
INFO - Complet ări ale Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal (Sursa: comuni-
catul Guvernului României) 
Guvernul a aprobat în şedinţa din 25 ianuarie 2012 unele modificări ale normelor metodologice de 
aplicare a Codului Fiscal, aducând o serie de clarificări în aplicarea reglementărilor Codului Fiscal 
în ceea ce priveşte impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, impozite şi taxe locale, con-
tribuţii sociale obligatorii. 
În ceea ce priveşte impozitul pe venit, Hotărârea adoptată de Guvern cuprinde, între altele, regle-
mentări privind: 
� Exemplificarea unor forme de sprijin acordate în agricultură, din bugetul de stat şi din fonduri 

externe nerambursabile, care constituie venituri neimpozabile pentru persoanele fizice; 
� Clarificarea neimpozitării veniturilor obţinute din valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul 

personal, prin centrele de colectare, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bu-
getul de stat sau alte fonduri publice. Veniturile obţinute din valorificarea deşeurilor altele de-
cât cele care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau alte fonduri 
publice, prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea sunt 
venituri impozabile şi se încadrează în categoria "venituri din alte surse". Impozitul se calcu-
lează prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, impozitul fiind final; 

� Clarificarea, în cazul veniturilor din salarii, a prevederilor privind includerea în cheltuielile de 
delegare şi detaşare a celor acordate pentru transport, cazare şi a indemnizaţiei corespunză-
toare, în condiţiile prevăzute de lege sau în contractul de muncă aplicabil; 

� Clarificarea impozitării ca venituri din alte surse a următoarelor: 
ο venituri din valorificarea deşeurilor prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, 

sticlă şi altele asemenea, alte decât bunurile mobile care fac obiectul Programelor naţionale 
finanţate din bugetul de stat sau alte fonduri publice; 

ο sume rămase disponibile după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare şi regenerare 
a pădurilor şi a căror restituire a fost solicitată de proprietarii de păduri persoane fizice, potri-
vit Legii 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 

În ceea ce priveşte TVA, normele metodologice aduc clarificări între care şi cele referitoare la: 
� Extinderea categoriei persoanelor impozabile care pot constitui un grup fiscal din punct de 

vedere al TVA. Astfel, grupul va putea fi constituit din persoane impozabi le care sunt 
administrate de c ătre acela şi organ fiscal competent , faţă de prevederile precedente care 
permiteau numai marilor contribuabili să constituie un grup fiscal unic. Persoanele care for-
mează un grup fiscal unic pot depune un decont de TVA centralizat prin reprezentantul de-
semnat, nefiind necesară depunerea decontului de fiecare membru al grupului fiscal. 

În domeniul accizelor, cele mai importante modificări vizează: 
� Stabilirea cuantumului aferent capitalului social minim subscris şi vărsat pentru antrepozitele 

fiscale de producţie; 
� Stabilirea cuantumului aferent garanţiei minime pentru antrepozitele fiscale de producţie; 
� Stabilirea procedurii care trebuie îndeplinită de operatorii economici în vederea restituirii acci-

zelor pentru produsele accizabile eliberate pentru consum în România şi ulterior exportate; 
� Introducerea posibilităţii autorizării tancurilor plutitoare/barjelor în limita celor 8 antrepozite 

fiscale de depozitare aparţinând antrepozitarilor fiscali autorizaţi pentru producţia de produse 
energetice, în scopul fluidizării operaţiunilor de alimentare cu combustibil a navelor; 

� Revizuirea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic şi produsele alcoolice denaturate 
şi utilizate pentru fabricarea de produse care nu sunt destinate consumului uman. 

În privinţa impozitelor şi taxelor locale: 
� S-a detaliat şi exemplificat modul de stabilire a cotelor de impozitare, respectiv a cotelor cu-

prinse între 10% - 20% şi 30% - 40%, în cazul clădirilor aparţinând persoanelor juridice la care 
nu s-a efectuat reevaluarea; 

� Au fost enumerate clădirile cu destinaţie turistică în vederea impozitării şi au fost făcute preci-
zări privind modul de declarare a clădirilor cu destinaţie turistică, care nu funcţionează într-un 
an fiscal. Mai exact, contribuabilii care deţin clădiri cu destinaţie turistică sunt obligaţi să depu-
nă o declaraţie în acest sens până la data de 31 ianuarie a anului fiscal; 
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� S-a explicat modul de calcul al taxei hoteliere, astfel că, în cazul în care autorităţile locale optează 
pentru instituirea acesteia, cota de 1% să se aplice la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare 
pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA . 

În ceea ce priveşte contribuţiile sociale obligatorii, noile reglementări menţionează că: 
� Veniturile care compun baza de calcul a contribuţiilor sociale s-au detaliat şi s-au adaptat la termino-

logia actuală; de exemplu, în categoria administratorilor societăţilor comerciale se includ: administra-
torii, membrii consiliului de administraţie, ai consiliului de supraveghere şi ai comitetului consultativ, 
precum şi reprezentanţii statului sau reprezentanţii membrilor consiliului de administraţie fie în AGA, 
fie în consiliul de administraţie, după caz; 

� S-au enumerat toate veniturile exceptate de la plata contribuţiei datorată de angajat/angajator, pen-
tru a oferi o imagine mai clară contribuabilului asupra veniturilor care nu se cuprind în baza de cal-
cul. 

ORDONANŢA nr. 2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonan ţei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă (MO 71/2012) 
Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial din 30 ianuarie 2012 chiar înaintea închiderii ediţiei curen-
te a buletinului APEX Team.  
Deşi ordonanţa are ca obiect principal modificarea Codului de Procedură Fiscală, la finalul ei este inserat 
un articol care face referire la depunerea declaraţiei de impozit pe profit (101) pentru anul 2011.  
Conform art. II din această ordonanţă "Declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 se depu-
ne de toţi contribuabilii, la organul fiscal competent, până la data de 25 martie 2012, cu excepţia contri-
buabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul Fiscal care depun declaraţia anuală de impozit 
pe profit pentru anul 2011 până la data de 27 februarie 2012". Excepţia menţionată se referă la organiza-
ţiile nonprofit şi la contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, 
pomicultură şi viticultură. 
Subliniem faptul că articolul II de mai sus nu modifică explicit Codul Fiscal şi este în contradicţie cu pre-
vederile OG 30/2011 de modificare a Codului Fiscal în care se prevedea că "Impozitul pe profit datorat 
pentru anul 2011 se declară și se plătește potrivit prevederilor Titlului II aplicabile până la data de 31 
decembrie 2011". 
Aşteptăm publicarea de lămuriri suplimentare de către ANAF, foarte probabil situaţia va fi reglementată 
ca de obicei prin Circulare interne, pentru că la acest moment apar câteva întrebări suplimentare asupra 
cărora nu avem un răspuns: 
� modificarea prevăzută mai sus face referire doar la depunerea declaraţiei de impozit pe profit, ce se 

întâmplă cu termenul de plată. Nu este încă modificat nici Codul Fiscal în acest sens şi nici prevede-
rile OG 30/2011 menţionate mai sus; 

� care este termenul de depunere şi de plată pentru cei ce nu au declarat nimic în formularul 100 afe-
rent lunii decembrie 2011 care urmau să definitiveze impozitul pe profit până la 27 februarie 2012. 
Se extinde termenul până la 25 martie, sau în cazul acestora se păstrează regula cu luna februarie. 

După cum suntem obişnuiţi, an de an apar surprize neplăcute din partea ANAF în ceea ce priveşte impo-
zitele, taxele şi declararea acestora. Dacă în anul 2010 a existat problema impozitului minim şi a împărţi-
rii anului în doi ani fiscali, iată ca pe ultima sută de metri apar complicaţii şi pentru închiderea anului 
2011.  
Redăm în cele ce urmează comunicatul emis de Guvernul României referitor la prevederile acestei ordo-
nanţe. 
Guvernul a aprobat în şedinţa din 25 ianuarie 2012 Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Codu-
lui de Procedură Fiscală, noile reglementări având ca scop creşterea eficienţei activităţii de administrare 
a creanţelor fiscale. De asemenea, modificarea Codului de Procedură Fiscală prin OG se impune şi da-
torită necesităţii transpunerii Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea 
administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE. Această directivă trebuie să fie 
implementată începând cu 1 ianuarie 2013. 
Menţionăm cele mai importante reglementări ale Ordonanţei aprobate de Guvern: 
� S-a reglementat expres data în funcţie de care se apreciază situaţia fiscală viitoare, în cazul emiterii 

unui acord de preţ în avans. În acest sens, s-a precizat această dată ca fiind data depunerii cererii 
de către contribuabilul solicitant al unui acord de preţ în avans; 

� Preluarea la nivelul Codului de Procedură Fiscală a dispoziţiilor referitoare la înregistrarea domiciliu-
lui fiscal din normele metodologice care privesc aplicarea acestui act normativ, aprobate prin HG 
1050/2004; 

� Reglementarea procedurii de colaborare dintre organul fiscal şi contribuabil în scopul emiterii unei 
soluţii fiscale individuale anticipate (SFIA) sau unui acord de preţ în avans (APA). Astfel, se regle-
mentează: 

