
Ordonanța nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (MO 
54/2013) 
Ordonanța aduce modificări Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală. Majoritatea intră în 
vigoare la 1 februarie 2013, exceptând anumite modificări în domeniul accizelor care se aplică de 
la 1 aprilie și modificări privind taxele locale care intră în vigoare în 3 zile de la publicare (26 ianua-
rie 2013).  
Prezentăm în continuare principalele modificări: 
CODUL FISCAL 

Prevederi generale 

Prevederi pentru cei ce aplică normele IFRS 
Pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice, valoarea fiscală este reprezentată 
de costul de achiziție, de producție sau de valoarea de piață în cazul celor dobândite cu titlu gratuit 
ori constituite ca aport la data intrării în patrimoniul contribuabilului, după caz, utilizată pentru cal-
culul amortizării fiscale. În valoarea fiscală se includ și evaluările efectuate potrivit reglementărilor 
contabile. În cazul în care se efectuează evaluări ale activelor biologice care determină o descreș-
tere a valorii acestora sub valoarea rămasă neamortizată stabilită în baza costului de achizi-
ție/producție sau valorii de piață în cazul celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, va-
loarea fiscală rămasă neamortizată a activelor biologice se recalculează până la nivelul celei stabi-
lite pe baza costului de achiziție/producție sau a valorii de piață, după caz. 
Reconsiderarea tranzacțiilor 
În cazul în care tranzacțiile sau o serie de tranzacții sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi 
considerate ca făcând parte din domeniul de aplicare al convențiilor de evitare a dublei impuneri. 
Prin tranzacții artificiale se înțelege tranzacțiile sau seriile de tranzacții care nu au un conținut eco-
nomic și care nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obișnuite, scopul 
esențial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obține avantaje fiscale care altfel nu 
ar putea fi acordate. 
Impozitul pe profit 
În scopul determinării profitului impozabil, contribuabilii sunt obligați să evidențieze în registrul de 
evidentă fiscală veniturile impozabile realizate din orice sursă, într-un an fiscal, precum și cheltuieli-
le efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, 
potrivit art. 21. 
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 
Se mărește de la 20% la 50% deducerea suplimentară acordata pentru cheltuielile de cercetare – 
dezvoltare. 
Se precizează că stimulentele fiscale se acordă pentru activitățile de cercetare-dezvoltare care 
conduc la obținerea de rezultate ale cercetării, valorificabile de către contribuabili, efectuate atât pe 
teritoriul național, cât și în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparțin Spațiu-
lui Economic European.  
Activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determina-
rea profitului impozabil trebuie să fie din categoriile activităților de cercetare aplicativă și/sau de 
dezvoltare tehnologică, relevante pentru activitatea industrială sau comercială desfășurată de către 
contribuabili. 
Stimulentele fiscale se acordă separat pentru activitățile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect 
desfășurat. 
Cheltuieli nedeductibile 
Sunt adăugate următoarele categorii 
� cheltuielile din evaluarea activelor biologice în cazul în care, ca urmare a efectuării unei evalu-

ări utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările 
contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, se înregistrează o 
descreștere a valorii acestora; 

� cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu 
IFRS, în cazul în care mijloacele fixe/imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziționate în 
baza unor contracte cu plată amânată. 
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Cheltuieli cu dobânzi 
Se face precizarea ca prin credit/împrumut se înțelege orice convenție încheiată între pârți care generea-
ză în sarcina uneia dintre pârți obligația de a plăti dobânzi și de a restitui capitalul împrumutat. 
Imobilizări 
Sunt definite ca și mijloace fixe amortizabile activele biologice, înregistrate de către contribuabilii care 
aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară. 
Nu reprezintă active amortizabile imobilizările necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată, înca-
drate astfel potrivit reglementărilor contabile. 
Limitarea deductibilității cheltuielilor de amortizare 
Pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul 
șoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip și elibe-
rarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la aces-
tea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, 
cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună. Pentru aceste mij-
loace de transport nu se poate folosi metoda de amortizare bazată pe numărul de kilometri sau numărul 
de ore de funcționare prevăzut în cărțile tehnice. 
Limitarea se aplică și autovehiculelor achiziționate/produse anterior datei de 1 februarie 2013, pentru 
cheltuielile cu amortizarea stabilite în baza valorii fiscale rămase neamortizate la această dată. 
Creditul fiscal pentru impozitul pe profit plătit în alt stat 
Se face precizarea ca deducerea se acordă doar din impozitul pe profit calculat pentru anul în care im-
pozitul a fost plătit statului străin. 
Impozitul pe venit 
Se include în veniturile salariale indemnizația primită de angajați pe perioada delegării și detașării în altă 
localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, precum și orice alte sume de aceeași natură, 
pentru partea care depășește 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru perso-
nalul din instituțiile publice. 
Până acum aceste sume erau incluse doar pentru angajații organizațiilor non-profit și entităților neplăti-
toare de impozit pe profit. 
Impozitul pe dividende 
Se face precizarea că regimul fiscal aplicabil veniturilor din dividende se aplică și pentru veniturile consi-
derate dividende, reprezentând sume plătite de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furniza-
te în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în 
folosul personal al acestuia. 
Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură 
Este introdus un capitol dedicat veniturilor agricole, silvicultură și piscicultură.  
Veniturile din silvicultură și piscicultură, precum și veniturile agricole pentru care nu au fost stabilite nor-
me de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activități independente», venitul 
net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru 
aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru 
care venitul net anual se determină în sistem real. 
Pentru veniturile agricole sunt definite limite de suprafețe de teren sau de număr de animale până la 
care veniturile obținute sunt neimpozabile. Sunt de asemenea definite normele de venit pentru anul 2013 
pentru veniturile agricole care depășesc limitele de scutire. 
Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de către direcțiile teritoriale de specialitate 
ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se aprobă și se publică de către direcțiile generale ale 
finanțelor publice teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a 
anului pentru care se aplică aceste norme de venit. 
Cota de impozit este de 16%.  
Declarația anuală se depune până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul 
în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligația depunerii 
declarației la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor 
asociației față de autoritățile publice în cadrul aceluiași termen. Anexa declarației depusă de asociatul 
desemnat va cuprinde și cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil cal-
culat la nivelul asocierii. 
Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat 
în două rate egale, astfel: 
a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv; 
b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv. 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
Este modificat radical titlul IV1 privind regimul microîntreprinderilor.  
Definiția microîntreprinderii 
O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, 
la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: 
� realizează venituri, altele decât cele din activități în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și 

reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de inter-
mediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultanței și managementului; 

� a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei al 65.000 euro; 
� capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și autoritățile locale. 
Atenție! S-a abrogat condiția referitoare la numărul de salariați. 
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Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor 
Entitățile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderi-
lor începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condițiile menționate mai sus și nu desfășoară 
activități din cele exceptate.  
O persoană juridică română care este nou-înființată este obligată să plătească impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiția privind capitalul social este îndeplinită 
la data înregistrării la Registrul Comerțului.  
Reguli tranzitorii 
Pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decem-
brie 2012 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1121 din Codul Fiscal modificat (menționate mai sus) 
sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013, ur-
mând a comunica organelor fiscale modificarea sistemului de impunere până la data de 25 martie 2013 
inclusiv. Până la acest termen se va depune și declarația privind impozitul pe profit datorat pentru profi-
tul impozabil obținut în perioada 1 ianuarie 2013-31 ianuarie 2013. 
Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor lega-
le în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013. 
Ieșirea din sistem 
Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în 
care nu mai îndeplinesc una dintre condițiile menționate mai sus, mai puțin condiția referitoare la valoa-
rea veniturilor înregistrate.  
Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta 
va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile și cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. 
Calculul și plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depășit limita de 
65.000 euro.  
Impozitul pe profit datorat reprezintă diferența dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului 
fiscal până la sfârșitul perioadei de raportare și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în 
cursul anului respectiv. În cazul contribuabililor care aplică prevederile speciale pentru anul 2013, limita 
de 65.000 euro și impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013. 
Baza de impozitare 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra bazei de impozitare constituită din venitu-
rile din orice sursă, din care se scad: 
� veniturile aferente costurilor stocurilor de produse (cont 711); 
� veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție (cont 712); 
� veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale (cont 721 și 722); 
� veniturile din subvenții de exploatare (cont 741); 
� veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare; 
� veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au 

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

duse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii. 
În cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se 
deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse 
în funcțiune. 
Anul fiscal 
Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microîntreprinderi care se 
înființează sau își încetează existența, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana 
juridică a existat. 
Cota de impozitare 
Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3% și se aplică asupra bazei de impozitare. 
Termenele de declarare a mențiunilor 
Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale aplicarea siste-
mului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pen-
tru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Persoanele juridice care se înființează 
în cursul unui an fiscal înscriu mențiunea în cererea de înregistrare la Registrul Comerțului. 
În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condițiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntre-
prinderea comunică organelor fiscale ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderi-
lor până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv. 
Microîntreprinderile care au realizat venituri mai mari de 65.000 euro vor comunica organelor fiscale 
ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit 
prevederilor Codului de Procedură Fiscală. 
Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale 
Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. 
Microîntreprinderile au obligația de a depune, până la termenul de plată a impozitului „Declarația privind 
obligațiile de plată la bugetul de stat”, selectând rândul “impozit pe veniturile microîntreprinderilor”, for-
mular 100. 
Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere 
În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere și o persoană fizică, rezidentă 
sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligația de a calcula, reține, declara și plăti la bugetul de stat 
impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 
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25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. 
Impozitul pe veniturile nerezidenților 
Este extinsă aria de aplicabilitate a impozitului pentru toate prestările de servicii (cu excepția transportu-
lui internațional și a serviciilor accesorii acestuia). Astfel nu mai are importanță dacă acestea sunt presta-
te în România sau în afara României, ele sunt considerate impozabile în România. Această regulă a 
funcționat până acum pentru serviciile de consultanță și management pentru care nu conta locul efectiv 
al prestării serviciului, ele erau considerate ca provenind din România. Regula se extinde acum asupra 
tuturor serviciilor, cu excepția transportului și a serviciilor accesorii acestuia.  
Devine astfel foarte important să dețineți certificate de rezidență de la furnizorii externi de servicii, pentru 
a beneficia de scutirile prevăzute în convențiile de evitare a dublei impuneri.  
Totuși nu înțelegem cum se va putea aplica această regulă generală în cazul unor servicii precum caza-
re externă, restaurant și multe altele unde nu se pot obține certificate de rezidență. Posibil ca anumite 
excluderi să fie aduse prin modificarea normelor la Codul Fiscal. 
Cota de impunere: 
� 25% pentru veniturile obținute din jocuri de noroc 
� 50%, dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în 

