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IMPORTANT – JUSTIFICAREA SCUTIRII DE TVA A LIVRĂRILOR INTRA‐
COMUNITARE DE BUNURI DE LA 1 ianuarie 2020 
Situația legislativă 
 Directiva 2018/1910/CE – directiva ce aduce modificări Directivei 112/2006 a 

TVA. Modificările trebuie preluate în legislația națională, dar din păcate aceasta 
se va face în cursul anului 2020, România nu a reușit să implementeze schimbă-
rile în Codul Fiscal în timp util.  

 Regulamentul 2018/1912/CE 
 Regulamentul 2018/1909 /CE 
 Note explicative - momentan în variantă DRAFT – sunt doar comentarii, au rol 

orientativ, dar nu sunt opozabile autorităților. 
Menționăm că Directivele, deși obligatorii, trebuie transpuse în legislația națională 
pentru a putea fi aplicate. Regulamentele de la nivel european sunt aplicabile direct, 
nu este necesară transpunerea lor. 
Pe lângă transpunerea Directivei în Codul Fiscal, este necesară și modificarea Ordi-
nului 103/2016 care reglementează instrucțiunile de aplicare a scutirii de TVA pen-
tru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 
din Codul fiscal.  
Ce se schimba de la 1 ianuarie 2020 
 Directiva 2018/1910, care modifică Directiva de bază, 2006/112, include drept 

condiție de fond pentru aplicarea scutirii LIC (art. 138) comunicarea unui cod 
valabil de TVA de către client, din alt SM decât cel din care începe transportul 
bunurilor – până acum aceasta nu era o condiție de fond, deși era stipulată de 
Codul Fiscal. 

 Furnizorul înscrie LIC în declarația recapitulativă (D390) — în absența decla-
rării sau dacă declararea este făcută eronat, scutirea NU se aplică, cu excepția 
situației în care autoritatea fiscală apreciază ca fiind motivată justificarea furni-
zorului cu privire la erorile survenite (condiție de fond nouă) 

 Se justifică efectuarea transportului cu setul de documente reglementat la art. 
45a din Regulamentul 1912/2018 

Cum se va justifica transportul de la 1 ianuarie 2020 
Se va prezuma că bunurile livrate intracomunitar au fost transportate către alt stat 
membru, în oricare dintre următoarele situații:  
1. Când transportul este organizat de furnizor: 

ο Este în posesia a 2 elemente concludente dintre documentele specifice tipului 
de transport realizat (CMR semnat, conosament, factura de la transportator, 
airbill), emise de două entități independente una de cealaltă, cât și față de vân-
zător sau de cumpărător 

SAU 
ο Un element din cele enumerate mai sus, împreună cu o dovadă concludentă din 

alte documente emise de două entități independente una de cealaltă, cât și față 
de vânzător sau de cumpărător: 
• o poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor 

sau documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transpor-
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tul bunurilor; 
• o chitanță eliberată de un antrepozitar în SM de destinație care să ateste depozi-

tarea bunurilor în respectivul stat membru. 
• documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să 

ateste sosirea bunurilor în SM de destinație 
2. Când transportul este organizat de client (exemplu la livrarile în condiție EXW) 

ο Cele menționate la punctul 1 de mai sus 
ȘI 

ο declarație scrisă din partea cumpărătorului, care atestă că bunurile respective au 
fost expediate sau transportate de acesta sau de către o terță parte în numele cum-
părătorului și care menționează: 
• SM de destinație a bunurilor  
• data emiterii 
• numele și adresa cumpărătorului 
• cantitatea și natura bunurilor 
• data și locul de sosire a bunurilor și, in cazul livrării de mijloace de transport, nu-

mărul de identificare al mijlocului de transport  
• identificarea persoanei care acceptă bunurile in numele cumpărătorului 
• Declarația trebuie furnizată pana pe 10 a lunii următoare. 