ο posibilitatea organului fiscal de a se deplasa la sediul contribuabilului sau în alt loc stabilit de co-
mun acord cu acesta pentru analizarea documentaţiei în vederea fundamentării proiectului de 
SFIA sau APA; 

ο obligaţia organului fiscal de a prezenta contribuabilului proiectul SFIA/APA în scopul acordării posi-
bilităţii contribuabilului de a-şi spune punctul de vedere cu privire la conţinutul SFIA/APA; 

ο reglementarea unui termen de 60 de zile lucrătoare în care contribuabilul solicitant al unei SFIA 
sau APA poate să furnizeze clarificările solicitate de organul fiscal sau să prezinte punctul de vede-
re asupra proiectului SFIA sau APA; 
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ο Eliminarea prevederilor referitoare la cea de a doua situaţie în care se restituie tariful achitat de 
contribuabilul solicitant al unei SFIA/APA, având în vedere faptul că instituţia întreruperii procedu-
rii de emitere a SFIA/APA nu este reglementată şi nici nu este cazul a fi reglementată. În fapt, 
fiind vorba de soluţionarea unei cereri, procedura nu poate fi întreruptă, organul fiscal fiind obligat 
să o soluţioneze, fie prin admiterea cererii şi emiterea SFIA/APA, fie prin respingerea cererii; 

� S-a reglementat posibilitatea de înregistrare fiscală la solicitarea plătitorilor de venit cu regim de 
reţinere la sursă a impozitelor calificate ca fiind finale şi pentru persoanele juridice nerezidente; 

� Reglementarea posibilităţii unui contribuabil rezident în România ale cărui venituri cad sub inciden-
ţa unei convenţii de evitare a dublei impuneri şi care consideră că impozitarea nu este conformă cu 
prevederile acesteia, de a declanşa procedura amiabilă prevăzută de convenţie prin depunerea 
unei cereri la ANAF; 

� Reglementarea unei proceduri pentru eliminarea dublei impuneri în cazul ajustării unor tranzacţii 
dintre persoane române afiliate în sensul că ajustarea fiscală realizată de organul fiscal unui contri-
buabil va fi realizată în oglindă şi de contribuabilul afiliat acestuia, fiind de asemenea opozabilă 
organului său fiscal; 

� Reglementarea accesului contribuabililor la fişele de evidenţă analitică pe plătitor, asigurându-se, 
în acest fel, transparenţa în ceea ce priveşte informaţiile existente în acestea, procedura urmând a 
fi stabilită prin ordin al preşedintelui ANAF; 

� Reglementarea posibilităţii solicitării certificatului de atestare fiscală de persoanele care deţin părţi 
sociale la o societate comercială, în scopul cunoaşterii de către acestea a situaţiei fiscale a socie-
tăţii; 

� Reglementarea obligaţiei organului fiscal de a restitui din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare, su-
mele încasate prin poprire în plus faţă de creanţele fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi. 
Această situaţie apare, de regulă, urmare înfiinţării popririi la mai multe bănci la care debitorul are 
deschise conturi; 

� Reglementarea dreptului contribuabilului de a solicita dobânzi în situaţia în care organul fiscal nu 
restituie în termenul de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumele încasate prin poprire în plus 
faţă de creanţele fiscale pentru care s-a înfiinţat poprirea; 

� S-a prevăzut expres că nerespectarea termenului de 2 zile pentru ridicarea măsurilor de executare 
silită atrage răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de funcţionarii publici, 
urmând ca atragerea răspunderii acestora din urmă să se facă în condiţiile Statutului funcţionarilor 
publici şi al Legii 324/2009; 

� Reglementarea obligaţiei organului fiscal de a ridica măsura popririi pentru sumele indisponibilizate 
care depăşesc creanţele fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, în situaţia în care, din 
informaţiile comunicate de bănci, rezultă că sumele indisponibilizate sunt suficiente pentru a stinge 
creanţele fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, ţinând cont şi de dreptul contribuabilului 
de a dispune plata salariilor din sumele indisponibilizate. Obligaţia priveşte şi situaţia în care măsu-
ra popririi nu se mai justifică ca urmare a faptului că nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru care 
poprirea a fost înfiinţată (ex. creanţa a fost stinsă, titlul executoriu a fost anulat etc.); 

� Clarificarea efectului pe care îl produce adresa de înfiinţare a popririi, în sensul precizării limitei 
până la care se întinde poprirea bancară ca fiind suma înscrisă în adresa de înfiinţare a popririi. 

Îmbunătăţirea administrării fiscale: 
� Reglementarea condiţiei în care băncile acceptă plăţile pentru salarii din sumele indisponibilizate. 

Astfel, condiţia constă în depunerea de către debitor sau reprezentantul legal al acestuia a unei 
declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă că debitorul nu deţine alte disponibilităţi băneşti 
din care să efectueze plata drepturilor salariale. Sancţiunea pentru declaraţiile incorecte este atra-
gerea răspunderii solidare cu debitorul a reprezentantului legal în privinţa sumelor sustrase de la 
indisponibilizare urmare a declaraţiei incorecte; 

� Revizuirea procedurii de comunicare a actului administrativ fiscal. Astfel, în vederea eliminării difi-
cultăţilor apărute în practică în legătură cu aplicarea actualului text şi pentru a oferi textului o mai 
mare claritate, la art. 44 se prevede: 

ο comunicarea directă prin remitere sub semnătură, fax, e-mail etc., numai dacă prin această mo-
dalitate se realizează comunicarea; 

ο comunicarea prin poştă, ca regulă generală, care se va realiza în condiţiile în care actul nu s-a 
comunicat prin remitere, fax, e-mail etc., aceste din urmă modalităţi fiind utilizate doar în cazul 
special al asigurării comunicării; 

ο comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate numai în cazul în care comunicarea aces-
tuia nu s-a realizat prin poştă; 

� Reglementarea obligaţiei contribuabililor de a prezenta organului fiscal, la solicitarea acestuia, do-
sarul tranzacţiilor efectuate cu parteneri care sunt situaţi într-un stat cu care nu există un instru-
ment juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. 

De asemenea, prin aprobarea Ordonanţei s-a asigurat transpunerea Directivei 2011/16/UE a Consiliului 
din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. 