baza căruia să se realizeze schimbul de informații, pentru următoarele categorii de venituri : 
ο dividende de la un rezident; 
ο dobânzi de la un rezident sau de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă 

dobânda este o cheltuială a sediului permanent;  
ο redevențe de la un rezident sau de la un nerezident care are un sediu permanent în România, da-

că redevența este o cheltuială a sediului permanent;  
ο comisioane de la un rezident sau de la un nerezident care are un sediu permanent în România, 

dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent; 
ο venituri din servicii prestate în România și în afara României, exclusiv transportul internațional și 

prestările de servicii accesorii acestui transport; 
ο venituri din profesii independente desfășurate în România (doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, 

auditor și alte profesii similare), în cazul când sunt obținute în alte condiții decât prin intermediul 
unui sediu permanent sau într-o perioadă sau în mai multe perioade care nu depășesc în total 183 
de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic 
vizat. 

� 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obținute din România. 
Rămân în continuare valabile scutirile și condițiile de acordare pentru plățile de dividende, dobânzi și 
redevențe către beneficiari din UE sau statele AELS. 
TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ 
Se introduce un articol special 1331 pentru reglementarea locului operațiunilor legate de podul de fronti-
eră peste fluviul Dunărea între Calafat și Vidin. 
Clarificări privind stabilirea bazei de impozitare pentru TVA în cazul tranzacțiilor cu persoane afiliate.  
Astfel, baza de impozitare este considerată valoarea de piață în următoarele situații: 
1. atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piață, iar beneficiarul livrării sau al pres-

tării nu are drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145, 1451 și 147; 
2. atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piață, iar furnizorul sau prestatorul nu are 

un drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 și 147 și livrarea sau prestarea 
este scutită conform art. 141; 

3. atunci când contrapartida este mai mare decât valoarea de piață, iar furnizorul sau prestatorul nu 
are drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 și 147. 

Valoarea de piață înseamnă suma totală pe care, pentru obținerea bunurilor ori serviciilor în cauză la 
momentul respectiv, un client aflat în aceeași etapă de comercializare la care are loc livrarea de bunuri 
sau prestarea de servicii ar trebui să o plătească în condiții de concurență loială unui furnizor ori presta-
tor independent de pe teritoriul statului membru în care livrarea sau prestarea este supusă taxei. Atunci 
când nu poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă, valoare de piață în-
seamnă: 
1. pentru bunuri, o sumă care nu este mai mică decât prețul de cumpărare al bunurilor sau al unor 

bunuri similare ori, în absența unui preț de cumpărare, prețul de cost, stabilit la momentul livrării; 
2. pentru servicii, o sumă care nu este mai mică decât costurile complete ale persoanei impozabile 

