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LEGE nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Gu‐
vernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA (MO 1036/2017) 
Mult așteptata lege de aprobare și modificare a sistemului privind plata defalcată a 
TVA a fost publicată în final de an, după îndelungi dezbateri și modificări succesive.  
Prezentăm mai jos în sumar principalele caracteristici ale sistemului privind plata 
defalcată a TVA, cunoscut și ca Split TVA. 
1. Cine aplică split TVA? 
Au obligația să aplice sistemul split TVA numai plătitorii de TVA care : 
� Au datorii restante de TVA mai mari de următoarele praguri:  

ο contribuabili mari: 15.000 lei 
ο contribuabili mijlocii: 10.000 lei 
ο ceilalți contribuabili: 5.000 lei 

SAU 
� Sunt în insolvență 

SAU 
� OPTEAZĂ pentru aplicarea sistemului. Cei ce optează vor beneficia de o reduce-

re cu 5 % a impozitului pe profit / pe veniturile microîntreprinderii. 
2. De când se aplică sistemul Split TVA? 
Aplicarea sistemului se face de la data înregistrării de către ANAF în Registrul per-
soanelor care aplică Split TVA, registru public pe site-ul ANAF :  
https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/ 
Înregistrarea în registru se face de către ANAF astfel : 
� cei care au datorii restante de TVA la 31 decembrie 2017, peste pragurile menți-

onate mai sus, sunt înregistrați de ANAF în sistemul Split TVA de la 1 martie 
2018, dacă nu achită restanțele până la 31 ianuarie 2018 

� cei care au datorii restante de TVA după 1 ianuarie 2018, peste pragurile menți-
onate mai sus, sunt înregistrați de ANAF în sistemul Split TVA numai dacă nu 
achită aceste datorii în maxim 60 de zile de la scadență, intrarea în sistem fă-
cându-se la data de 1 a celei de-a doua luni următoare împlinirii termenului de 
60 de zile de la scadență.  

� Exemplu: TVA scadent la 25 ianuarie 2018, neachitat până la 25 martie 2018, se 
intră în sistem la 1 mai 2018  

� cei care sunt în insolvență la 31 decembrie 2017 intră în sistemul Split TVA la 1 
martie 2018 

� cei care intră în insolvență după 1 ianuarie 2018, au obligația să notifice ANAF 
până pe data de 1 a lunii următoare intrării în insolvență, urmând să aplice sis-
temul de Split TVA în maxim 3 zile de la data depunerii notificării. Dacă nu se 
depune notificarea, ANAF va înregistra persoana din oficiu, când constată că 
este în insolvență. 

� cei care optează sunt înregistrați în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea 
notificării de opțiune. 

3. Când se iese din sistemul Split TVA? 
Ieșirea din sistemul TVA split se face de la data radierii de către ANAF în Registrul 
persoanelor care aplică Split TVA https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/ 
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Radierea din sistem se face de către ANAF astfel : 
� Cei cu datorii: după minim 6 luni de la data la care nu mai au datorii de TVA restante 
� Cei în insolvență: după ieșirea din insolvență, cu condiția să nu mai înregistreze dato‐

rii restante la TVA. 
� Cei care au optat: pot ieși din sistem la sfârșitul anului fiscal, dar după minim 1 an de 

aplicare a Split TVA.   
În toate situațiile, radierea se face în maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii la 
ANAF a solicitării de renunțare la sistemul de Split TVA.  
4. Cum se fac plățile începând cu 1 ianuarie 2018? 

 

5. Excepții pentru care nu se aplică sistemul Split TVA  
Pentru următoarele tipuri de tranzacții nu se aplică sistemul Split TVA : 
� plata nu se efectuează direct de client către furnizor (ex: plată în numele clientului, 

plată ramburs etc) 
� plata se efectuează în natură 
� plata se efectuează prin compensare 
� plăți în numerar și cu substitute de numerar 
� plăți cu carduri de debit/credit 
� sumelor depuse în conturi de garanții la dispoziția furnizorului 
� finanțarea acordată de instituții de credit și instituții financiare nebancare prin prelu‐

area creanțelor. 
6. Când trebuie să vireze cei care aplică Split TVA, TVA-ul încasat în nume-
rar/cont curent în contul de TVA? 
Obligația virării /depunerii în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de 
la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii: 
� TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor sau a substitutelor de numerar 
� TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alți beneficiari care nu au obliga‐

ția virării în contul de TVA (ex: persoane fizice, nerezidenți nestabiliți și neînregis‐
trați) 

� TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de la care furnizorul/
prestatorul aplică plata defalcată a TVA și încasate după această dată 

� TVA aferentă facturilor emise înainte de data de la care aplică  plata defalcată a TVA, 
și achitate după această dată. 