ORDIN nr. 52 din 16 ianuarie 2012 privind principal ele aspecte legate de întocmirea şi depunerea 
situa ţiilor financiare anuale şi a raport ărilor anuale la unit ăţile teritoriale ale MFP (MO 46/2012) 
Ordinul se adresează atât entităţilor care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a 
CEE (OMFP 3055/2009) cât şi entităţilor care aplică Sistemul simplificat de contabilitate (OMFP 
2239/2011). 
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Potrivit art. 27 alin. (1) şi (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, exerciţiul financiar reprezintă perioada 
pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Du-
rata exerciţiului financiar este de 12 luni.  
Reamintim că persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub 
echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 
euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate.  
Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii, pe perioada lichidării, persoanele juridice 
aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile 
teritoriale ale MFP o raportare anuală.  
Potrivit art. 5 din Legea contabilităţii, subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate, 
dar întocmesc raportări anuale (prezentate mai jos).  
Întocmirea şi depunerea situa țiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie d e către entit ățile 
al căror exerci țiu financiar coincide cu anul calendaristic 
Entităţile care aplică sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate 
încheiate la 31 decembrie potrivit OMFP 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabili-
tate.  
Entităţile care aplică reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a CEE, aprobate prin OMFP 
3055/2009, întocmesc situaţii financiare prescurtate sau extinse. 
Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse 
din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele 
juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF 1969/2007, utilizând programul de asistenţă elaborat 
de MFP pentru acestea.  
Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi 
instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile 
de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă 
electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţi-
le autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, entităţile autori-
zate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi entităţile autorizate, 
reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, întocmesc 
situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile 
acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii. 
Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se depun la unităţile teritoriale ale MFP. 
Situa țiile financiare anuale (extinse sau prescurtate) 
Entităţile care la data bilanțului depășesc limitele a doua din cele 3 criterii de mărime prevăzute de Ordi-
nul 3055/2009, şi anume: 
� total active: 3.650.000 euro 
� cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro 
� număr mediu salariați: 50 
întocmesc situa ții financiare anuale extinse care cuprind: 
1. bilanț (cod 10); 
2. cont de profit şi pierdere (cod 20); 
3. situația modificărilor capitalului propriu; 
4. situația fluxurilor de trezorerie; 
5. note explicative la situațiile financiare anuale. 
Societățile care nu se încadrează în criteriile de mai sus, întocmesc situații financiare anuale prescurtate care 
cuprind: 
1. bilanț prescurtat (cod 10); 
2. cont de profit şi pierdere (cod 20); 
3. note explicative la situațiile financiare anuale prescurtate. 
Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu şi/sau situația fluxurilor de trezorerie.  
In ambele situații de mai sus se vor adăuga formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situația 
activelor imobilizate" (cod 40). 
Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, 
astfel cum este definită de legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, întocmesc situaţii financiare anua-
le extinse cuprinzând cele cinci componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau nu-
mărul mediu de salariaţi.  
Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie, încadrarea în criteriile de mărime de mai 
sus se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financia-
re anuale la 31 decembrie aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza 
datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate pentru sfârşitul exerciţiului financiar curent, 
utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.  
Prevederile de mai sus referitoare la componentele situaţiilor financiare anuale, se aplică şi subunităţilor 
fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu 
excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic 
European, şi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic.  
În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu se-
diul în străinătate, în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 "Decontări între 
unitate şi subunităţi" şi 482 "Decontări între subunităţi" se transferă în contul 461 "Debitori diverşi"/ anali-
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tic distinct sau 462 "Creditori diverşi"/ analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului fi-
nanciar următor, să se repună în conturile din care au provenit.  
Notele explicative sunt cuprinse în Capitolul II Secţiunea 9 din Reglementările contabile conforme cu 
Directiva a IV a CEE, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile cerute de această secţiune.  
Entit ăţile nou înfiin ţate 
În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii 
financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exerciţiu 
financiar de raportare, aceste entităţi analizează indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale ale 
exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de 
verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent, întocmind situaţii financiare anuale în funcţie 
de criteriile de mărime înregistrate.  
Entităţile nou-înfiinţate pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de 
contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (OMFP 
3055/2009). Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste entităţi încetează să îndeplinească 
criteriile prevăzute pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, ele sunt obligate să aplice re-
glementările contabile conforme cu directivele europene (OMFP 3055/2009).  
Entit ăţile care au optat pentru aplicarea sistemului simpl ificat de contabilitate  
Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mă-
rime:  
� cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, şi  
� totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv,  
pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate.  
În acest caz, ele întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:  
1. bilanţ simplificat (cod 10),  
2. cont de profit şi pierdere simplificat (cod 20).  
Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobiliza-
te" (cod 40).  
Încadrarea în criteriile de mărime se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare 
anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se 
cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.  
Entităţile care la finele exerciţiului financiar precedent depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii de 
mărime aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene (OMFP 3055/2009) începând 
cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a constatat depă-
şirea criteriilor.  
Entităţile care îndeplinesc cele două criterii dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de con-
tabilitate, aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene (OMFP 3055/2009).  
Entităţile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizează pentru evidenţie-
rea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de 
reglementările contabile simplificate. În funcţie de necesităţile de informaţii şi complexitatea operaţiunilor 
economico-financiare, aceste entităţi pot utiliza şi conturi din planul de conturi general, precum şi trata-
mente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene (OMFP 3055/-
2009). 
Entităţile care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tra-
tamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene (OMFP 3055/-
2009) şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins în aceleaşi reglementări, 
întocmesc situa ţii financiare anuale simplificate , care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierde-
re simplificate, în condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii.  
Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii 
conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.  
Formularele cuprinse în situaţiile financiare anuale simplificate sunt prevăzute în Capitolul VI din Siste-
mul simplificat de contabilitate, aprobat prin OMFP 2239/2011 (MO 522/2011). 
Semnarea situa ţiilor anuale  (extinse sau prescurtate sau simplificate) 
Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se întocmesc şi se semnează de către persoanele 
care organizează şi conduc contabilitatea entităţilor, potrivit legii. Situaţiile financiare anuale se semnea-
ză şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.  
Situaţiile financiare anuale se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular 
în parte.  
Depunerea situa ţiilor financiare anuale (extinse sau prescurtate sa u simplificate) 
Potrivit art. 185 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, consiliul de administraţie, respectiv 
directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale MFP, în format hârtie şi în format electronic 
sau numai în form ă electronic ă, având ata şată o semn ătur ă electronic ă extins ă, situaţiile financiare 
anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.  
Depunerea situaţiilor financiare anuale şi a documentelor cerute de lege, în format hârtie şi în format 
electronic, se efectuează la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu 
valoare declarată.  
Termenul de depunere 
Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale MFP sunt următoarele:  
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� pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale 
de cercetare-dezvoltare, 150 de zile  de la încheierea exerciţiului financiar;  

� pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii, 120 de zile  de la încheierea 
exerciţiului financiar.  

Subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu 
excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic 
European, depun situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale MFP în 
termen de 150 de zile  de la încheierea exerciţiului financiar.  
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu întocmesc situaţii 
financiare anuale şi situaţii financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens la unităţile 
teritoriale ale MFP o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, 
care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:  
� denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);  
� adresa şi numărul de telefon;  
� numărul de înregistrare la Registrul Comerţului;  
� codul unic de înregistrare;  
� capitalul social.  
Depunerea la unităţile teritoriale ale MFP a declaraţiilor entităţilor care nu au desfăşurat activitate de la 
constituire până la 31 decembrie, se efectuează în termen de 60 de zile  de la încheierea exerciţiului fi-
nanciar.  
Potrivit art. 29 şi art. 30 din Legea contabilităţii 82/1991, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de ra-
portul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea 
de distribuire a profitului sau de acoperire a pier derii contabile.   
Pentru elaborarea raportului administratorilor se aplică prevederile Secţiunii 10 "Conţinutul raportului 
administratorilor" din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a CEE, parte componentă a 
reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 3055/2009.  
Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a reprezentantului legal al entității prin 
care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:  
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu regle-

mentările contabile aplicabile;  
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a 

celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;  
c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.  
Formatul electronic al situa ţiilor financiare anuale şi al situa ţiilor financiare anuale simplificate 
Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale întocmite de entităţile al căror exerciţiu financiar coinci-
de cu anul calendaristic şi al situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite de entităţile care au optat 
pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, conţinând formularistica necesară şi programul de 
verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat 
de MFP care poate fi găsit pe website-ul www.mfinante.ro.  
Întocmirea şi depunerea raport ărilor anuale la 31 decembrie de c ătre entit ățile care au optat pen-
tru un exerci țiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivi t art. 27 alin. (3) din Legea contabilit ă-
ții 82/1991 
Pentru scopuri contabile, exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, în condiţiile prevăzute la 
art. 27 alin. (3) şi alin. (31) din Legea contabilităţii 82/1991.  
Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, au obligaţia să întoc-
mească şi să depună raportări anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale MFP, potrivit Sistemului 
de raportare anuală la 31 decembrie. Sistemul de raportare anuală se aplică societăţilor comerciale şi 
sucursalelor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. Aceste entităţi întoc-
mesc raportări anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă 
pentru acestea.  
Sistemul de raportare anuală se aplică şi persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum şi 
subunit ăţilor deschise în România de societ ăţi rezidente în state apar ţinând Spa ţiului Economic 
European.  
Aceste entităţile pot depune raportările anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la 
oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.  
În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu se-
diul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor anuale, soldul conturilor 481 "Decontări între unitate şi 
subunităţi" şi 482 "Decontări între subunităţi" se transferă în contul 461 "Debitori diverşi"/ analitic distinct 
sau 462 "Creditori diverşi"/ analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul următorului an calendaris-
tic, să se repună în conturile din care au provenit.  
Raport ările anuale 
Raportările anuale la 31 decembrie cuprind următoarele formulare: 
� Situația activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); 
� Situația veniturilor şi cheltuielilor (cod 20); 
� Date informative (cod 30); 
� Situația activelor imobilizate (cod 40). 
Acestea sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie. 
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Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, conţinând formularistica necesară şi progra-
mul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă 
elaborat de MFP pentru întocmirea raportărilor anuale la 31 decembrie. Acest program este elaborat 
distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, respectiv situa-
ţiile financiare anuale simplificate.  
Semnătura 
Raportările anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii să semneze situa-
ţiile financiare anuale. Raportările anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau 
persoana care are obligaţia gestionării entităţii.  
Depunerea 
Entităţile depun la unităţile teritoriale ale MFP raportările anuale la 31 decembrie, pe suport magnetic, 
însoţite de raportările anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi ştampilate.  
Formularele care compun raportările anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de 
măsură se va trece pe fiecare formular în parte.  
Necompletarea corectă pe prima pagina a formularului "Situația activelor, datoriilor şi capitalurilor pro-
prii", a datelor prevăzute sau completarea formularelor cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie cu 
date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității sau a situației economico-financiare şi, în 
consecință, se consideră că raportul anual nu a fost depus, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederi-
lor art. 42 din Legea contabilității 82/1991. 
Termen de depunere 
Depunerea la unităţile teritoriale ale MFP a raportărilor anuale la 31 decembrie se efectuează în termen 
de 150 de zile  de la încheierea anului calendaristic.  
Raportarea anuală întocmită de persoanele juridice aflate în lichidare, pe perioada lichidării, se depune, 
în termen de 90 de zile  de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale MFP.  
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu întocmesc raportări 
anuale la 31 decembrie, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale MFP o declaraţie pe 
propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, care să cuprindă toate datele de 
identificare a entităţii:  
� denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);  
� adresa şi numărul de telefon;  
� numărul de înregistrare la Registrul Comerţului;  
� codul unic de înregistrare;  
� capitalul social (dacă nu este o sucursală).  
Depunerea la unităţile teritoriale ale MFP a declaraţiilor entităţilor care nu au desfăşurat activitate de la 
constituire până la 31 decembrie, se efectuează în termen de 60 de zile  de la încheierea anului calenda-
ristic.  