pentru prestarea serviciului. 
Baza de impozitare 
Nu se cuprind în baza de impozitare sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecă-
torească definitivă și irevocabilă, penalizările și orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau 
parțială a obligațiilor contractuale, dacă sunt percepute peste prețurile și/sau tarifele negociate.  
A fost eliminat paragraful prin care se specifica faptul că „nu se exclud din baza de impozitare orice su-
me care, în fapt, reprezintă contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate”. 
Importul de bunuri 
Baza de impozitare cuprinde în plus și cheltuielile care decurg din transportul către alt loc de destinație 
din Comunitate, în cazul în care locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul gene-
rator (adică la momentul importului). Practic prin această prevedere se vor include în valoarea în vamă și 
cheltuielile de transport între România și orice altă destinație Comunitară, dacă aceasta este cunoscută 
la momentul importului.  
Anularea înregistrării în scopuri de TVA 
Se introduce o excepție care se adresează persoanelor impozabile cu sediul activității economice în afa-
ra României.  
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Reamintim că printre cazurile în care organele fiscale anulează înregistrarea în scopuri de TVA se numă-
ră și situația în care în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru ca-
lendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două perioade 
fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioa-
da fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bu-
nuri/prestări de servicii. În aceste situații se permite reînregistrarea în scopuri de TVA la solicitarea per-
soanei impozabile, pe baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că va desfășura 
activități economice cel mai târziu în cursul lunii următoare celei în care a solicitat înregistrarea în scopuri 
de TVA.  Cererea de reînregistrare se poate depune în maximum 180 zile de la data anulării înregistrării, 
în caz contrar se pierde definitiv dreptul la reînregistrare. Această regulă este acum exceptată în cazul 
nerezidenților, acestora le este permisă reînregistrarea în orice moment. 
Sunt aduse precizări suplimentare privind obligațiile de ajustare a TVA și de raportare a acestora după 
anularea înregistrării în scopuri de TVA. 
Stocarea facturilor 
Este adăugată precizarea că în cazul stocării electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost conver-
tite din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 
privind arhivarea documentelor în formă electronică, cu modificările ulterioare. 
Sistemul de TVA la încasare 
Sunt aduse completări în scopul clarificării tratamentului facturilor în cazul celor care sunt înregistrați din 
oficiu de organele fiscale în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.  
Sunt prezentate regulile aplicabile în cazul în care înregistrarea sau radierea din oficiu a unei persoane 
impozabile din Registru se face ca urmare a unei erori. În perioada în care eroarea produce efecte, până 
la momentul corectării ei, este aplicat un regim flexibil, persoana impozabilă nefiind sancționată daca 
aplică sistemul de TVA la încasare sau regulile generale privind exigibilitatea. De asemenea, beneficiarii 
care nu aplică sistemul de TVA la încasare și fac achiziții de la persoana impozabilă înregistrată/radiată 
din eroare le este permisă deducerea normală a TVA.  
Se face precizarea expresă că în situația în care data publicării în registru este ulterioară datei de la care 
persoana impozabilă aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarii își exercită dreptul de deducere con-
form sistemului de TVA la încasare începând cu data publicării în registru. 
Vă reamintim că existența sau nu a unei persoane impozabile în Registrul persoanelor care aplică siste-
mul de TVA la încasare este singura care validează tratamentul TVA pentru beneficiarii care nu aplică 
sistemul de TVA la încasare și care fac achiziții de la persoana impozabilă respectivă. Nu are importanță 
dacă persoana impozabilă menționează sau nu aplicarea sistemului pe factură, singura dovadă opozabi-
lă terților este prezența acestuia în Registru.  
Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI) 
Se aduc completări prevederilor existente. Astfel, persoanele impozabile înscrise în ROI au obligația ca, 
în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor să depună la organul fiscal cazierul 
judiciar al noilor administratori.  
Persoanele impozabile înscrise în ROI, cu excepția societăților pe acțiuni, au obligația ca, în termen de 
30 de zile de la data modificării listei asociaților, să depună la organul fiscal competent cazierul judiciar al 
noilor asociați care dețin minimum 5% din capitalul social al societății. 
Nerespectarea cerințelor de mai sus conduc la radierea societății din ROI. 
Contribuții sociale 
Similar prevederilor de la impozitul pe venit, se include în veniturile salariale și implicit în baza de calcul a 
contribuțiilor sociale, indemnizația primită de angajați pe perioada delegării și detașării în altă localitate, 
în țară și în străinătate, în interesul serviciului, precum și orice alte sume de aceeași natură, pentru par-
tea care depășește 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituțiile 
publice. 
Până acum aceste sume erau incluse doar pentru angajații organizațiilor non-profit și entităților neplăti-
toare de impozit pe profit. 
Contribuabili 
Se exclud de la plata contribuțiilor sociale persoanele care realizează venituri din activități independente, 
activități agricole, silvicultură, piscicultură, precum și din asocieri fără personalitate juridică, numai dacă 
aceste venituri nu sunt impozabile potrivit titlului III. 
Baza de calcul al contribuțiilor sociale 
Pentru persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din drep-
turi de proprietate intelectuala, din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate 
potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiză contabilă și 
tehnică, judiciară și extrajudiciară și din asocierile fără personalitate juridică, baza de calcul al contribuției 
de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă 
acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția. 
Persoanele care realizează venituri din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor 
viticole, pomicole și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea pro-
duselor de origine animală, în stare naturală, venituri din silvicultură și piscicultură, nu datorează contri-
buție de asigurări sociale. 
Reținerea si plata contribuțiilor 
Plătitorii de venit calculează, rețin și virează contribuțiile sociale numai pentru persoanele fizice care rea-
lizează venituri în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din drepturi de proprietate intelectua-
la, din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum 
și a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudici-
ară și din asocierile fără personalitate juridică, altele decât cele care desfășoară activități economice în 
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mod independent sau exercită profesii libere și sunt înregistrate fiscal potrivit legislației în materie. 
Declararea si definitivarea contribuțiilor sociale 
Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale se realizează prin 
depunerea unei declarații privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum și a declarației de 
venit estimat/norma de venit și a declarației privind venitul realizat, pentru contribuția de asigurări sociale 
de sănătate. 
În cazul impunerii în sistem real, obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate 
se determină pe baza declarației privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazelor de 
calcul menționate. 
La determinarea venitului anual bază de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu se iau 
în considerare pierderile fiscale anuale. 
Stabilirea obligațiilor anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de or-
ganul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datora-
te cu titlu de plăți anticipate. 

