conform art. 307 alin. (2) ‐ (6) sau art. 331 din Codul Fiscal; 
� livrările de bunuri/prestările de servicii care sunt scutite de TVA; 
� operațiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 311 ‐ 315 din Codul Fiscal; 
� livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este o persoană 

afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 pct. 26 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 afaceri din anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 
2.250.000 lei și că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Se consideră că 
persoana impozabilă a optat în mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la 
încasare, neavând obligația să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat siste‐
mul 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 obligația de a plăti un impozit anual în conformitate cu prevederile Codului 
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, comu‐
nicat de Banca Națională a României, valabil în ziua în care se efectuează plata impozi‐
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tului 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 desfi‐
ințează o reprezentanță în România, impozitul datorat pentru acest an se calculează pro‐
porțional 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 declarație anuală la autoritatea fiscală competentă, până la data de 28, respec‐
tiv 29 februarie a anului de impunere. 
Persoanele juridice străine, prin reprezentanțe înființate în România, nu sunt abilitate să 
facă fapte de comerț, aceste reprezentanțe neavând calitatea de persoană juridică. Re‐
prezentanțele sunt obligate să conducă evidența contabilă prevăzută de legislație în vi‐
goare din România. 

INFO - Sistemul plăților anticipate privind impozitul pe profit 

De la 1 ianuarie 2013 a intrat în vigoare posibilitatea de a opta pentru aplicarea sistemu‐
lui plăților anticipate privind impozitul pe profit. 
Cei care au optat în urmă cu un an pentru aplicarea sistemului sunt obligați să îl menți‐
nă și în 2017 (sistemul este obligatoriu pentru 2 ani fiscali consecutivi). Cei care au op‐
tat în urmă cu doi sau mai mulți 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 re‐
zultatului contabil pentru a ajunge la rezultatul fiscal și determinarea impozitului dato‐
rat. În situația plăților anticipate, impozitul pe profit se plătește tot trimestrial dar lu‐
ând ca bază impozitul pe profit aferent anului precedent, corectat cu un indice de infla‐
ție. 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 înce‐

putul 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 co‐
tei 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 pen‐
tru care se calculează și se efectuează plățile anticipate nu mai beneficiază de facili‐
tățile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se 
determină plățile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform 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 teh‐
nice, 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; 

ο contribuabilii următori au obligația de a declara și plăti impozit pe profit trimestri‐
al (neputând opta pentru sistemul plăților anticipate) : 

ο persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprie‐

31 ianuarie 2017 
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tăți imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de partici‐
pare deținute la o persoană juridică română; 

ο persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activita‐
te 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 juridi‐
că. 
Ultimele două categorii de contribuabili au obligația de a depune împreună cu de‐
clarația anuală de impozit pe profit, și o declarație privind distribuirea între asoci‐
ați a veniturilor și cheltuielilor. 

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 în‐
scrise, 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 siste‐
mului 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 situa‐
țiile de scădere a cifrei de afaceri, a profitabilității și în general de degradare a rezulta‐
telor financiare ale societății. Sistemul este oportun în special pentru societățile aflate 
în creștere economică, datorită plăților de impozit pe profit la nivelul anului precedent 
(nivel mai scăzut) și de amânare astfel la plată a impozitului anului curent. 

REMINDER – Regimul microîntreprinderilor  
O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ ur‐
mătoarele 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 100.000 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 instan‐

țele judecătorești, potrivit legii. 
Regimul microîntreprinderilor este obligatoriu pentru cei care se încadrează în condiții‐
le de mai sus.  
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 persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste 
domenii;  

� desfășoară activități în domeniile jocurilor de noroc, consultantei și managementu‐
lui. 

O microîntreprindere poate avea venituri realizate din consultanță și management până 
la nivelul de 20% din totalul veniturilor.  
Cine aplică regimul microîntreprinderilor în anul 2017? 
Societățile care aplică regimul impozitului pe profit și care se încadrează la 31 decembrie 
2016 în condițiile menționate mai sus sunt obligate să treacă pentru anul 2017 la regi‐
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mul microîntreprinderilor.  
Microîntreprinderile care continuă să îndeplinească condițiile, își mențin regimul de im‐
pozitare în anul 2017. 
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 45.000 lei poate opta să aplice regimul impozi‐
tului pe profit. 
Când încetează aplicarea regimului microîntreprinderilor? 
� Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfășoare activități de 

natura celor exceptate datorează impozit pe profit luând în calcul veniturile și chel‐
tuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv. 

� Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 
100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în 
veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, în‐
cepând cu trimestrul în care s‐a depășit oricare dintre aceste limite. Calculul și pla‐
ta impozitului pe profit de către microîntreprinderile care trec în cursul anului la 
impozit pe profit se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realiza‐
te începând cu trimestrul 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 vectorului fiscal cu ajutorul declarației 010. Dacă regimul se schimbă de la 1 
ianuarie 2017, declarația 010 trebuie depusă până la 31 martie 2017.  
Cotele și baza de impozitare 
Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt: 
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv; 
b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat; 
c) 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.  
Baza de impozitare este constituită din totalul veniturilor din orice sursă, cu următoare‐
le 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;  
� veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, care 

au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;  
� 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, pen‐

tru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale pro‐
prii; 

� veniturile din diferențe de curs valutar; 
� veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de 

cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora; 
� valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul 

"709", potrivit reglementărilor contabile aplicabile; 
� veniturile obținute dintr‐un stat străin cu care România are încheiată convenție de 

evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.  
La baza impozabilă calculată mai sus se adaugă următoarele: 
� valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul 

"609", potrivit reglementărilor contabile aplicabile; 
� Nu se iau în considerare veniturile din diferențe de curs valutar în primele trei tri‐

mestre 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 înregis‐
trate cumulat de la începutul anului. 

Schimbarea 
regimului micro‐

întreprinderilor de 
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31 martie 2017 
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� rezerva legală sau rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, 
care au fost deduse la calculul profitului impozabil și nu au fost impozitate în perioa‐
da în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, indiferent 
dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinației rezervei, distribui‐
rii acesteia către participanți sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribu‐
abilului sau oricărui altui motiv; 

� rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în care microîntre‐
prinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majo‐
rarea capitalului social, pentru distribuire către participanți sub orice formă, pentru 
acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. În situația în care rezervele fis‐
cale sunt menținute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determi‐
narea bazei impozabile ca urmare a lichidării. 

Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microîntre‐
prinderi care se înființează sau își încetează existența, anul fiscal este perioada din anul 
calendaristic în care persoana juridică a existat.  
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea 
exercițiului financiar precedent. 
În cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achizi‐
ție a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, 
în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, potrivit legii.  
Calcul și plată  
Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestri‐
al, 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. 28 al 
Codului Fiscal.  

REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certifica‐
tul lor de rezidență fiscală emis în 2017 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2016 sunt valabile și în primele 60 zile 
calendaristice din anul 2017. 

REMINDER – Cursurile de închidere ale anului 2016 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea anului 2016 pen‐
tru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor 
exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt: 
1 EUR = 4,5411 RON;  1 CHF = 4,2245 RON;  1 GBP = 5,2961 RON;  1 USD = 4,3033 RON. 

AGENDA LUNII IANUARIE 2017 
Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format elec‐

tronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoa‐

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

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

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

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

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

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

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

NU UITAȚI ca la începutul anului 2017 să stabiliți prin decizie internă inter‐
valul seriilor/numerelor alocate documentelor financiar‐contabile (facturi, 
chitanțe, avize de expediție etc) pe care le veți folosi în cursul anului 2017.  
În cursul lunii nu uitați că, în termen de: 
� 15 zile de la data de când nu se mai realizează venituri aveți obligația depunerii 

formularului 604 (Declarația de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu 
realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de 
asigurări sociale de sănătate)  

� 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data 
începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de anga‐
jator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial 
aveți obligația depunerii declarațiilor: 

ο 010 ‐ Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane ju‐
ridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică 

ο 020 ‐ Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizi‐
ce române și străine care dețin cod numeric personal  

ο 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele 
fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii 
libere. 

În cursul lunii nu uitați că: 
Luni, 9 ianuarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din tri‐

mestrial în lunar, în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în 
luna decembrie 2016. Începând cu luna ianuarie, perioada fiscala de raportare a TVA 
va fi lunară. 

Marți, 10 ianuarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de înregistrare fiscala/de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri 

și alte entități fără personalitate juridică (formular 010) pentru persoanele juri‐
dice care au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii 
plafonului legal de scutire de 220.000 lei; 

� declarației de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice 
care desfășoară activități economice în mod independent sau exercita profesii libere 
(formular 070). Acestea au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma 
depășirii plafonului legal de scutire de 220.000 lei; 

� declarației de înregistrare fiscala/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice ro‐
mâne (formular 020), altele decât cele care desfășoară activități economice în mod 
independent sau exercita profesii libere, care au obligația să se înregistreze ca plăti‐
tori de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire de 220.000 lei; 

� declarației de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea 
aplicării regimului de scutire în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri 
de TVA, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire 
(formular 096). 

Marți, 10 ianuarie, este ultima zi pentru plata 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Luni, 16 ianuarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna decembrie 2016 (standard sau extinsă depusă în 
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de depunere a 
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mențiuni pentru 

modificarea 
vectorului fiscal! 
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format electronic); 
� 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 indepen‐
dente (peste 5 contracte de închiriere). 

Vineri, 20 ianuarie este ultima zi pentru depunerea 
� decontului special de TVA (sistem VOES) aferent trimestrului IV 2016 de către per‐

soanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neim‐
pozabile. 