REMINDER – Audit 
Fac obiectul auditului statutar şi situațiile financiare anuale întocmite de societățile comerciale ale căror 
valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată precum şi de entitățile de interes 
public, astfel cum sunt definite potrivit legii. Societățile pe acțiuni care au optat pentru sistemul dualist 
(Directorat şi Consiliu de supraveghere) sunt supuse auditului financiar. 
Indiferent de forma juridică (S.A. sau S.R.L.), situațiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice 
prevăzute la pct. 3 alin. (1) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE sunt 
auditate potrivit legii. Ca urmare, situațiile financiare sunt supuse auditului financiar când sunt depășite in 
doua exerciții financiare consecutive limitele a 2 din următoarele 3 criterii de mărime: 
� total active: 3.650.000 euro; 
� cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro; 
� număr mediu salariați: 50. 

REMINDER – Constatare pierdere mai mare de jum ătate din capitalul social 
In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările 
ulterioare, dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reîntregit sau redus înain-
te de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit. 
Dacă administratorii constată că în urma unor pierderi, stabilite prin situații financiare anuale, activul net, 
determinat ca diferență între totalul activelor şi datoriile societăţii, s-a diminuat la mai puțin de jumătate 
din valoarea capitalului social subscris, vor convoca adunarea generala extraordinară, pentru a decide 
dacă societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă adunarea nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci socie-
tatea este obligata, ca cel târziu până la închiderea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost con-
statate pierderile, să procedeze la: 
� reducerea capitalului social - cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi 

acoperite din rezerve; 
� dacă activul net al societăţii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumă-

tate din capitalul social. 

REMINDER – Suspendarea certific ării declara ţiei 101 privind impozitul pe profit 
Vă reamintim că în conformitate cu prevederile OUG 35/2011 (MO 253/2011), a fost suspendată până la 
1 ianuarie 2013 obligaţia de certificare de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale anuale 
(declaraţia 101) ale contribuabililor plătitori de impozit pe profit ale căror situații financiare anuale nu fac 
obiectul auditului statutar. 
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ORDIN nr. 70 din 24 ianuarie 2012 pentru modificare a şi completarea Ordinului pre şedintelui 
ANAF 101/2008 privind aprobarea modelului şi con ținutului formularelor utilizate pentru declara-
rea impozitelor, taxelor şi contribu țiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau r eținere la 
surs ă (MO 75/2012) 
Ordinul aduce următoarele modificări:  
� este publicat noul format al declaraţiei privind impozitul pe profit (101) - cod 14.13.01.04. Acest for-

mat se foloseşte începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2011; 
� sunt aduse modificări asupra instrucţiunilor de completare ale formularului 100 "Declaraţie privind 

obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs; 
� este completat nomenclatorul privind obligaţiile de plată la bugetul de stat prin introducerea  a două 

creanţe fiscale: 
ο impozit pe veniturile din arendă - poziţia nr. 12 care se declară şi se plăteşte lunar, până la 25 in-

clusiv a lunii următoare plăţii venitului; 
ο contribuţia trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigu-

rări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii - poziţia nr. 63 care se declară şi se 
plăteşte până la 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorea-
ză contribuţia. 

ORDIN nr. 3665 din 22 decembrie 2011 pentru aprobar ea modelului şi con ţinutului formularului 
(300) "Decont de TVA" (MO 1/2012) 
În decontul de TVA au fost introduse rânduri distincte pentru: 
� livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii taxabile efectuate în interiorul ţării pentru care au fost 

emise facturi către persoane înregistrate în scopuri de TVA în România (rândul 17.1); 
� achiziţiile de bunuri şi/sau serviciile taxabile din interiorul ţării pentru care au fost primite facturi de la 

persoane înregistrate în scopuri de TVA în România (rândul 27.1). 
A fost inclusă o nouă secţiune pentru operaţiunile cu cereale şi plante tehnice la care se aplică măsurile 
de simplificare (taxarea inversă) conform art. 160 din Codul Fiscal, a căror exigibilitate intervine în peri-
oada de raportare. 
S-a instituit posibilitatea ca persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în peri-
oada de raportare numai operaţiuni în interiorul ţării să poată opta pentru completarea formularului de 
decont simplificat, prin bifarea căsuţei corespunzătoare din programul de asistenţă pus la dispoziţie pe 
pagina de internet a ANAF. 
Nu se înscriu în decont TVA din facturile de executare silită de către persoanele abilitate prin lege să 
efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite şi nici TVA pentru care se află în derulare o înlesni-
re la plată.  

INFO - Schimbarea perioadei fiscale în cazul achizi ţiilor intracomunitare de bunuri 

Generalit ăţi privind perioada fiscal ă 
Perioada fiscală a TVA este reglementată de art. 1561 din Legea 571/2003 - Codul Fiscal şi pct. 80 din 
Normele de aplicare ale acestuia aprobate prin HG 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
Perioada fiscală este luna calendaristică. Prin excepţie de la această prevedere perioada fiscală este 
trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a reali-
zat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în 
România care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează pe baza cur-
sului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, cu excepţia 
situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul acestuia, una sau mai multe achiziţii intracomu-
nitare de bunuri. 
Excep ţii privind perioada fiscal ă 
În situaţia în care o persoană impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală efec-
tuează o achizi ţie intracomunitar ă de bunuri taxabil ă în România , perioada fiscală devine luna ca-
lendaristică începând cu: 
� prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare 

de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru; 
� a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de 

bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. 
Aten ţie! Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru 
care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de TVA. 

� prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomu-
nitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic. 

Persoana impozabilă care potrivit celor menţionate mai sus este obligată să îşi schimbe perioada fiscală 
trebuie să depună "Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impo-
zabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care 
efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (092)", la organul fiscal competent, în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare 
care generează această obligaţie, şi va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică pentru anul curent 
şi pentru anul următor. 
De reţinut! Dacă în cursul anului următor nu efectuează nici o achiziţie intracomunitară de bunuri, per-
soana respectivă va reveni la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală. În acest sens, va trebui să 
depună formularele 010 sau 070, după caz. 

Noul formular al 
declara ţiei anuale 

privind impozitul pe 
profit (101) 
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Baza legal ă: art. 1561 din Codul Fiscal, Ordinul preşedintelui ANAF 1165/2009 privind aprobarea proce-
durii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxa-
bilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. 
Sursa: ANAF Vâlcea 

ORDIN nr. 78 din 26 ianuarie 2012 pentru modificare a pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul pre şedinte-
lui ANAF nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii d e solicitare şi eliberare a certificatului pen-
tru spa ţiul cu destina ţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atest ă dreptul de 
folosin ţă asupra spa ţiului cu destina ţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi 
con ţinutului unor formulare, cu modific ările şi complet ările ulterioare (MO 75/2012) 
Ordinul aduce o modificare în ceea ce priveşte modul de soluţionare a cererilor de eliberare a certificate-
lor. Astfel, cererile  depuse  în  prima  jumătate  a  programului  de  lucru  se  soluționează  în aceeaşi zi. 
Cererile depuse în a doua jumătate a programului de lucru se soluționează în prima jumătate a progra-
mului de lucru din ziua imediat următoare. 

ORDIN nr. 53 din 20 ianuarie 2012 pentru aprobarea modelului şi con ţinutului formularului (096) 
"Declara ţie de men ţiuni privind anularea înregistr ării în scopuri de TVA, în condi ţiile art. 152 alin. 
(7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabil e, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 
153", precum şi ale "Deciziei privind anularea înregistr ării în scopuri de TVA, în condi ţiile art. 152 
alin. (7) din Codul fiscal" (MO 60/2012) 
Formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul Fiscal care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA şi care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
� nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul Fiscal în 

cursul anului calendaristic precedent; 
� nu depăşesc plafonul de scutire pentru anul în curs calculat proporţional cu perioada scursă de la 

începutul anului. 
Declaraţia de menţiuni semnată şi ştampilată conform legii se depune la organul fiscal la care persoana 
impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct la registratură, sau la poştă prin scri-
soare recomandată, în perioada 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale folosite de persoana 
impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri 
de TVA. 