Codul de Procedură Fiscală 
Stabilirea prin estimare a bazei lunare de calcul a contribuției de asigurări sociale 
Nedepunerea declarațiilor privind venitul asigurat la sistemul public de către  întreprinzătorii titulari ai unei 
întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autoriza-
tă să desfășoare activități economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere și persoanele 
care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe 
baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă, dă dreptul organelor fiscale să stabilească prin esti-
mare baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale la nivelul minim prevăzut la art. 296^22 alin. 
(1) din Codul Fiscal, respectiv 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat (2.117 x 35% = 741 lei). 
Registrul contribuabililor inactivi/reactivați 
Înscrierea în registrul contribuabililor inactivi/reactivați se face de către organul emitent, după comunica-
rea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării. 
Verificarea persoanelor fizice - loc și durată 
Au fost introduse noi reguli privind verificarea persoanelor fizice, locul și durata desfășurării verificării și 
anume: 
� persoana supusă verificării are obligația de a depune o declarație de patrimoniu și venituri la solicita-

rea organului fiscal. În situația în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, 
declarația se depune în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare. În 
situația în care solicitarea are loc pe perioada verificării, declarația se depune în termen de 15 zile 
de la comunicarea solicitării. Nerespectarea termenelor de depunere a declarației de patrimoniu și 
venituri, menționate mai sus, se sancționează cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei; 

� elementele de patrimoniu și de venituri ce trebuie declarate de persoana supusă verificării, precum 
și modelul declarației se stabilesc prin ordin al ministrului Finanțelor Publice. Ordinul va fi emis în 
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței; 

� verificarea se desfășoară la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificării, la 
domiciliul său sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistență de specialitate sau juridică; 

� durata efectuării verificării este stabilită de organul fiscal și nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 
de 12 luni, în cazul în care sunt necesare informații din străinătate. 

Executarea silită a titlurilor executorii emise de instituțiile publice 
Instituțiile publice finanțate total sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bu-
getele fondurilor speciale, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind 
venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silită, organelor fiscale din subordinea ANAF. 
Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul din care sunt finanțate instituțiile publice. 
Instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silită proprii, pot 
transmite titlurile executorii privind venituri proprii organelor fiscale din subordinea ANAF sau organelor 
fiscale ale unităților administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor  administrativ-teritoriale ale municipiilor. 
Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local. 
Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanție bancară 
Pe toată perioada suspendării executării silite, creanțele fiscale ce fac obiectul suspendării nu se sting, 
cu excepția situației în care contribuabilul optează pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (32) din 
Codul de Procedură Fiscală, respectiv pentru obligațiile fiscale de plată stabilite de organele de inspecție 
fiscală, precum și a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligația fiscală sau amenda pe care o 
alege contribuabilul. 
Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor 
În situația în care, la data comunicării adresei de înființare a popririi, terțul poprit nu datorează vreo sumă 
de bani debitorului urmărit sau nu va datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice 
existente, va înștiința despre acest fapt organul de executare în termen de 5 zile de la primirea adresei 
de înființare a popririi. Aceste prevederi sunt aplicabile popririlor înființate după data intrării în vigoare a 
ordonanței, respectiv 1 februarie 2013. 
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ORDIN nr. 40 din 15 ianuarie 2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea și 
depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor 
economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (MO 44/2013) 
Au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, dizolvării sau lichidării 
acestora, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, respectiv: 
� societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de 

cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice; 
� instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial; 
� subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor menționate 

mai sus, cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care 
aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate; 

� organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt pre-
văzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate 
privat și alte entități organizate pe baza Codului Civil. 

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie de către 
entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic 
Situațiile financiare anuale (complexe, prescurtate sau simplificate): 
� Situații financiare simplificate, întocmite de societățile care aplică sistemul simplificat de contabilitate 

(prezentul Ordin 2239/2011); 
� Situații financiare prescurtate, întocmite de societățile care aplică sistemul normal de contabilitate 

(Ordinul 3055/2009) și care nu îndeplinesc 2 din cele 3 criterii de mărime; 
� Situații financiare extinse, întocmite de societățile care aplică sistemul normal de contabilitate 

(Ordinul 3055/2009), care îndeplinesc cel puțin 2 din cele 3 criterii de mărime și care sunt de ase-
menea supuse auditului financiar statutar. 