� diferența între TVA aferentă încasărilor în numerar și TVA aferentă plăților în nume‐
rar efectuate la nivelul fiecărei zile. 

Furnizor Client Cum se face plata? 

Aplică  
Split TVA 

Nu aplică  
Split TVA și este  
plătitor de TVA 

Defalcat: 
‐ Baza din cont curent al clientului în contul cu‐
rent al furnizorului 
‐ TVA din contul curent al clientului în contul de 
TVA al furnizorului 

Aplică  
Split TVA 

Nu aplică Split TVA și 
este neplătitor de TVA 

Normal, din contul curent al clientului în contul 
curent al furnizorului 

Aplică  
Split TVA 

Aplică  
Split TVA 

Defalcat: 
‐ Baza din cont curent al clientului în contul cu‐
rent al furnizorului 
‐ TVA din contul de TVA al clientului în contul de 
TVA al furnizorului 

Nu aplică  
Split TVA 

Aplică  
Split TVA  

Defalcat: 
‐ Baza din cont curent al clientului în contul cu‐
rent al furnizorului 
‐ TVA din contul de TVA al clientului în contul cu‐
rent al furnizorului 

Nu aplică  
Split TVA 

Nu aplică  
Split TVA 

Normal, din contul curent al clientului în contul 
curent al furnizorului 

Sistemul  
Split TVA  

actualizat de la  
1 ianuarie 2018 
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7. În ce condiții va fi permisă debitarea contului TVA? 
Nu mai este necesară aprobarea ANAF pentru transferuri din contul de TVA, dar orice 
transfer din contul de TVA trebuie să respecte limitările impuse de reglementările Split 
TVA, iar contribuabilul va trebui să poată justifica în cazul unor controale fiscale motivele 
pentru care s-au făcut transferuri din contul de TVA. 
8. Cum va fi sancționată aplicarea incorectă a sistemului? 
În cazul în care beneficiarii nu vor achita taxa în contul de TVA al furnizorului, furnizorul 
va avea dreptul de a vira/depune taxa în contul de TVA propriu. Beneficiarii nu vor mai fi 
sancționați pentru neachitarea taxei în contul de TVA al furnizorului, dacă furnizorul va 
face dovada virării/depunerii taxei în contul de TVA propriu. 
În cazul în care beneficiarii nu vor achita taxa în contul de TVA al furnizorului în termen 
de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plății eronate, iar furnizorul nu va vi-
ra/depune taxa în contul de TVA propriu în cadrul aceluiași termen, beneficiarii vor fi 
sancționați cu 0,06%/zi din valoarea TVA. 

HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evi‐
dență a salariaților (MO 1005/2017) 
Hotărârea modifică procedura de declarare a contractelor de muncă și a modificărilor ul-
terioare, respectiv o nouă procedură de transmitere a registrului general de evidență a 
salariaților.  
Hotărârea prelungește termenul de declarare a modificării salariului de încadrare pentru 
o persoană până la data de 31 martie 2018, în contextul transferului contribuțiilor sociale 
de la angajator la angajat de la 1 ianuarie 2018.  Termenul este aplicabil numai pentru 
modificarea valorii salariului brut de încadrare al salariaților, iar celelalte modificări adu-
se la contractul de muncă se vor declara în termenele prevăzute, astfel : 
� Orice  modificare  a  datelor  referitoare la funcție/ocupație, tipul contractului de 

muncă, durata contractului sau a normei de timp se  transmite  în  registru  cel  târziu 
în ziua anterioară producerii modificării. Excepție fac situațiile în care modificarea se 
produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești când înregistrarea în registru se face 
în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul 
acesteia. 

� Orice modificare a datelor de identificare ale angajatorului sau ale angajaților se tran-
smite la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
apariției modificării. 

� Orice modificare privind perioada de detașare se transmite în registru cel târziu în 
ziua anterioară producerii modificării. 

LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017 a prevenirii (MO 1037/2017) 
Legea reglementează o serie de măsuri care să asigure prevenirea săvârșirii de contra-
venții.  
Toate autoritățile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravenții-
lor vor avea obligația ca în 3 luni de la data intrării în vigoare a legii să elaboreze și să 
difuzeze materiale special dedicate informării publice privind legislația în vigoare 
 referitoare la contravenții.  
Pentru anumite contravenții, stabilite prin hotărâre a Guvernului, agentul constatator va 
aplica doar sancțiunea avertismentului la care va anexa un plan de remediere.  
Legea prevenirii oferă posibilitatea remedierii unor nereguli constatate pe perioada unui 
control în timp de 90 de zile calendaristice. 
Astfel, inspectorii nu vor mai putea aplica amenzi la prima constatare a unei fapte, însă 
doar cu condiția ca aceasta să fie una de natură contravențională, nu de natură penală. 
Astfel, pentru faptele care constituie contravenții și sunt prevăzute de anumite acte nor-
mative, va fi acordat contribuabililor un termen în care aceștia vor putea să corecteze ne-
regulile constatate și să se conformeze dispozițiilor legale. 
În termen de maximum 10 zile de la data expirării termenului de remediere autoritatea 
publică are obligația de a relua controlul și de a verifica dacă problemele semnalate au 
fost remediate. În caz contrar, se va întocmi un nou proces verbal de constatare a contra-
venției cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația specifică. Același lucru se va în-
tâmpla și dacă contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție în termen de 3 