ORDIN nr. 33 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declara ţiei privind 
nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprin se în cererea de rambursare, precum şi a mo-
delului şi con ţinutului formularului "Certificat privind nededucti bilitatea TVA aferente cheltuielilor 
cuprinse în cererea de rambursare" (MO 33/2012) 
Procedura se aplică persoanelor care solicită autorităţii de management al programelor operaţionale 
finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă rambursarea cheltuielilor eligibile, 
reprezentând TVA nedeductibilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din instrumente 
structurale. 
În condiţiile prevăzute la art. 111 alin. (3) din HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligaţia depunerii, ca anexă a 
fiecărei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA afe-
rente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordi-
nea ANAF. 
Organul fiscal competent din subordinea ANAF are obligaţia certificării declaraţiei în termen de maximum 
3 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia de către beneficiar. 
Procedura se aplică numai pentru proiectele depuse după data de 1 ianuarie 2012. 
ORDIN nr. 7 din 18 ianuarie 2012 privind aprobarea Instruc ţiunii nr. 2/2012 pentru modificarea 
Instruc ţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situa ţiilor financiare anuale de c ătre enti-
tăţile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM, aprobat ă prin Ordinul pre şedintelui 
CNVM nr. 30/2007 (MO 64/2012) 
ORDIN nr. 24 din 9 ianuarie 2012 pentru aprobarea N ormelor metodologice privind întocmirea şi 
depunerea situa ţiilor financiare ale institu ţiilor publice la 31 decembrie 2011 (MO 37/2012) 
ORDIN nr. 2993 din 16 decembrie 2011 privind modifi carea OMFP 972/2006 pentru aprobarea for-
mularului "Decizia de impunere privind obliga ţiile fiscale suplimentare de plat ă stabilite de in-
spec ţia fiscal ă" şi a OMFP 149/2007 privind modelul şi con ţinutul unor documente întocmite în 
activitatea de inspec ţie fiscal ă pentru persoane fizice care desf ăşoară activit ăţi independente în 
mod individual şi/sau într-o form ă de asociere (MO 14/2012) 

LEGE 261 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Proto colului dintre România şi Confedera ţia 
Elve ţiană, semnat la Bucure şti la 28 februarie 2011, de amendare a Conven ţiei dintre România şi 
Confedera ţia Elve ţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la imp ozitele pe venit şi pe ave-
re şi a Protocolului anexat, semnate la Bucure şti la 25 octombrie 1993 (MO 934/2011)  
Aşa cum am anunţat în buletinul informativ APEX Team nr. 12 din 2011, prin Legea 261/2011 a fost rati-
ficat un nou protocol de amendare a convenţiei dintre România si Confederaţia Elveţiană. 
Menţionăm în cele ce urmează principalele modificări aduse convenţiei: 

Formularul 096 
pentru  

scoaterea din 
eviden ţa TVA 
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� dividende : creşte cota de impozit ce poate fi reţinută de statul sursă de la 10% la 15%. Se vor scuti 
însă dividendele plătite companiilor care deţin cel puţin 25% din capitalul societăţii plătitoare de divi-
dende;  

� dobânzi : scade cota de impozit ce poate fi reţinută de statul sursă de la 10% la 5%. Se vor scuti 
însă dobânzile plătite unei companii când această companie este asociată cu compania plătitoare 
de dobânzi, având o participare directă minimă de 25% din capital sau când ambele companii sunt 
deţinute de o terţă companie care are direct o participare minimă de 25% atât în capitalul primei 
companii, cât şi în capitalul celei de-a doua companii.  

ORDIN nr. 74 din 23 ianuarie 2012 pentru reglementa rea unor aspecte privind reziden ţa fiscal ă în 
România a persoanelor fizice (MO 73/2012) 

CIRCULARĂ nr. 1 din 5 ianuarie 2012 privind nivelul ratei do bânzii de referin ţă a BNR (MO 
13/2012) 
Începând cu data de 6 ianuarie 2012, nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este de 5,75 % pe an. 

ORDIN nr. 28 din 10 ianuarie 2012 privind criteriil e de stabilire a normei anuale de venit corespun-
zătoare unei camere de închiriat în scop turistic sit uate în locuin ţa proprietate personal ă (MO 
22/2012) 
Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţele proprietate personală, 
având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie 
structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o 
perioadă de minimum 24 de ore şi maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care 
călătoreşte în scop turistic în afara mediului sau obişnuit de viaţă. 
Normele anuale de venit stabilite pe categorii de localităţi, în funcţie de amplasamentul locuinţei, se 
transmit anual MFP de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 
Normele anuale de venit se ajustează cu coeficienţii de corecţie, corespunzător următoarelor criterii: 
� posibilităţile de acces la resursele turistice ale persoanelor care călătoresc în scop turistic: numai cu 

mijloace proprii de transport, existenţa mijloacelor de transport în comun, rutiere şi feroviare etc.; 
� situarea locuinţei în mediul urban sau rural; 
� materialele de construcţii din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele: beton, cără-

midă, lemn etc.; 
� dotarea camerelor cu instalaţii de apă, de canalizare, electrice şi de încălzire, proprii sau comune; 
� există echiparea sanitară destinată turiştilor pusă în exclusivitate la dispoziţia acestora sau nu, după 

caz; 
� suprafaţa camerei închiriate în scop turistic; 
� numărul maxim de locuri de cazare dintr-o cameră. 
Coeficienţii de corecţie stabiliţi corespunzător criteriilor şi situaţiilor concrete ale fiecărui contribuabil, nu 
pot să diminueze cu mai mult de 30% normele de venit anuale stabilite. 
Contribuabilii au obligaţia să completeze "fişa capacităţii de cazare" cu informaţiile necesare, în vederea 
stabilirii de către organul fiscal a impozitului anual datorat. "Fişa capacităţii de cazare" reprezintă formu-
lar tipizat şi constituie anexă la "Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit". 
Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat pentru venitul din închirierea în scop turistic a unei ca-
mere situate în locuinţa proprietate personală prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra normei anu-
ale de venit ajustate. 
Norma anuală de venit se reduce proporţional astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe 
parcursul căreia închirierea a fost efectuată, ţinând cont de data la care au intervenit următoarele situaţii: 
� începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic; 
� încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic; 
� întreruperile temporare datorate unor accidente, spitalizării şi altor cauze obiective, inclusiv cele de 

forţă majoră, dovedite cu documente justificative. 
În cazul încetării sau întreruperii temporare în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul orga-
nului fiscal competent în termen de 15 zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăţilor 
stabilite în contul impozitului anual datorat. 
Documenta ţie 
Contribuabilii care desfăşoară activităţi de închiriere de camere în scop turistic, vor depune la organul 
fiscal competent formularul 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit" şi vor completa anexa 
la declaraţia "Fişa capacităţii de cazare" cu informaţiile necesare în vederea stabilirii impozitului anual 
datorat, până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în 
anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care 
încep activitatea în cursul anului fiscal. 
Important!  Contribuabilii care au depus declaraţii de venit estimat în lunile noiembrie şi decembrie au 
obligaţia să depună formularul 200 până la 25 mai a anului următor, celui de realizare a venitului.  
În cazul în care în cursul anului, contribuabilii care desfăşoară activităţi de închiriere de camere în scop 
turistic situate în locuinţe proprietate personală depăşesc capacitatea de cazare de 5 camere, au obliga-
ţia ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să depună formularul 220 pentru determina-
rea venitului în sistem real. Şi în acest caz, impozitul este final în cotă de 16% şi se virează la bugetul de 
stat în două tranşe egale la aceleaşi termene ca şi impozitul determinat la normă de venit. 
 

Închirierea 
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Termene de plat ă 
Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozi-
tul fiind final. Impozitul se virează la bugetul de stat în două tranşe egale: 50% până la 25 iulie inclusiv şi 
25 noiembrie inclusiv. 

INFO - Înregistrarea contractelor de închiriere / d eclararea şi stabilirea impozitului pe veniturile 
din închiriere având mai mult de 5 contracte de înc hiriere 
Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai 
mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la 31 decembrie 2011 au obligaţia ca începând cu 
anul fiscal 2012 să declare aceste venituri care sunt definite ca venituri din activităţi independente. Nu-
mărul de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere reprezintă contractele aflate în derulare la 31 de-
cembrie 2011. 
Înregistrarea contractelor de închiriere şi procedura declar ării veniturilor 
Persoanele fizice prevăzute mai sus au obligaţia de a înregistra contractele de închiriere/ subînchiriere, 
la organul fiscal competent şi anume: 
� administraţia fiscală unde contribuabilul are adresa sau unde locuieşte efectiv pentru persoanele 

fizice care au domiciliul fiscal în România; 
� administraţia fiscală în a cărei rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili per-

soane fizice. 
Important!  Persoanele fizice fără domiciliu fiscal în România ale căror contracte de închiriere se află în 
raza teritorială a mai multor organe fiscale, au obligaţia să desemneze o sursă principală de venit, iar 
înregistrarea contractelor şi declararea veniturilor se va face la organul fiscal pe teritoriul căruia se află 
sursa principală de venit. 
Declararea veniturilor 
Odată cu înregistrarea contractelor se depune "Declaraţia privind venitul estimat", cod 220, pentru activi-
tăţi independente, până la 15 ianuarie 2012. 
În urma depunerii declaraţiei estimative, organul fiscal competent stabileşte plăţile anticipate şi emite 
Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlul de impozit pentru anul 2012. Termenul limită pentru 
plăţile anticipate de impozit este data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru (25 martie, 25 iunie, 25 
septembrie, 25 decembrie). 
Pentru regularizarea impozitului, persoanele fizice au obligaţia să depună "Declaraţia privind veniturile 
realizate" cod 200 până la 25 mai 2013. 
Organizarea contabilit ăţii 
Persoanele fizice stabilesc venitul net în sistem real şi conduc contabilitatea în partidă simplă conform 
OMFP 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei 
contabile în partidă simplă. 
Documentul principal pe baza căruia se ţine evidenţa veniturilor si cheltuielilor este Registrul jurnal de 
încasări şi plăţi. Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net sunt cele realizate la 
nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare. Venitul brut 
reprezintă totalitatea sumelor încasate în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură. Acesta se 
majorează cu valoarea cheltuielilor care, conform dispoziţiilor legale, erau în sarcina proprietarului, dacă 
sunt efectuate de cealaltă parte contractantă (exemplu: modernizări, reparaţii, înlocuirea unor compo-
nente importante etc.). Pentru a fi deduse, cheltuielile aferente veniturilor trebuie: 
� să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului şi justificate prin docu-

mente; 
� să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursului căruia au fost plătite. 
Evidenţa contabilă în partidă simplă a cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, în funcţie de natura lor: 
cheltuieli cu reparaţii, zugrăveli exterioare, cheltuieli cu instalaţii electrice, termice, canalizare etc. 
Baza legal ă: OMEF 2333/2007 (MO 868/2007) pentru aprobarea procedurii privind declararea şi stabili-
rea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare 
de 5 contracte de închiriere, OMFP 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organi-
zarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de 
contribuabil în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 - Codul Fiscal; art. 61 din Legea  571/2003 - 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
Sursa: ANAF Vâlcea 