INFO – COMUNICAT AL MFP PRIVIND JUSTIFICAREA TRANSPORTULUI PEN‐
TRU LIVRĂRILE INTRACOMUNITARE DE BUNURI 
”Justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru li-
vrările intracomunitare de bunuri, începând cu data de 1 ianuarie 2020: 
Legislația în domeniul TVA prevede o serie de condiții pentru aplicarea scutirii de TVA în 
cazul livrărilor intracomunitare de bunuri iar, una dintre ele este că bunurile trebuie să 
fie expediate sau transportate dintr-un stat membru în altul. 
În practică, s-au constatat în anumite situații abordări diferite ale statelor membre în 
aplicarea scutirilor de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri, care au creat difi-
cultăți și o lipsă de securitate juridică atât în rândul operatorilor economici care realizea-
ză astfel de tranzacții, cât și din perspectiva administrațiilor fiscale. 
Pentru a oferi soluții concrete și pentru armonizarea condițiilor în care se pot aplica scu-
tirile de TVA la nivelul UE, s-a considerat oportun ca printr-un regulament european, 
aplicabil direct tuturor statelor membre, să fie precizate anumite circumstanțe în care să 
se considere că bunurile sunt transportate dintr-un stat membru în altul. 
În acest sens a fost adoptat Regulamentul pe punere în aplicare (UE) nr. 2018/1912 al 
Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în 
ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare, care va intra în vi-
goare la data de 1 ianuarie 2020. 
La art.45a din Regulamentul 282/2011 (astfel cum a fost modificat prin Regulamentul 
2018/1912) se stabilește că în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin.(1) 
lit.a) și b) din acesta, se prezumă că furnizorul face dovada transportului intracomunitar 
al bunurilor în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitară de bu-
nuri efectuată. 
Prezumția prevăzută la art.45a din Regulament nu acoperă însă toate situațiile ce pot 
apărea în practică, în condițiile în care documentele necesare în vederea justificării tran-
sportului intracomunitar al bunurilor trebuie emise de două entități independente atât 
una de cealaltă, cât și de furnizor și de cumpărător. 
Prin urmare, de la 1 ianuarie 2020, în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările 
intracomunitare de bunuri: 
 în cazul persoanelor impozabile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 45a din 

Regulament, se prezumă că bunurile au fost transportate intracomunitar; 
 în cazul persoanelor impozabile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 45a 

din Regulament, transportul intracomunitar al bunurilor se justifică potrivit prevede-
rilor art.10 din Instrucțiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pen-
tru operațiunile prevăzute la art.294 alin.(1) lit. a) - i), art.294 alin.(2) și art.296 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr.103/2016.  

Atenție la noile 
condiții de scutire 
de TVA a livrărilor 
intracomunitare de 

bunuri! 
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Astfel de situații pot apărea, de exemplu, atunci când: furnizorul sau cumpărătorul tran-
sportă bunurile cu propriile mijloace, transportul se realizează pe roți, în cazul mijloace-
lor de transport, furnizorul nu poate face dovada că este independent față de transporta-
tor sau de casa de expediții sau că aceștia sunt independenți unul față de altul sau față de 
cumpărător. 
Subliniem că justificarea transportului intracomunitar al bunurilor nu este suficientă 
pentru aplicarea scutirii de TVA în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri, pentru apli-
carea acestei facilități fiind necesară îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal.” 

LEGE nr. 263 din 30 decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal (MO 1054/2019) 
Legea abrogă prevederile din Codul Fiscal prin care contribuțiile sociale aferente contrac-
telor de muncă cu timp parțial se datorau la cel puțin nivelul unui salariu minim brut pe 
țară. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2020, pentru contractele de muncă cu timp parțial, 
contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate 
(CASS) se vor calcula prin raportare la venitul efectiv realizat, fără existența unui plafon 
minim. 
Legea mai aduce modificări nivelului accizelor pentru combustibil. 
Prevederile intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 78 din 18 decembrie 2019 privind modificarea 
unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, pre‐
cum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal‐bugetare (MO 1031/2019) 
Ordonanța abrogă sistemul privind plata defalcată a TVA, cunoscut ca „split TVA”, înce-
pând cu 1 februarie 2020. 
Începând cu 23 decembrie 2019, organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul 
persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.  
Până la 1 februarie 2020, contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indi-
ferent de natura creanței. În termen de 10 zile de la 1 februarie 2020, unitățile Trezoreriei 
Statului la care persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA au deschise 
conturi de TVA transferă automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titularul 
contului, disponibilul existent în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titula-
rului deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului.  
În același termen de 10 zile, persoanele care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA, 
care nu au deschis cont la Trezoreria Statului, vor comunica unității Trezoreriei Statului 
contul curent deschis la o instituție de credit în care se transferă sumele respective. În 
cazul în care aceste persoane nu comunică informații privind contul curent deschis la in-
stituția de credit, în baza unei liste a acestor persoane furnizate de Trezoreria Statului, 
organul fiscal solicită, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării de la Trezoreria 
Statului, titularilor de cont aceste informații, pe care le transmite unităților Trezoreriei 
Statului în vederea transferului sumelor. 
Începând cu 1 februarie 2020, prin conturile de TVA deschise la unitățile Trezoreriei Sta-
tului ale persoanelor care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA nu mai pot fi efec-
tuate operațiuni, cu excepția celor prevăzute mai sus. 