Modificările 
salariale de la  
1 ianuarie 2018  

se pot raporta în 
registrul de 
evidență a 

salariaților până  
la 31 martie 



Pagina 4 

Newsletter 

 © 2017 APEX Team International 

Un nou formular 
D600 de la  

1 ianuarie 2018 

ani.  
Legea intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, adică la 17 
ianuarie 2018. 

ORDIN nr. 4140 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea modelului și conți‐
nutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurări 
sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele 
fizice (MO 1041/2017) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare: 
a) "Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări socia‐

le și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea 
contribuției de asigurări sociale de sănătate" – formularul D600 

b) "Decizie de impunere privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contri‐
buției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice", precum și anexa 
"Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigu‐
rări sociale de sănătate". 

Formularele se utilizează pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribu‐
ției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, începând cu anul fiscal 
2018. 
Declarația se depune la organul fiscal central competent de către persoanele fizice care 
realizează venituri asupra cărora se datorează contribuție de asigurări sociale și/sau 
contribuție de asigurări sociale de sănătate.  
Astfel, în cazul CAS, persoanele fizice care nu sunt exceptate de la plata CAS, potrivit 
prevederilor art. 150 din Codul fiscal, care realizează venituri din activități independen‐
te, din una sau mai multe surse de venit prevăzute la art. 148 alin. (2) din Codul fiscal, 
datorează CAS dacă îndeplinesc o serie de condiții 
În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), persoanele fizice 
care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS, potrivit pre‐
vederilor at. 154 din Codul fiscal, datorează contribuția dacă realizează venituri anuale 
cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai mul‐
te surse de venituri, din următoarele categorii: 
a) venituri din activități independente; 
b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din 

Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru 
care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal; 

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor; 
d) venituri din investiții; 
e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură; 
f) venituri din alte surse. 
Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim 
brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației și pentru plata contribuției de asigu‐
rări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri 
anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea fiind obligatorie pentru 
întregul an fiscal. 
Persoanele fizice obligate la plata CAS / CASS depun declarația la organul fiscal compe‐
tent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește. În cazul 
celor care încep o activitate în cursul anului, declarația se depune în termen de 30 de 
zile de la data producerii evenimentului. 

ORDIN nr. 3726 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea 
Ordinului președintelui ANAF nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formulare‐
lor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor socia‐
le datorate de persoanele fizice (MO 1038/2017) 
Ordinul aduce modificări și completări Ordinului 3695/2016 care reglementează formu‐
larele fiscale 200, 201, 204, 205, 207, 230, 250, 251 si 255.  
Sunt introduse o serie de formulare noi de notificare pentru nedepunerea la termen a 
declarațiilor sau pentru erori constatate in formulare. 
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ORDIN nr. 3780 din 22 decembrie 2017 pentru aprobarea modelului și 
conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit 
Ordinul aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale următoarelor for‐
mulare: 
a) 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p și "Fișa 

capacității de cazare", cod 14.13.01.13/3p 
b) 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de 

venit", cod 14.13.01.13/9 și "Anexa nr. ... la Declarația privind veniturile din activități 
agricole impuse pe bază de norme de venit", cod 14.13.01.13/9 

c) 222 "Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice 
care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asi‐
milate salariilor din străinătate", cod 14.13.01.13/5i 

d) 223 "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridi‐
că și pentru entitățile supuse regimului transparenței fiscale", cod 14.13.01.13/1i 

e) 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străi‐
nătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România", cod 
14.13.01.13/5. 

Formularele se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 
2018 și pentru stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat. 
De asemenea, se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare: 
a) 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", cod 14.13.02.13/

o și "Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice" 
b) 257 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor 

fizice", cod 14.13.02.13/d.d.o 
c) 260 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anu‐

al datorat", cod 14.13.02.13./3a și anexa "Situație privind modul de stabilire a venitu‐
lui net pe baza normelor de venit". 

Formularul de la lit. c) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 
ianuarie 2018 și pentru stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual 
datorat. Formularele de la literele a) și b) se utilizează pentru impunerile din oficiu efec‐
tuate de organul fiscal central competent începând cu anul 2018. 