Miercuri 25 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)*; 
� declarație privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarație privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înre‐

gistrare în scopuri de TVA a fost anulat (formular 311); 
� declarației recapitulative lunare privind livrările/achizițiile/prestările intracomuni‐

tare (formular 390)* aferentă lunii decembrie 2016; 
� declarației 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 Ro‐
mânia (formular 224);  

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (inclusiv 
ecotaxa); 

� pro‐ratei provizorii pentru anul fiscal 2017, 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 calendaris‐
tic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în 2016 (formular 
094). Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au aplicat regimul 
trimestrial de TVA în anul 2016 și au depășit 100 000 euro cifra de afaceri, vor depu‐
ne și declarația 010 pentru trecerea la TVA lunar. În caz că perioada de raportare 
TVA era lunară, iar cifra de afaceri în 2016 a fost sub 100 000 euro, persoana impo‐
zabilă va depune declarația 010 privind schimbarea vectorului fiscal (astfel va de‐
veni plătitor de TVA trimestrial); 

� declarației privind stabilirea impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială 
în contul impozitului pe câștigul 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 2016 (formular 225); 

� declarației privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor, formular 
104, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili 
(persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activități din Româ‐
nia; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activități 
din România și străinătate), pentru trimestrul IV 2016; 

� notificarea privind aplicarea/ieșirea din sistemul de TVA la încasare (formular 
097); 

� declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților 
imobiliare din patrimoniul personal (formular 208), aferente semestrului precedent. 

Miercuri, 25 ianuarie, este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat:  

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
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ο impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul IV 2016 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, da‐

că 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 2016 sau distribu‐

ite și neplătite în cursul anului 2016 
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 sănăta‐

te 
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, 30 ianuarie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritori‐

ul național aferentă lunii decembrie 2016 (formular 394)*;  
Marți, 31 ianuarie este ultima zi pentru depunerea 
� Opțiunii pentru aplicarea regimului lunar de declarare și de plată a contribuții‐

lor sociale / impozitului pe venit reținut la sursă (declarația 112). Opțiunea im‐
plicită este regimul trimestrial pentru cei ce îndeplinesc criteriile la 31 decem‐
brie 2016. Opțiunea se depune prin intermediul formularului 010 (pentru per‐
soane 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 De‐

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

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

ο întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; 
ο membrii întreprinderii familiale; 
ο persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economi‐

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

 

Luna ianuarie este 
luna cu cele mai 
multe declarații, 

notificări, opțiuni 
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Marți, 31 ianuarie, este ultima zi pentru plata 
� Plata integrală a impozitului pe mijlocul de transport, de către destinatorii, persoane fizice sau juridice străi‐

ne, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în situația în care înmatri‐
cularea privește o perioadă care depășește data de 31 decembrie a anului fiscal în care s‐a solicitat înmatricu‐
larea, astfel: 

ο în cazul în care înmatricularea privește un an fiscal, impozitul anual; 
ο în cazul în care înmatricularea privește o perioada care se sfârșește înainte de data de 1 decembrie a acelu‐

iași 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 
web‐site‐ul Ministerului de Finanțe: http://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 declarațiilor și au un certificat digital.  

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2016 
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 numă‐
rul mediu al asiguraților din luna pentru care se 
calculează contribuția și valoarea corespunză‐

toare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut)1 

10,5% (baza de calcul a contribuției 
individuale plafonat pentru angajat 
la cinci ori câștigul salarial mediu 
brut, adică 5 x 2.681 =13.405 lei)1 

(baza de calcul a contribuției indivi‐
duale pentru persoane sub conven‐

ție civilă: venit brut) 

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănă‐
tate (calculată la venitul brut) 

5,2% 5,5% 

Contribuția pentru concedii medicale și indemni‐
zații de asigurări de sănătate (calculată la venitul 
brut plafonat la 12 salarii minime brute pe țară 
garantate în plată înmulțit cu numărul asigurați‐
lor pentru care se calculează contribuția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj  
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

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

0,15% ‐ 0,85% în funcție de codul CAEN al acti‐
vității principale 

  

Fondul de garantare pentru plata creanțelor sala‐
riale (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 handi‐
cap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați) 

4 * 50% salariul minim pe economie la fiecare 
100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul 
impozitului pe venit 

maxim 15,00 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 1.250 lei (începând cu 1 mai 2016)   

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

  
17 lei 

42,50 lei 
  

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medicale și de indemniza‐
ții de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din salariul mediu brut corespunzător 
numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de conce‐
dii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este salariul minim brut pe țară garan‐
tat 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 suportate de angaja‐
tor precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale 
numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  
OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă  fac obiectul unui "Stat de plată" separat și 
sunt incluse în declarația 112. 



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

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

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

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

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

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

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

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