Entitățile care, în exercițiul financiar precedent (2011), au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echiva-
lentul în lei al sumei de 35.000 euro și totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro și 
au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situații financiare anuale simplificate la 31 
decembrie potrivit OMFP nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate care 
cuprind: 
� bilanț simplificat, cod 10; 
� cont de profit și pierdere, cod 20. 
Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative”, cod 30, și formularul „Situația activelor imobiliza-
te”, cod 40. 
Mai multe informații despre sistemul simplificat de contabilitate, plan contabil, reglementări etc. găsiți în 
buletinul informativ APEX Team nr. 7 2011 (disponibil online la www.apex-team.ro la secțiunea Newslet-
ter) 
Persoanele juridice care la data bilanțului depășesc limitele a două din cele 3 criterii de mărime prevăzu-
te de Ordinul 3055/2009, și anume: 
a) total active: 3.650.000 Euro 
b) cifra de afaceri neta: 7.300.000 Euro 
c) număr mediu salariați: 50 
întocmesc situații financiare anuale extinse care cuprind: 
1. bilanț (cod 10); 
2. cont de profit și 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 și pierdere (cod 20); 
3. note explicative la situațiile financiare anuale prescurtate. 
Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.  
În ambele situații de mai sus se vor adăuga formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația 
activelor imobilizate" (cod 40). 
Notele explicative cuprinse în Secțiunea 8 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a 
CEE, nu sunt limitative, acestea urmând să conțină cel puțin informațiile cerute de această secțiune. 
Entitățile care, la finele exercițiului financiar precedent, depășesc limitele unuia sau ambelor criterii de 
mărime prevăzute mai sus aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate 
prin OMFP nr. 3.055/2009, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exercițiul financiar urmă-
tor celui pentru care s-a constatat depășirea criteriilor. Entitățile care îndeplinesc cele două criterii prevă-
zute pentru sistemul simplificat dar nu optează pentru aplicarea sistemului, aplică Reglementările conta-
bile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009. 
În cazul entităților nou înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu de raportare situații financia-
re anuale prescurtate sau situații financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercițiu financiar 
de raportare, aceste entități analizează indicatorii determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiu-
lui financiar precedent și indicatorii determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare 
încheiate la sfârșitul exercițiului financiar curent, întocmind situații financiare anuale în funcție de criteriile 
de mărime înregistrate. 
Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2012, încadrarea în criteriile 
de mărime se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile 
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financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011 și a indicatorilor determinați pe baza datelor din 
contabilitate și a balanței de verificare încheiate pentru sfârșitul exercițiului financiar 2012, utilizându-se 
cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exercițiului financiar. 
Societățile comerciale care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aplicabile societăților co-
merciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin 
OMFP 1.286/2012 și al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligația să întocmeas-
că și să depună situații financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 
la unitățile teritoriale ale MFP. 
Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991 pentru persoanele juridice care aplică Standar-
dele internaționale de raportare financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de 
aceste standarde. Aceste societăți au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale 
încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale MFP.  
Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse 
din bilanț și contul rezultatului exercițiului, în formatul prevăzut de reglementările contabile pentru persoa-
nele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF 1.969/2007, utilizând programul de asistență 
elaborat de MFP pentru acestea. 
Prevederile de mai sus referitoare la componentele situațiilor financiare anuale, se aplică și subunităților 
înregistrate în România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate. În cazul acestor su-
bunități, în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 "Decontări intre unitate și 
subunități" și 482 "Decontări între subunități" se transfera în contul 461 "Debitori diverși"/analitic distinct 
sau 462 "Creditori diverși"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar urmă-
tor, să se repună în conturile din care au provenit. 
Formatul electronic al situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile al căror exercițiu financiar coinci-
de cu anul calendaristic, conținând formularistica necesara și programul de verificare cu documentația de 
utilizare aferenta, se obține prin folosirea programului de asistenta elaborat de MFP. 
Semnatura 
Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie se semnează de persoa-
nele abilitate potrivit legii. Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau per-
soana care are obligația gestionării entității. 
Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acesto-
ra. 
Depunerea 
Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, consiliul de administrație, respectiv 
directoratul, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale MFP, în format hârtie și în format electronic 
sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică 
extinsă, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, după 
caz. 
În acest sens, entitățile pot depune situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege: 
� în format hârtie și în format electronic la registratura unităților teritoriale ale MFP sau la oficiile poșta-

le, prin scrisori cu valoare declarată  
ori  
� numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică 

extinsă.  
Formatul electronic al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale simplificate, generat 
prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia 
zip. Fișierul cu extensia zip va conține documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezo-
luție care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. 
Termenele de întocmire și depunere a situațiilor financiare anuale 
Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale simplificate la 
unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele: 
a) pentru societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale 

de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar; 
b) Subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate 

(cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului 
Economic European care depun raportări anuale), 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar; 

c) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea contabilității 120 de zile de la încheierea 
exercițiului financiar. 