LEGE nr. 9  din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru e misiile poluante provenite de la  autovehicule 
(MO 17/2012) 

HOTĂRÂRE nr. 9 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Nor melor metodologice de aplicare a 
Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (MO 29/2012) 

ORDIN nr. 28 din 13 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea taxei pentru emi-
siile poluante provenite de la autovehicule (MO 31/ 2012) 

ORDIN nr. 62 din 19 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prev ăzute 
la art. 7, 9 şi 12 din Legea  9/2012 privind taxa pentru emisiile  poluante provenite de la autovehi-
cule, precum şi a sumelor stabilite de instan ţele de judecat ă prin hot ărâri definitive şi irevocabile 
(MO 50/2012) 
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INFO – Indemniza ții ale administratorilor şi consecin ţele schimb ărilor bazei de calcul a contribu ţiilor sociale 
În conformitate cu prevederilor art. 2964 din Codul Fiscal, se datorează contribuții sociale și pentru remunerațiile administratorilor 
societăților comerciale, ale companiilor/societăți naționale, ale regiilor autonome numite în condițiile legii și de asemenea, pentru 
sumele primite de reprezentanții AGA și a Consiliului de Administraţie. 
Ilustram mai jos consecințele acestei schimbări începând din 1 ianuarie 2012 printr-un exemplu unde remunerația administratorului 
este de 11.000 lei brut: 

  

Administratorul unei  
societ ăţi unde fondul de 

salarii ( administrator inclus) 
este inferior mediei de 

10.585 lei/persoan ă 

Administratorul unei  
societ ăţi unde fondul de 

salarii ( administrator inclus)  
este superior mediei de 

10.585 lei/persoan ă 

Administrator  
non–Rezident  

fiscal în România 

Contribuţiile întreprinderii Cota Suma Cota Suma Cota Suma 

Contribuţia la Fondul de asigurări sociale 
(pensie) 20,8% 

11.000 x 20,8% = 
2.288 lei 20,8% 

10.585 x 20,8% = 
2.202 lei N/A 0 

Contribuţia pentru asigurări de sănătate 5,2% 
11.000 x 5,2% = 572 

lei 5,2% 
11.000 x5,2% = 572 

lei N/A 0 

Contribuţia pentru concedii medicale 0,85% 11.000 x 0,85%= 94 
lei 

0,85% 11.000 x 0,85% =94 
lei 

N/A   

Contribuţia la Fondul de şomaj 0 ,50% 0 (neaplicabil – N/A) 0,5% 0 (neaplicabil  -N/A) N/A 0 

Fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariale 0,25% 0 (neaplicabil –N/A) 0,25% 0 (neaplicabil –N/A) N/A 0 

Contribuţia pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale (între  0,15 % şi 0,85% - 
ipoteza 0,5%) 

0,5% 0 (neaplicabil –N/A) 0,5% 0 (neaplicabil –N/A) N/A 0 

Total contribu ţii întreprindere    2.954 RON    2.868 RON    0 leu 

Concluzie: Conform Codului Fiscal 2012, 
costurile suplimentare generate de supu-
nerea indemniza ţiei administratorului 
noilor contribu ţii reprezint ă pentru între-
prindere : 

  2.288 RON 
   2.202 RON 

   0 leu 

Reţineri ale Administratorului Cota Suma Cota Suma Cota Suma 

Contribuţia la Fondul de asigurări sociale 
(pensie) 

10,5% 

Calculat la un plafon 
de 10.585 lei este de 

10.585 x 10,5 % 
=1.111 lei 

10,5% 

Calculat la un plafon 
de 10.585 lei este de 

10.585 x 10,5 % 
=1.111 lei 

N/A 0 

Contribuţia pentru asigurări de sănătate 5,5% 
11.000 x 5,5 % =605 

lei 5,5% 
11.000 x 5,5 % =605 

lei N/A 0 

Contribuţia la Fondul de şomaj 0,5% 0 (neaplicabil –N/A) 0,5% 0 (neaplicabil - N/A) N/A 0 

Total re ţineri Administrator    1.716 lei   1.716 lei   0 lei 

Bază impozit pe venit    11.000 – 1.716 
=9.284 lei   11.000 – 1.716 

=9.284 lei   11.000 

Impozit pe venit  16% 9.284 x 16% = 1.485 
lei  16% 9.284 x 16% = 1.485 

lei 

Venit net al Administratorului    
(11.000 – 1.716 -

1.485)= 7.799 RON    
(11.000 – 1.716 -

1.485) = 7.799 RON      

Concluzii: Venitul net al Administratoru-
lui a sc ăzut cu :   (11.000- 605-1663)-

7.799 = 933 RON    (11.000- 605-1663)-
7.799 = 933 RON      

  16% sau cota conven-
ţiei fiscale între Româ-

nia şi ţara rezidentă 
dacă prezintă certificat 

de rezidenţă fiscală 
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HOTĂRÂRE nr. 1256 din 21 decembrie 2011 privind condi ţiile de func ţionare, precum şi procedu-
ra de autorizare a agentului de munc ă temporar ă (MO 5/2012) 
Agenţii de muncă temporară se autorizează de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
Autorizarea nu va mai deveni definitivă după primii 4 ani, dar va fi valabila timp de 2 ani şi trebuie reînno-
ita la fiecare 2 ani. Agentul de muncă temporară încheie cu salariatul temporar un contract de muncă 
temporară. Agentul de muncă temporară pune la dispoziţia utilizatorului un salariat temporar, în baza 
unui contract de punere la dispoziţie încheiat în formă scrisă. Condiţiile de bază de muncă şi de angajare 
referitoare la durata timpului de lucru, munca suplimentară, repausul zilnic şi săptămânal, munca de 
noapte, concediile şi sărbătorile legale şi salarizarea aplicabile salariaţilor temporari sunt, pe durata misi-
unii de muncă temporară la un utilizator, cel puţin acelea care s-ar aplica salariaţilor în cazul în care 
aceştia ar fi fost recrutaţi direct de către utilizatorul respectiv pentru a ocupa acelaşi loc de muncă. Toate 
condiţiile de bază de muncă şi de angajare stabilite prin legislaţie, regulamentul intern, contractul colectiv 
de muncă aplicabil, precum şi prin orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului sunt aplicabile 
în mod direct şi salariaţilor temporari pe durata misiunii de muncă temporară. 

RATA INFLATIEI (sursa: www.insse.ro) 
Institutul National de Statistica a publicat rata inflației aferenta anului 2011. Prezentam  o evoluție a ratei 
inflației in ultimii 12 ani: 
 

 
 

REMINDER – Ce cursuri valutare folosim 

 
 

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rata infla ției 45,7 % 34,5 % 22,5% 15,3% 11,9% 9% 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 6,56% 4,84% 6,3% 5,59% 7,96% 3,14% 

Scop  Cursul valutar folosit  

Plafonul pentru achiziții intracomunitare de 10.000 euro, aplicabil în cursul unui 
an calendaristic 

3,3817 lei / euro  
(valabil la data aderării) 

Persoana impozabila stabilită în Romania care în cursul anului 2012 realizează o 
cifră de afaceri ce depăşeşte plafonul de 35.000 euro trebuie să se înregistreze 
în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins/depășit 
acest  plafon. 