ORDIN nr. 3769 din 22 decembrie 2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Or‐
dinul președintelui ANAF nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de în‐
registrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în 
România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și 
conținutului formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație 
de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care des‐
fășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanen‐
te“ (MO 1033/2017) 
Urmare a modificărilor Codului fiscal din zona contribuțiilor sociale de la 1 ianuarie 2018, 
a fost necesară modificarea formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală / Decla‐
rație de mențiuni / Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară 
activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”. 
Ordinul menționează că modificarea vectorului fiscal se realizează, din inițiativa organu‐
lui fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018, fiind adăugată noua Contribuția 
asiguratorie pentru muncă, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabili‐
lor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilați aces‐
tora. 

ORDIN nr. 3781 din 22 decembrie 2017 privind modificarea și completarea 
Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și 
conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor 
cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (MO 
1037/2017) 
Conform Ordinului, atât formulatul 100, folosit pentru declararea impozitelor și taxelor 
datorate la bugetul de stat, cât și formularul 710, utilizat pentru corectarea obligațiilor 

Formularele D100 și 
D710 se vor depune 
doar online de la  
1 ianuarie 2018 
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Impozitul pe 
reprezentanță 

modificat din 2018 
și raportat în noul 

formular D108 

declarate prin declarația 100, vor fi transmise exclusiv online începând cu obligațiile 
aferente lunii ianuarie 2018.  
Totodată, Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, este completat cu cinci 
noi poziții, printre care impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală 
și din arendarea bunurilor agricole.  
Ordinul aduce noutăți în instrucțiunile de completare ale celor două formulare în ceea ce 
privește modalitatea de îndeplinire a obligațiilor fiscale în cazul persoanelor/entităților 
care și-au încetat existența. Astfel, codul de identificare fiscală retras ca urmare a radie-
rii înregistrării fiscale poate fi utilizat ulterior radierii pentru îndeplinirea, de către suc-
cesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența, a obligațiilor fiscale aferente 
perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. 

ORDIN nr. 3391 din 27 noiembrie 2017 pentru aprobarea modelului și 
conținutului formularului 108 "Declarație privind impozitul pe reprezen‐
tanță" (MO 966/2017) 
Ordinul reglementează noul formular 108 privind impozitul pe reprezentanță. Acesta se 
va depune începând cu obligațiile anului 2018, până în ultima zi a lunii februarie inclu-
siv, pentru anul de impunere. 
Declarația se depune la organul fiscal central competent pentru administrarea reprezen-
tanței unei/unor  persoane  juridice  străine,  autorizate  să  funcționeze  în  România.  
Formularul se depune la organul fiscal central competent, în format PDF, cu fișier XML 
atașat, pe suport  CD,  însoțit  de  formatul  hârtie, semnat  conform  legii,  sau  se  tran-
smite  prin  mijloace  electronice de transmitere la distanță. 
Reamintim că de la 1 ianuarie 2018, impozitul pe reprezentanță va fi în cuantum de 
18.000 lei anual și se va achita până în ultima zi a lunii februarie pentru anul de impu-
nere. 
Dacă o persoană înființează sau desființează o reprezentanță, aceasta trebuie comunica-
tă autorității fiscale în termen de 30 zile de la respectivul eveniment. Impozitul se recal-
culează proporțional cu numărul de luni de activitate. 

ORDIN nr. 3309 din 20 noiembrie 2017 privind modificarea anexei nr. 6 la 
Ordinul președintelui ANAF nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor 
de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale ca‐
re formează vectorul fiscal (MO 959/2017) 
Ordinul modifică Formularul 050 - Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fis-
cal al contribuabilului.  
Declarația se va depune de către contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea 
domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care contribuabilii își modifică domiciliul sau 
sediul social care reprezintă și domiciliul fiscal. În ultima situație, actualizarea datelor 
se face automat prin intermediul ONRC. 
Cererea va fi însoțită de documente care să facă dovada deținerii sau ocupării legale a 
spațiului pentru noul domiciliu fiscal. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea 
și completarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigu‐
rări sociale de sănătate (MO 1005/2017) 
Ordonanța aduce modificări legislației ce reglementează contribuția la fondul pentru 
plata concediilor medicale în contextul în care actuala contribuție la FNUASS (Fondul 
National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate) va fi încorporată de la 1 ianuarie 2018 în 
noua contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM).  
Astfel, sunt asigurați prin efectul legii, salariații pentru care contribuția la fondul de 
concedii și indemnizații este plătită de angajator și cuprinsă în contribuția asiguratorie 
de muncă conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal.  
Ordonanța introduce posibilitatea altor persoane fizice ce realizează venituri să se asigu-
re pentru contribuții și pentru concedii medicale. Astfel, cei ce realizează venituri din 
activități independente, venituri din drepturi de autor, venituri din activități agricole 
sau din contracte civile plătesc contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS), con-
form OUG 79/2017, dar nu beneficiază de indemnizație pentru concedii medicale.  
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Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate, au dreptul pe perioada în care au domiciliul sau 
reședința pe teritoriul României, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale 
de sănătate, dacă: 
a) realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de 

muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de 
lege, precum și alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legis‐
lației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor pri‐
vind sistemele de securitate socială la care România este parte; 

b) realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu 
intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, pre‐
cum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este par‐
te; 

c) beneficiază de indemnizație de șomaj, potrivit legii. 
Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii 
și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice, altele decât cele prevă‐
zute mai sus pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări 
sociale de sănătate. 
Aceste persoane sunt condiționate de plata unei contribuții pentru asigurarea pentru con‐
cedii și  indemnizații  în  cota  de  1%,  aplicată  asupra venitului  lunar  ales  înscris  în  
contractul  de  asigurare, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate. 
Venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi 
mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și nici mai 
mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia. 
Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor mai sus este de 6 luni realizate 
în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. 
Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2017 sunt asigurate în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate pe ba‐
ză de declarație de asigurare pentru concedii și indemnizații, pentru a beneficia de asigu‐
rare în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigu‐
rări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt obligate să încheie con‐
tractul de asigurare prevăzut de OUG 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 399/2006. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea 
și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale (MO 
1010/2017) 
Ordonanța aduce modificări reglementărilor legislative din domeniul asigurărilor sociale 
prin prisma schimbărilor aduse Codului Fiscal de la 1 ianuarie 2018 prin transferarea 
contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului. 

ORDIN nr. 3725 din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea formularelor de în‐
registrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care for‐
mează vectorul fiscal (MO 1027/2017) 
Ordinul reglementează câteva măsuri ca urmare a modificărilor aduse Codului Fiscal în 
materia contribuțiilor sociale, prin eliminarea unor contribuții și apariția unei noi contri‐
buții de la 1 ianuarie 2018. Astfel : 
� modificarea și completarea formatului declarațiilor de înregistrare fiscală (010, 015, 

016, 020, 030, 060, 061, 070, 700), precum și a instrucțiunilor de completare ale 
acestora, conform noilor prevederi ale Codului fiscal;  

� modificarea din oficiu de către organul fiscal central competent a vectorului fiscal 
pentru toți contribuabilii persoane fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau 
sunt asimilați acestora, prin înscrierea contribuției asiguratorie pentru muncă și eli‐
minarea contribuțiilor care se desființează de la 1 ianuarie 2018. 

Reamintim că, începând cu 01.01.2018, contribuțiile sociale obligatorii sunt: 
� contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri 

din salarii sau asimilate salariilor, iar în cazul persoanelor fizice și juridice care au 
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, numai pentru condiții deosebite de 

Transferul 
contribuțiilor 
sociale de la 

angajator la angajat 
determină 

modificări ale unor 
reglementări și 

declarații fiscale 
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Modificări aduse 
reglementărilor 

contabile conforme 
cu IFRS 

muncă sau pentru condiții speciale de muncă, după caz; 
� contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de către persoanele fizice care 

obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor; 
� contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice și juridice 

care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj 
și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 
200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru 
plata creanțelor salariale (MO 991/2017) 
Ordonanța modifică legislația privind asigurările sociale de șomaj, redefinește persoane‐
le asigurate în mod obligatoriu în sistemul asigurărilor sociale de șomaj, stabilește per‐
soanele ce se pot asigura în mod facultativ în sistemul asigurărilor de șomaj și regle‐
mentează modul în care se acordă subvențiile pentru angajatorii ce fac angajări din ca‐
drul categoriilor de persoane pentru care se aplică astfel de subvenții (absolvenți, șo‐
meri, persoane ce beneficiază de drepturi de inserție sau reinserție profesională). 
Ordonanța reglementează și constituirea sumelor de bani pentru garantarea și plata 
creanțelor salariale având în vedere recentele modificări aduse de OUG nr. 79/2017 pri‐
vind transferul asigurărilor sociale de la angajator la salariat și introducerea contribuți‐
ei pentru garantarea creanțelor salariale în suma cumulată a contribuției asiguratorie 
pentru muncă plătită de angajator în procent de 2,25%. 
Sunt definiți asigurații prin efectul legii, cât și cei ce se pot asigura facultativ pentru 
contribuția la bugetul asigurărilor de șomaj. 