HOTĂRÂRE nr. 935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe țară garantat în plată (MO 1010/2019) 
Hotărârea modifică salariul minim garantat în plată aplicabil de la 1 ianuarie 2020. Aces-
ta este diferențiat în funcție de nivelul de studii și de vechimea în domeniul de activitate 
în profesia absolvită. 
Astfel, salariul minim brut garantat în plată începând cu 1 ianuarie 2020 este de 2.230 lei 
(de la 2.080 lei în decembrie 2019), corespunzător unui program de muncă lunar, durată 
medie de 167,333 ore pe lună. Acest salariu corespunde unui tarif orar de 13,327 lei pe 
oră.  
Pentru persoanele cu studii superioare, ce au o vechime în muncă de cel puțin 1 an de zile 
în domeniul studiilor superioare absolvite, salariul minim brut garantat în plată începând 
1 ianuarie 2020 este în sumă de 2.350 lei. 

Sistemul Split TVA  
a fost abrogat! 
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Pentru alte drepturi de natură salarială ce sunt condiționate de nivelul salariului minim, 
acestea se vor calcula în funcție de nivelul salariului minim brut lunar de 2.230 lei. 
Pentru domeniul construcțiilor se menține nivelul salariului minim brut de 3.000 lei.  

HOTĂRÂRE nr. 968 din 20 decembrie 2019 privind stabilirea contingentului 
de lucrători străini nou‐admiși pe piața forței de muncă în anul 2020 (MO 
1031/2019) 
Pentru anul 2020 se stabilește un contingent de 30.000 de lucrători străini nou-admiși pe 
piața forței de muncă din România 

ORDIN nr. 3194 din 26 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului 
președintelui ANAF nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului‐cadru al pro‐
tocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între ANAF și in‐
stituțiile financiare nebancare (MO 1015/2019) 
Ordinul reglementează modul de comunicare al informațiilor deținute de ANAF către in-
stituții financiare nebancare (IFN), în sensul respectării datelor cu caracter personal. 
Procedura impune respectarea de către ambele entități a Regulamentului nr. 679/2016 
privind protecția datelor cu caracter personal. 
Astfel, o instituție financiară nebancară va solicita de la clientul interesat acordul scris cu 
privire la consultarea, transmiterea și prelucrarea de date pe care le deține ANAF. Potrivit 
prezentului protocol, sunt considerate date cu caracter personal următoarele: nume, pre-
nume, adresă de domiciliu, cod numeric personal, număr și serie act de identitate, infor-
mații fiscale. 

ORDIN nr. 3321 din 10 decembrie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Or‐
dinul președintelui ANAF nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicții‐
lor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al 
autorităților competente pentru schimb automat de informații privind contu‐
rile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei contu‐
rilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la 
care România s‐a angajat din perspectiva schimbului automat de informații 
financiare (MO 1011/2019) 
Ordinul actualizează lista jurisdicțiilor raportoare cu care România va colabora în baza 
Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații 
privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei con-
turilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care Româ-
nia s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații. 

HOTĂRÂRE nr. 970 din 20 decembrie 2019 privind stabilirea zilelor de 27 de‐
cembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 ca zile libere (MO 1029/2019) 
Hotărârea stabilește ca zilele de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 să fie zile libere 
pentru personalul instituțiilor și autorităților publice. Aceste zile se vor recupera prin 
prelungirea timpului de lucru până la data de 31 ianuarie 2020, potrivit planificărilor sta-
bilite. 
Prevederile nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă 
datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.  