3,3817 lei / euro 
(valabil la data aderării) 

Plafonul de 100.000 euro pentru determinarea perioadei fiscale pentru TVA 
4,3197 lei / euro 
(valabil pentru 31 decembrie 
al anului precedent) 

Plafonul de 35.000 euro privind vânzările la distant 3,3817 lei / euro  
(valabil la data aderării) 

Organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale si organizațiile patronale sunt scuti-
te de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activităţi economice 
realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar 
nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit 

4,2379 lei / euro  
(cursul mediu pentru anul 
2011) 

Stabilirea limitei de deductibilitate a cheltuielil or pentru: 
∗ contribuții ale angajaților la scheme de pensii facultative în limita a 400 euro 

într-un an fiscal pentru fiecare participant 

∗ prime de asigurare voluntara de sănătate, în limita a 250 euro într-un an fiscal 
pentru fiecare participant 

∗ taxele si contribuțiile către organizațiile neguvernamentale sau asociații profe-
sionale (în limita a 4.000 euro anual) 

  

∗ Cursul BNR la data     
înregistrării cheltuielilor  

∗ Cursul BNR la data    
înregistrării cheltuielilor 

∗ Cursul BNR la data    
plații contribuțiilor  

Impozitul pe venit 
Transformarea contribuțiilor reținute pentru fondurile de pensii facultative din lei 
în euro, pentru verificarea încadrării în plafonul anual de 400 euro 

Cursul BNR din ultima zi a 
lunii pentru care se plătesc 
drepturile salariale 

Venituri din activit ăţi independente 
Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi 
care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echi-
valentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obli-
gaţia determinării venitului net anual în sistem real. 
Stabilirea limitei de deductibilitate a contribuțiilor la scheme facultative de pensii 
în limita a 400 euro anual pentru o persoana si respectiv a primei de asigurare 
privată de sănătate, în limita a 250 euro anual pentru o persoană 

 4,2379 lei / euro  
(cursul mediu pentru anul 
2011) 

Cursul folosit pentru accize, taxa specială pentru autovehicule, impozitul la țițeiul 
din producția internă 

4,3001 lei / euro  
(valabil la 01.10.2011), publi-
cat in JO al UE 

Ce cursuri valutare 
folosim?  



 

Pagina 14 

Newsletter 

 © 2012 APEX Team International 

INFO – Suspendarea taxei pentru emisiile poluante pr ovenite de la autovehicule pân ă la 1 ianua-
rie 2013 
Guvernul a decis suspendarea aplicării prevederilor privind achitarea taxei de poluare pentru autovehicu-
lele înmatriculate în România înainte de anul 2007, incluse în Legea 9 privind taxa pentru emisiile polu-
ante provenite de la autovehicule, până la 1 ianuarie 2013. 
De asemenea s-a decis menţinerea în vigoare a reducerii cu 25% a taxei de poluare pentru proprietarii 
de autovehicule care înmatriculează din data de 13 ianuarie 2012 maşini în România. 
Returnarea diferenţei de taxă persoanelor care au plătit mai mult în anii trecuţi: Ministrul Mediului a expli-
cat că persoanele care au plătit mai mult faţă de această reducere medie de taxa auto, îşi pot recupera 
diferenţa sumei plătite. Proprietarii de autovehicule aflaţi în această situaţie pot solicita restituirea taxei 
auto direcţiilor financiare locale, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală. 
Sursa: www.guv.ro  

INFO - Formularistic ă actualizat ă pentru declararea veniturilor 
Modificarea şi completarea Codului Fiscal, potrivit OUG 125/2011, a impus adaptarea corespunzătoare a 
procedurilor de administrare a impozitului pe venit, atât în ceea ce priveşte modelul, cât şi conţinutul unor 
formulare, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 52/2012 fiind aprobate modelului şi conţinutului unor for-
mulare prevăzute la Titlul III din Legea 571/2003 - Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
pe care le prezentăm în articolul de mai jos.  
Formularele menţionate mai jos se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianua-
rie 2011 şi definitivarea impozitului anual: 
� 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România, cod 14.13.01.13" şi "anexa nr. ... la Declara-

ţia privind veniturile realizate din România"; 
� 201 "Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7; 
� 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimu-

lui transparenţei fiscale", cod 14.13.01..13/2i; 
� 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe be-

neficiari de venit", cod 14.13.01.13/I; 
� 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea 

cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod 
14.13.04.13; 

� 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoane fizice", cod 
14.13.02.13/a; 

� 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice", cod 
14.13.02.13/5a. 

Formulare care se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012 şi stabili-
rea plăţilor anticipate cu titlu de impozit: 
� 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p; 
� 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit", cod 

14.13.01.13/9; 
� 222 "Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară 

activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate", cod 14.13.01.13/5i; 
� 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supu-

se regimului transparenţei fiscale", cod 14.13.01.13/1i; 
� 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele 

fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiu-
nilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5; 

� 260 "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit", cod 14.13.02.13./3a şi "Anexă 
la Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a venitului 
net pe baza normelor de venit"; 

� "Fişa capacităţii de cazare", cod 14.13.01.13/3p. 
Alte preciz ări 
Menţionăm că deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declaraţiile privind veniturile realizate şi a 
celorlalte informaţii existente în evidenţa fiscală se emit de organul fiscal până la data de 15 septembrie 
a anului următor celui pentru care se face impunerea. 
Declaraţia 205 se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului 
de asistenţă elaborat de ANAF. Suportul magnetic sau optic va fi însoţit de situaţia centralizatoare, în 
format hârtie, semnată şi ştampilată, potrivit legii. 
"Fişa capacităţii de cazare" se completează şi se depune de către contribuabilii care realizează venituri 
din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de 
cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv. Se depune împreună cu formularul 220 "Declaraţie privind 
venitul estimat/normă de venit". 
Sursa: ANAF Vâlcea 

INFO – Declara ţia 394 în 2012 
Vă reamintim că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA  în  România  sunt  obligate  să  
declare  toate livrările  de bunuri, prestările de servicii și achiziţiile de bunuri și servicii realizate,  pe  teri-
toriul  României,  către/de  la  alte  persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România. 
Această declarare se face prin intermediul formularului 394, introdus la 1 ianuarie 2007 (odată cu adera-

Formularistic ă 
actualizat ă pentru 

declararea veniturilor  
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rea României la UE şi desfiinţarea regimului special pentru facturi). Până la sfârşitul anului 2011 acest 
formular se depunea semestrial. 
Conform Ordinului 3596 din 19 decembrie 2011 (MO 927/2011), începând cu 1 ianuarie 2012, perioada 
de raportare pentru formularul 394 este perioada  fiscală  declarată  pentru  depunerea decontului  de  
TVA  (formularul  300), adică lunară, trimestrială sau semestrială. Depunerea se face până la data de 25 
inclusiv  a  lunii  următoare  încheierii  perioadei  de raportare. 
Trebuie să subliniem că în noul format al declaraţiei 394 au fost introduse date suplimentare, sistemele 
informatice necesitând schimbări în anumite situaţii. Principala noutate o reprezintă necesitatea raportării 
tranzacţiilor cărora le sunt aplicabile măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 Cod Fiscal. Reamintim 
că în cazul acestor tranzacţii, TVA se aplică prin mecanismul taxării inverse, doar cumpărătorul înregis-
trând efectul asupra TVA dedusă şi asupra TVA colectată. Condiţia este ca ambii parteneri comerciali să 
fie înregistraţi în scopuri de TVA în România. 
La ce tipuri de opera ţiuni se aplic ă măsurile de simplificare? 
Conform art. 160 Cod fiscal, măsurile de simplificare sunt aplicabile la următoarele tranzacţii: 
� livrarea următoarelor categorii de bunuri: 

ο livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, de rebuturi feroase şi neferoase, inclusiv livrarea de pro-
duse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora; 

ο livrarea de reziduuri şi alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase şi neferoase, aliajele 
acestora, zgură, cenuşă şi reziduuri industriale ce conţin metale sau aliajele lor; 

ο livrarea de deşeuri de materiale reciclabile şi materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, 
material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă şi sticlă; 

ο livrarea materialelor prevăzute la pct. 1—3 după prelucrarea/transformarea acestora prin operaţi-
uni de curăţare, polizare, selecţie, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a 
lingourilor de metale neferoase pentru obţinerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere; 

� livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea 46/2008 - 
Codul silvic; 

� livrarea de cereale şi plante tehnice care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regula-
mentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi 
Tariful vamal comun; 

� transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. 
Ce tranzac ţii se raporteaz ă în declara ţia 394? 

� Livrări efectuate pe teritoriul naţional către beneficiari înregistraţi în scopuri de TVA; 
� Achiziţii efectuate pe teritoriul naţional de la furnizori înregistraţi în scopuri de TVA; 
� Operaţiuni (livrări şi achiziţii) efectuate pe teritoriul naţional cu taxare inversă, din care se solicită 

separat partea legată de cereale şi plante tehnice, informaţiile fiind prezentate separat pentru fieca-
re cod de cereale şi plante tehnice din nomenclator (11 poziţii). 

Având în vedere că 25 februarie este primul termen de depunere a declaraţiei 394 pentru cei ce rapor-
tează TVA lunar, trebuie să aveţi în vedere eventualele modificări şi adaptări ale sistemelor informatice 
pentru a obţine aceste rapoarte. Trebuie ţinut cont de asemenea şi de modificarea structurii informatice a 
declaraţiei 394, având acum un fişier XML.  