ORDIN nr. 3567 din 13 decembrie 2017 privind aprobarea unor formulare 
utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a 
contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice (MO 
1008/2017) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare: 
� "Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contri‐

buției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice" 
� Anexa 1a ‐ "Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale" 
� Anexa 1b ‐ "Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate" 
� "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări 

sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice" 
Formularele se utilizează pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale 
și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, începând 
cu anul fiscal 2016. 

ORDIN nr. 3189 din 8 decembrie 2017 privind modificarea și completarea 
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Ra‐
portare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
2.844/2016 (MO 1001/2017) 
Ordinul aduce modificări reglementărilor contabile conforme cu IFRS, acestea fiind apli‐
cabile de la 1 ianuarie 2018. Entitățile ce au exercițiul financiar diferit de anul calenda‐
ristic le vor aplica începând cu primul exercițiu financiar ce începe după data de 1 ianua‐
rie 2018. 
Menționăm pe scurt câteva din noutățile introduse de acest Ordin: 
� Recunoașterea veniturilor în cazul în care se estimează că prețul tranzacției nu va fi 

încasat în totalitate și modul de raportare în situațiile financiare anuale 
� Tratamentul cheltuielilor reprezentând costuri marginale ale obținerii unui contract, 

respectiv costuri de îndeplinire a unui contract 
� Tratamentul vânzărilor cu drept de retur 
� Ajustarile de depreciere a activelor financiare 
� Derecunoașterea unui activ financiar prin schimbul cu alt activ 
� Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienți și a operațiunilor privind 

conectarea utilizatorilor la rețelele de utilități 
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� Recunoașterea altor elemente de capitaluri proprii din modificarea valorii juste a acti‐
velor financiare, diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare 
etc 

� Cheltuielile cu operațiuni cu instrumente derivate 
� Completarea planului de conturi cu noi conturi sau modificarea funcției unora exis‐

tente. 

ORDIN nr. 3103 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementarilor 
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (MO 984/2017) 
Începând cu 1 ianuarie 2018 se vor aplica noi reglementări contabile de către persoanele 
juridice fără scop patrimonial (asociații, fundații, federații sau alte organizații de acest fel 
cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioa‐
se, precum și de către alte persoane juridice înființate în baza unor acte normative speci‐
ale.  
Reglementările se aplică atât entităților care au obligația, potrivit legii, să conducă conta‐
bilitatea în partidă dublă și să întocmească situații financiare anuale, cât și celor care au 
obligația ținerii contabilității în partidă simplă și nu întocmesc situații financiare anuale 
(unitățile de cult, asociațiile de proprietari).  
Reglementările stabilesc formatul și conținutul situațiilor financiare, principiile contabi‐
le, politicile contabile, regulile de recunoaștere, evaluare și scoatere din evidență a ele‐
mentelor cuprinse în situațiile financiare, regulile de întocmire, aprobare și depunere a 
situațiilor financiare, planul de conturi general și funcționarea conturilor.  
La intrarea în vigoare a noilor reglementări se abrogă vechiul Ordin 1.969/2007. 

HOTĂRÂRE nr. 946 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea contingentului 
pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2018 (MO 
1040/2017) 
Pentru anul 2018 se stabilește contingentul pe tipuri de lucrători nou‐admiși pe piața 
forței de muncă din România, după cum urmează: 
� lucrători permanenți ‐ 4.000 
� lucrători detașați ‐ 1.200 
� persoane transferate în cadrul aceleiași companii ‐ 700 
� lucrători înalt calificați ‐ 500 
� lucrători sezonieri ‐ 400 
� lucrători stagiari ‐ 100 
� lucrători transfrontalieri ‐ 100. 

HOTĂRÂRE nr. 940 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 (MO 1026/2017) 
Hotărârea aduce modificări Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de va‐
canță, cum ar fi : 
� se stabilește obligația de acordare a unei singure indemnizatii de vacanță sau a unei 

singure prime de vacanță, după caz, sub formă de vouchere de vacanță, în cuantum de 
1450 lei pentru un salariat, începând cu 1 iulie 2017, pentru angajații instituțiilor și 
autorităților publice precum și pentru operatorii economici la care statul sau unitățile 
administrativ‐teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indi‐
rect o participație majoritară. Indemnizația de vacanță va acoperi perioada 1 iulie 
2017 – 30 noiembrie 2018.  

� determinarea nivelului maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub formă 
de vouchere de vacanță de către alți angajatori, respectiv la contravaloarea a maxim 
șase salarii de bază minime brute pe țară pentru un salariat, în decursul unui an 
fiscal 

� reglementarea unor aspecte tehnice cu privire la funcționarea sistemului de acordare 
a voucherelor 

� stabilirea unui plafon maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator și uni‐
tatea afiliată, de către unitățile emitente a voucherelor la maxim 1% din valoarea vou‐
cherului. 