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu întocmesc situații 
financiare anuale, respectiv situații financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens o 
declarație pe propria răspundere în termen de 60 zile de la încheierea exercițiului financiar la unitățile 
teritoriale ale MFP. 
Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie 
Cine trebuie să depună raportări contabile la 31 decembrie? 
� entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. 

(3) din Legea contabilității nr. 82/1991, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate 
� persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 
� subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic Euro-

pean 
� persoanele juridice care sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu IFRS trebuie 

să depună și raportări contabile la 31 decembrie 2012, pe lângă situațiile financiare anuale care au 
componentele prevăzute de standardele IFRS. 

30 mai 2013 - 
termenul normal 
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Raportările contabile sunt distincte de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasa pentru aces-
tea. 
Raportările anuale se depun la registratura unităților teritoriale ale MFP sau la oficiile poștale, prin scri-
sori cu valoare declarata 
Raportările anuale 
Raportările anuale la 31 decembrie cuprind următoarele formulare: 
� Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10); 
� Situația veniturilor și 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. 
Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesara și progra-
mul de verificare cu documentația de utilizare aferenta, se obține prin folosirea programului de asistenta 
elaborat de MFP. 
Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor fi-
nanciare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale simplificate. 
Semnatura 
Raportările anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situați-
ile financiare anuale și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității. 
Termenele de întocmire și depunere a raportărilor anuale 
Entitățile depun la unitățile teritoriale ale MFP raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format 
hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ata-
șată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decem-
brie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml. 
Termenul de depunere a raportărilor anuale la 31 decembrie este: 
� 90 zile de la încheierea anului calendaristic în cazul persoanelor juridice aflate în lichidare 
� 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic pentru restul entităților. 
Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și care nu au desfășurat 
activitate de la data înființării până la 31 decembrie, precum și cele aflate în lichidare, potrivit legii, nu 
întocmesc raportări anuale la 31 decembrie, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale 
MFP o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității, care să cu-
prindă toate datele de identificare a entității: 
� denumirea completa (conform certificatului de înmatriculare); 
� adresa și numărul de telefon; 
� numărul de înregistrare la registrul comerțului; 
� codul unic de înregistrare; 
� capitalul social (cu excepția sucursalelor) 
Depunerea la unitățile teritoriale ale MFP a declarațiilor entităților care nu au desfășurat activitate de la 
data înființării până la data raportării se efectuează în termen de 60 de zile calendaristice de la încheie-
rea anului calendaristic. 
ORDIN nr. 3 din 16 ianuarie 2013 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 1/2013 de modificare 
și completare a Instrucțiunii nr. 2/2007 privind întocmirea și depunerea situațiilor finan-
ciare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de CNVM, 
aprobată prin Ordinul CNVM nr. 30/2007 (MO 43/2013) 

HOTĂRÂRE nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată (MO 52/2013) 
Începând cu 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 750 
lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezen-
tând 4,44 lei/oră. 
Începând cu 1 iulie 2013, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 800 lei 
lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 
4,74 lei/oră. 
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior 
nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut mai sus. 
Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de 
bază sub nivelul celui menționat constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 
2.000 lei. 
ORDIN nr. 1992 din 27 decembrie 2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preșe-
dintelui ANAF nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectu-
ate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aproba-
rea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizi-
țiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (MO 
17/2013) 
Ordinul aprobă noul model al declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe 
teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (formular 394) ce se utilizează începând 
cu operațiunile efectuate pe teritoriul național în luna ianuarie 2013. 
Declarația se completează și se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
în România conform art. 153 din Codul fiscal:  

Sucursalele din 
România aparținând 

unor persoane 
juridice cu sediul în 

state aparținând SEE 
depun raportări 
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a) care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) și (7) din Codul fiscal pentru operațiuni 
impozabile în România conform art. 126 alin. (1) și taxabile cu cota prevăzută de lege.  

b) care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, 
achiziții de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege. 

Declarația se depune pentru orice operațiune taxabilă pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, 
este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum și pentru operațiunile la care se aplică sistemul 
TVA la încasare.  
Declarația trebuie să conțină toate facturile care au fost emise/primite în perioada de raportare, inclusiv 
cele care au înscrisă mențiunea «taxare inversă» sau «TVA la încasare». 
Declarația nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare. 
ORDIN nr. 1940 din 12 decembrie 2012 privind pragurile valorice INTRASTAT pentru co-
lectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri în anul 2013 (MO 
9/2013) 
Se aprobă următoarele praguri valorice INTRASTAT pentru anul 2013: 
� 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri; 
� 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri (majorat de la 300.000 lei în 2011 și 2012). 
Operatorii economici care în cursul anului 2012 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale 
Uniunii Europene a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, intro-
duceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor INTRASTAT stabilite trebuie să completeze și să tran-
smită Institutului Național de Statistică declarații statistice INTRASTAT începând cu luna ianuarie 2013. 
În cursul anului 2013 pot deveni furnizori de date INTRASTAT și alți operatori economici care realizează 
schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile 
INTRASTAT pentru anul 2013. Acești operatori economici trebuie să completeze și să transmită declara-
ții statistice INTRASTAT începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2013 a expe-
dierilor și/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depășește pragurile INTRASTAT stabilite, sepa-
rat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri. 
ORDIN nr. 1948 din 19 decembrie 2012 privind aprobarea Normelor de completare a De-
clarației statistice INTRASTAT (MO 6/2013) 