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 2020 (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. 

Un nou nivel al 
salariului minim 

brut de la  
1 ianuarie 2020 
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În situația plăților anticipate, impozitul pe profit se plătește tot trimestrial dar luând ca 
bază impozitul pe profit aferent anului precedent, corectat cu un indice de inflație. Regu-
larizarea 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 

obligatorii de 2 ani fiscali consecutivi înregistrează pierdere fiscală, efectuează plăți 
anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei 
de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anti-
cipată; 

 contribuabilii care aplică sistemul plăților anticipate și care, în anul precedent, au 
beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru 
care se calculează și se efectuează plățile anticipate nu mai beneficiază de facilitățile 
fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se deter-
mină plățile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declarației pri-
vind 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, pâ-

nă 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 cal-
culează impozitul; 

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

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

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

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

ο Ultimele două categorii de contribuabili au obligația de a depune împreună cu decla-
rația anuală de impozit pe profit, și o declarație privind distribuirea între asociați 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 pen-
tru 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 răs-

pundere că nu desfășoară activități la sediul social/sediile secundare, situații înscrise, 
potrivit prevederilor legale, în Registrul Comerțului sau în Registrul ținut de instanțe-
le 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 le-
gii. 

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 apli-

Nu uitați că 
analizați 

oportunitatea 
aplicării plăților 
anticipate pentru 

impozitul pe profit! 
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carea sistemului plăților anticipate sau mai degrabă este de preferat aplicarea sistemului 
clasic cu plăți trimestriale.  
Așa cum am menționat mai sus, odată exercitată opțiunea, este obligatorie păstrarea ei 
pentru cel puțin doi ani fiscali consecutivi. Acest sistem nu va fi avantajos pentru situații-
le de scădere a cifrei de afaceri, a profitabilității și în general de degradare a rezultatelor 
financiare ale societății. Sistemul este oportun în special pentru societățile aflate în creș-
tere 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 – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certificatul 
lor de rezidență fiscală emis în 2020 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2019 sunt valabile și în primele 60 zile 
calendaristice din anul 2020. 

REMINDER – Cursurile de închidere ale anului 2019 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea anului 2019 pentru 
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 = 4,7793 RON; 1 CHF =  4,4033 RON; 1 GBP = 5,6088 RON; 1 USD =  4,2608 RON. 

REMINDER – Obligații declarative ianuarie 2020 
NU UITAȚI că luna ianuarie are o serie de obligații declarative, opțiuni și alte formalități 
fiscale specifice începutului de an. Vă recomandăm să consultați calendarul fiscal publicat 
pe site-ul ANAF: 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2020.htm 

REMINDER – Decizie internă 
NU UITAȚI ca la începutul anului 2020 să stabiliți prin decizie internă intervalul serii-
lor/numerelor alocate documentelor financiar-contabile (facturi, chitanțe, avize de expe-
diție etc) pe care le veți folosi în cursul anului 2020.  

Nu uitați termenele 
de depunere a 

declarațiilor și de 
plată a taxelor și 
contribuțiilor! 

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

unui contract de muncă, 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, da-

torii) la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 
 Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenții în 

cursul lunii, conform art. 8 alin. 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 UE 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 (taxare inversă, operațiune neimpozabilă, etc.) înscrise pe factură; 
 Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
 Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
 Completați Registrul non-transferurilor; 
 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). 
ANAF ‐ calendarul obligațiilor fiscale 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2020.htm  

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2020  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și presta‐
tor de activități 

dependente 
(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 handicap (pentru angajatorii care au 
peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil 
în sensul impozitului pe venit 

max. 15,18 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 
de la 1 ianuarie 2020 

• 2.230 lei 
• 2.350 lei (pentru vechime peste 1 an și funcții ce ne-

cesită studii superioare) 
• 3.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor 

  

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat 

  
• 20 lei 
• 50 lei 

  

Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construcții definite de 
lege, se aplică facilitățile de mai jos: 
(*) nu se datorează CAS de către angajator 
(**) cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%  
(***) nu se datorează CASS de către angajat  
(****) nu se datorează impozit pe venit pentru veniturile brute realizate lunar de până la 30.000 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. 
 © 2019 APEX Team International 