Noi reglementări 
contabile pentru 

persoanele juridice 
fără scop 

patrimonial 
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Plata într-un singur 
cont unic se amână 
până la 1 iulie 2018 

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 28 decembrie 2017 pentru prorogarea 
unui termen (MO 1038/2017) 
Ordonanța amână până la 1 iulie 2018 plata în contul unic a creanțelor fiscale adminis‐
trate de organul fiscal central. Astfel, de la 1 iulie 2018 ar urma ca plata tuturor obligați‐
ilor fiscale să se facă într‐un singur cont unic.  

ORDIN nr. 3480 din 4 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea Or-
dinului președintelui ANAF nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de 
implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru 
aprobarea modelului și conținutului unor formulare (MO 995/2017) 
Ordinul aduce modificări procedurii de înregistrare și de administrare fiscală a societăți‐
lor ce fac parte dintr‐un grup fiscal de TVA. Sunt introduse modificări de ordin adminis‐
trativ, cu impact asupra competenței de administrare a grupului fiscal unic. 
Este reglementat un nou format al cererii de înregistrare a grupului fiscal și se introduce 
un format tip ce va fi preluat ca model de către viitoarele entități ce vor forma grupuri 
fiscale. 
Cererea se depune la autoritatea fiscală competentă pentru administrarea fiscală a soci‐
etății care reprezintă grupul fiscal. Societățile membre ale grupului fiscal vor trece în 
administrarea fiscală a aceluiași organ fiscal care gestionează și societatea reprezentan‐
tă a grupului fiscal. 
Toate societățile ce formează grupul fiscal vor trece în administrarea organului fiscal la 
care este arondată societatea desemnată drept lider a grupului fiscal.  

ORDIN nr. 3501 din 5 decembrie 2017 pentru modificarea Procedurii de pu-
blicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, 
precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui 
ANAF nr. 558/2016 (MO 980/2017) 
Ordinul aduce modificări procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează 
obligații fiscale restante aprobată prin Ordinul președintelui ANAF 558/2016. 
În conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, ANAF publică trimestrial 
lista debitorilor la buget, persoane juridice și fizice.  
Fac obiectul înscrierii în listele de debitori acele persoane fizice sau juridice la care da‐
toriile sunt mai mari decât următoarele plafoane: 
a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 
b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 
c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor 

fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din desfășurarea de activități 
economice în mod independent sau exercită profesii libere; 

d) 15.000 lei, în cazul debitorilor persoane fizice. 
Prin modificările aduse de prezentul ordin, sunt detaliate obligațiile fiscale ce nu sunt 
considerate restante, astfel : 
� obligații fiscale pentru care s‐au acordat înlesniri la plată și sunt respectate condiții‐

le de acordare 
� obligații fiscale consemnate în acte administrativ‐fiscale a căror executare este sus‐

pendată în condițiile legii contenciosului în administrativ 
� obligații fiscale cu termene de plată viitoare stabilite printr‐un plan de reorganizare 

judiciară 
� obligații fiscale mia mici de 40 lei existente în sold la 31 decembrie pentru care se 

aplică procedura anulării din oficiu 
� obligații fiscale valorificate prin cedarea bunurilor sechestrate când se realizează o 

vânzare de bunuri cu plata în rate până la nivelul prețului de vânzare. 
Nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante dacă înregistrează 
debite la buget și concomitent înregistrează o cerere de rambursare pentru sume mai 
mari decât debitele, cerere aflată în curs de soluționare. 
În cazul în care contribuabilii sunt notificați de existența unor datorii la buget, aceștia 
au dreptul să se prezinte la organul fiscal în termen de 5 zile de la comunicare pentru 
punerea de acord asupra debitului. În cazul în care contribuabilul nu răspunde notifică‐
rii, se consideră că obligațiile restante sunt cele existente în evidența organului fiscal.  
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ORDIN nr. 1887 din 16 noiembrie 2017 privind pragurile valorice Intrastat 
pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în 
anul 2018 (MO 939/2017) 
Ordinul menține pragurile valorice Intrastat pentru anul 2018 la nivelul celor din 2017, 
astfel : 
� 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri  
� 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri. 
Operatorii economici care în cursul anului 2017 au efectuat schimburi de bunuri cu state-
le membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, 
expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat sta-
bilite, trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații 
statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2018. 
În cursul anului 2018 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici, 
care realizează schimburi intra-UE de bunuri, a căror valoare cumulată de la începutul 
anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2018. Acești operatori economici trebuie 
să completeze și să transmită declarații statistice Intrastat începând din luna în care va-
loarea cumulată de la începutul anului 2018 a expedierilor și/sau a introducerilor intra-
UE de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, ex-
pedieri și, respectiv, introduceri de bunuri. 