REMINDER – Nu uita ți să solicita ți partenerilor de afaceri str ăini certificatul lor de reziden ță fisca-
lă emis în 2011. 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2011 sunt valabile şi în primele 60 zile calendaristice 
din anul 2012 (adică până la 29 februarie 2012). 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valuta 
Nu uitați că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ şi de pasiv exprimate în 
valută (disponibilităţi bănești, creanțe, datorii) se efectuează lunar la cursul de schimb al pieței valutare, 
comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii. Evaluarea se aplică şi creanțelor şi datoriilor exprimate 
în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute.  
Cursul valutar de folosit la sfârșitul lunii ianuarie 2012: 
1 EUR =  4,3433 RON; 1 USD =  3,2919 RON;  1 CHF = 3,6044 RON;  1 GBP = 5,1969 RON. 

AGENDA LUNII FEBRUARIE 2012 

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

încetarea unui contract de muncă, dacă este cazul. 
La final de luna nu uita ți 
� Să completați Registrul Jurnal; 
� Să evaluați elementele monetare de activ şi de pasiv exprimate în valută (disponibilităţi băneşti, 

creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a 
lunii; 

� Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenții 
în cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal; 

� Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 

Nu uita ţi de 
depunerea 

declara ţiei 394 la 
aceeaşi periodicitate 

ca şi decontul de 
TVA 
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� Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglement ărilor în domeniul TVA 
� Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeană codul de înregistrare în 

scopuri de TVA;  
� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpozabilă" etc.) înscrise 

pe factură; 
� Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completați Registrul non-transferurilor; 
� Menţionaţi în contractele comerciale contractate şi decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
In cursul lunii nu uita ți 
Că mar ţi, 7 februarie este ultima zi pentru depunerea 

� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 
în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în luna ianuarie 2012. Începând cu 
luna ianuarie, perioada fiscala de raportare a TVA va fi lunară.  

Că vineri, 10 februarie, este ultima zi pentru depune rea 

� declarației-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;  
� declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impoza-

bile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calen-
daristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal (formular 096).  

Că vineri, 10 februarie, este ultima zi pentru plata 

� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă şi publicitate.  
Că miercuri, 15 februarie este ultima zi pentru depun erea 

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

Că luni, 27 februarie este ultima zi pentru depunerea  

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

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300) *; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declaraţiei anuale privind impozitul pe profit (formular 101) de către: 

ο contribuabilii care definitivează închiderea anului 2011 până la 27 februarie 2012 şi nu au declarat 
nici o obligaţie privind impozitul pe profit în formularul 100 aferent lunii decembrie 2011; Având în 
vedere modificările de ultimă oră aduse de OG 2/2012 (prezentată pe pagina 2 a acestui buletin 
APEX Team), termenul de depunere al declaraţiei 101 a devenit 25 martie 2012. Nu se face nici o 
referire la modificarea termenului de plată. Se aşteaptă precizări de la ANAF cu care vă vom ţine la 
curent pe pagina APEX Team de pe Facebook; 

ο organizaţiile nonprofit; 
ο contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi 

viticultură; 
� declarației recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

aferentă lunii ianuarie 2012; 
� declara ției informative privind livr ările/prest ările şi achizi țiile efectuate pe teritoriul na țional 

aferent ă lunii ianuarie 2012 (formular 394)  *;  
� declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice 

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

� declaraţiei privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără ecotaxă); 
� cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru  

anul curent (formular 306); 
� declarației informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2011 

(formular 392A). Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform 
art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 
35.000 de euro; 

� declarației informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2011 
(formular 392B). Se depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA con-
form art.153, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din 
vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 35.000 de 
euro; 

 

Oare când se depune 
declara ţia 101 pentru 

anul 2011?               
Nu uita ţi de 

declara ţia 394! 
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� declarației informative privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier inter-
național de persoane, cu locul de plecare din Romania în anul 2011 (formular 393); 

� declarației privind subvențiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi neresti-
tuite în termenul legal pentru anul 2011. 

Că luni, 27 februarie este ultima zi pentru plata 

� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat :  

ο impozitului pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenţilor 
ο impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2011 p entru contribuabilii care au obliga ţia depu-

nerii declaraţiei anuale de impozit pe profit (formular 101) până la 27 februarie 2012; Având 
în vedere modific ările de ultim ă oră aduse de OG 2/2012 (prezentat ă pe pagina 2 a acestui 
buletin APEX Team), termenul de depunere al declara ţiei 101 a devenit 25 martie 2012. Nu 
se face nici o referire la modificarea termenului d e plat ă. Se aşteapt ă preciz ări de la ANAF 
cu care v ă vom ţine la curent pe pagina APEX Team de pe Facebook  

ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social şi fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activităţi independente, cu regim de reţinere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna ianuarie 2012 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiţii 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse  
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigur ărilor de stat şi fondurilor speciale : 

ο contribuţiei de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuţiei la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuţiei la fondul pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
ο contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
� contribuţiei la Fondul pentru mediu (fără ecotaxă) 
� contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul IV 2011. 
Că miercuri, 29 februarie este ultima zi pentru depun erea 

� fişelor fiscale (formular 210) la unitatea fiscal ă, precum şi transmiterea unui exemplar salaria-
ţilor (formular 210); 

� declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe benefici-
ari de venit pentru anul 2011 (formular 205); 

� declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sur-
să / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi;  

� declarației informative privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezi-
dente în state membre ale UE, ţări terțe şi teritorii dependente sau asociate (OMEF 564/2007) 
(formular 400); 

� declarației anuale privind impozitul pe reprezentanţe; 
� declaraţiei informative privind câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât 

părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise (formular 206). 
Că miercuri, 29 februarie este ultima zi 

� de valabilitate a certificatului de rezidenţă fiscală aferent anului 2011, pentru care se fac plăţile către 
nerezidenți în anul 2012 (în baza convenției de evitare a dublei impuneri).  

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

Nu uita ţi de 
declara ţiile 

informative cu 
termen  

29 februarie 
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INDICATORI SOCIALI 

 Contribu ţii 2012 – pentru activit ăţi dependente  Angajator şi beneficiar (pentru activit ăţi 
considerate dependente) (cota %)   

Angajat şi prestator de activit ăți 
dependente (cota %)   

Contribuţia pentru asigurări sociale (pensie) 

20,8 % pentru condiţii normale de muncă 
25,8 % pentru condiţii deosebite de muncă 
30,8 % pentru condiţii speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraţilor din luna  

pentru care se calculează contribuţia şi 
valoarea corespunzătoare a de cinci ori 

câştigul salarial mediu brut)1  

10,5% 
(baza de calcul a contribuţiei  

individuale plafonat pentru angajat la 
cinci ori câştigul salarial mediu brut,  

adică 5 x 2.117 =10.585 lei)1 
(baza de calcul a contribuţiei  
individuale pentru persoane  

sub convenţie civilă: venit brut) 

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

5,5% 
Contribuţia pentru concedii medicale şi indemnizaţii de 
asigurări de sănătate  
(calculată la venitul brut plafonat la 12 salarii minime brute 
pe ţară garantate în plată înmulţit cu numărul asiguraţilor 
pentru care se calculează contribuţia) 

0,85%   

Contribuţia la fondul de şomaj 
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
(Calculată la venit brut)2 

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

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

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

Impozitul pe venituri   16% 

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

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

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

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 1225/2011 700 lei    

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

  
13 lei 

32,50 lei 
  

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

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

Nota 3: Veniturile plătite către o persoană ce desfăşoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA "dependentă", sau care îndeplinesc 
minim una din cele 4 condiţii de reconsiderare a activităţii ca dependentă, menţionate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat şi 
sunt incluse în declaraţia 112.  

Contribu ţii pentru venituri din drepturi  
de autor şi conven ţii civile independente  

(calculate la venitul brut diminuat cu cota forfetară de chel-
tuieli pentru drepturile de autor şi venitul brut pentru con-
venţii civile şi în ambele cazuri este plafonat la 5 ori câşti-
gul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat, adică 5 x 2.117 lei) 

Plătitor de venit/ Beneficiar al  
activit ăților profesionale  

(drepturi autor şi convenții civile) 
(cota %) 

Prestator activit ăți profesionale  
(venituri din drepturi de autor 

şi convenții civile)  
(cota %) 

Contribuţia pentru asigurări sociale dacă este cazul 0% 10,5%1 

Contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate 0% 0%2 

Contribuţia la fondul de şomaj dacă este cazul 0% 0,5%3 

Impozitul pe venituri   16%4 

Nota 1: Plătitorul de venit calculează, reţine, virează şi declară contribuţia individuală de asigurări sociale (CAS) dacă prestatorul nu face dovada 
că este pensionar sau asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate (dar care fac parte din pilonul 1). 

Nota 2: Prestatorul rămâne responsabil cu plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate conform Legii 95/2006. 
Nota 3: Plătitorul de venit calculează, reţine, virează şi declară contribuţia individuală de asigurări de şomaj dacă prestatorul nu face dovada că 

este pensionar sau asigurat facultativ în sistemul public de asigurări pentru şomaj. 
Nota 4: În ceea ce priveşte impozitul pe venit, plătitorul poate reţine cota de impozit de 10% asupra veniturilor din drepturi de autor iar prestatorul 

declară anual, la Administraţia Financiară, veniturile realizate şi plăteşte diferenţa de impozit.  
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Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, fiscalitate, Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, fiscalitate, 
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