ORDIN nr. 3198 din 11 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodolo-
gice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind 
restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autove-
hicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (MO 
1040/2017) 

ORDIN nr. 3733 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea 
unor ordine ale președintelui ANAF privind emiterea unor acte procedurale 
prin intermediul Unității de imprimare rapidă (MO 1022/2017) 
Ordinul introduce un nou act administrativ fiscal pe lista celor care sunt emise prin inter-
mediul centrului de imprimare masivă – „Decizie de ridicare a măsurilor de executare 
silită a sumelor datorate debitorului de către terți” și se reglementează formatul aces-
tui formular. 

ORDIN nr. 3533 din 11 decembrie 2017 privind utilizarea Sistemului de decizii 
vamale (MO 1014/2017) 

INFO - Sistemul plăților anticipate privind impozitul pe profit 
Pentru cei ce aplică regimul impozitului pe profit, vă reamintim că la început de an este 
util să analizați oportunitatea de a opta pentru sistemul plăților anticipate sau de a reveni 
la sistemul trimestrial de calcul. 
Cei care au optat în urmă cu un an pentru aplicarea sistemului sunt obligați să îl mențină 
și în 2018 (sistemul este obligatoriu pentru 2 ani fiscali consecutivi). Cei care au optat 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 rezul-
tatului 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 ba-
ză impozitul pe profit aferent anului precedent, corectat cu un indice de inflație. Regulari-
zarea 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 începu-

tul 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 

Pragurile 
INTRASTAT pentru 

2018 se mențin 
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31 ianuarie - termen 
pentru exercitarea 
opțiunii de aplicare 
a sistemului plăților 
anticipate privind 
impozitul pe profit 

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; 

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 proprie‐
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. 

ο 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. 
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REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certificatul 
lor de rezidență fiscală emis în 2018 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2017 sunt valabile și în primele 60 zile 
calendaristice din anul 2018. 

REMINDER – Cursurile de închidere ale anului 2017 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la inchiderea anului 2016 pentru 
evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități 
bănesti, creante, 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 = 4,6597 RON; 1 CHF =  3,9900 RON; 1 GBP = 5,2530 RON; 1 USD =  3,8915 RON. 

AGENDA LUNII IANUARIE 2018 
Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electro‐

nic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare 

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

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

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

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

Pentru consultarea calendarului obligațiilor fiscale aferente lunii IANUARIE 
2018, accesați următorul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm#ian  

Nu uitați termenele 
de depunere a 

declarațiilor și de 
plată a taxelor și 
contribuțiilor! 

APEX Team recrutează Assistant Manager - Front Desk 
vorbitor de limbă engleză și franceză 

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

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 Alăturați-vă echipei!  
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 INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2017 
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate 

dependente) (cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale  
(pensie) - Vezi nota 1 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % pentru condiții speciale de muncă 

10,5% 

Contribuția la fondul de asigurări sociale de 
sănătate (calculată la venitul brut) - Vezi nota 2 

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 înmul-
țit cu numărul asiguraților pentru care se calcu-
lează 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) 

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

  

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

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

  

Impozitul pe venituri   16% 
Fondul pentru neangajarea de persoane cu han-
dicap (pentru angajatorii care au peste 50 de 
salariați) 

4 x 100% salariul minim pe economie la 
fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen-
sul impozitului pe venit 

max 15,09 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 1.450 lei   
Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat (*2,5) 

  
17 lei 

42,50 lei 
  

Nota 1: Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) nu mai este plafonată de la 1 februarie 2017 (aplicabil atât 
pentru contribuția angajatorului cât și a angajatului)  

Nota 2: Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) a fost plafonată pe perioada 1 – 31 ianuarie 2017. 
Începând cu 1 februarie 2017 se elimină plafonarea bazei impozabile, revenindu-se la regimul aplicabil în 2016.   

 

Contribuții 2018  
pentru activități dependente 

Angajat și prestator de 
activități dependente 

(cota %) 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate depen-

dente) (cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 

Nu se datorează pentru condiții normale de 
muncă 

4% pentru condiții deosebite de muncă 
8 % pentru condiții speciale de muncă 

25% 

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

Nu se datorează 10% 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%   

Impozitul pe venit   10% 

Fondul pentru neangajarea de persoane cu han-
dicap (pentru angajatorii care au peste 50 de 
salariați) 

4 x salarii minime pe economie la fiecare 
100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen-
sul impozitului pe venit 

max 15,09 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 1.900 lei   

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

  
17 lei 

42,50 lei 
  



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

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

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

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

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

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

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

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