ORDIN nr. 17 din 11 ianuarie 2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordu-
rilor privind declararea și plata contribuțiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezi-
denți cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în Ro-
mânia și obțin venituri din salarii, precum și pentru reglementarea unor aspecte proce-
durale (MO 36/2013) 

A. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori din state care nu intră sub incidența 
regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială 
sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul secu-
rității sociale 
Obligație 
Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri 
din salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidența regulamentelor Uniunii Europene privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori 
convenții în domeniul securității sociale au obligația înregistrării acordurilor referitoare la declararea și 
plata contribuțiilor sociale obligatorii la organul fiscal competent. 
Organul fiscal competent este: 
� organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, 

sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoa-
nele fizice care au domiciliul fiscal în România; 

� organul fiscal în a cărui rază teritorială se desfășoară activitatea care constituie sursa de venit, pen-
tru ceilalți contribuabili persoane fizice. 

Înregistrare 
Persoanele fizice române, precum și persoanele fizice nerezidente care dețin cod numeric personal 
(CNP) depun la organul fiscal competent: 
� formularul 020 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice 

române”, pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul C „Date privind activitatea 
desfășurată” căsuța „Angajator”, precum și în capitolul E „Date privind vectorul fiscal” secțiunile refe-
ritoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale; 

� o copie, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizați, a acordului încheiat cu angaja-
torul, referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii. 

Persoanele fizice nerezidente, care nu dețin cod numeric personal, depun la organul fiscal competent: 
� formularul 030 „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice 

străine”, în vederea înregistrării fiscale și/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul C 
„Date privind activitatea desfășurată” căsuța „Angajator”, precum și în capitolul E „Date privind vec-
torul fiscal” secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale; 

� o copie, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizați, a acordului încheiat cu angaja-
torul, referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii. 
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B. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori nerezidenți care nu au sediul social 
sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru 
salariații lor, potrivit instrumentelor juridice internaționale la care România este parte 
Obligație 
Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri 
din salarii de la angajatori nerezidenți care nu au sediul social sau reprezentanță în România și care 
datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit instrumentelor juridice internaționale 
la care România este parte, și care au încheiat un acord cu angajatorul privind declararea și plata contri-
buțiilor sociale au obligația să depună la organul fiscal competent, după caz: 
� formularul 020 „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice 

române”, pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul C „Date privind activitatea 
desfășurată” căsuța „Angajator”, precum și în capitolul E „Date privind vectorul fiscal” secțiunile refe-
ritoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale - persoanele fizice române sau per-
soanele fizice nerezidente care dețin cod numeric personal (CNP); 

� formularul 030 „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice 
străine”, în vederea înregistrării fiscale și/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul C 
„Date privind activitatea desfășurată” căsuța „Angajator”, precum și în capitolul E „Date privind vec-
torul fiscal” secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale - persoanele 
fizice nerezidente care nu dețin cod numeric personal. 

Organul fiscal competent este: 
� organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, 

sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoa-
nele fizice care au domiciliul fiscal în România; 

� organul fiscal în a cărui rază teritorială se desfășoară activitatea care constituie sursa de venit, pen-
tru ceilalți contribuabili persoane fizice. 

Angajatorii nerezidenți care nu au sediul social sau reprezentanță în România și care datorează contri-
buțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit instrumentelor juridice internaționale la care România 
este parte, au obligația să transmită organului fiscal competent informații cu privire la acordul încheiat cu 
angajații. Angajatorii pot transmite o copie a acordului, tradusă în limba română, certificată de traducători 
autorizați, direct organului fiscal competent pentru administrarea salariatului sau pot împuternici angaja-
tul să îndeplinească această obligație, potrivit art. 18 din Codul de Procedură Fiscală. 
Angajaților care au fost împuterniciți să transmită organului fiscal competent informații privind acordul 
încheiat le sunt aplicabile prevederile secțiunii A. 
C. Înregistrarea persoanelor fizice române care obțin venituri din salarii ca urmare a 
activității desfășurate la misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în Ro-
mânia, în cazul în care misiunile și posturile respective nu optează pentru îndeplinirea 
obligațiilor declarative și de plată a contribuțiilor sociale 
Persoanele fizice române care obțin venituri din salarii ca urmare a activității desfășurate la misiunile 
diplomatice și posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile și posturile respective 
nu optează pentru îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată a contribuțiilor sociale, au obligația să 
depună la organul fiscal în a cărui rază teritorială își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc 
efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu: 
� formularul 020 „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice 

române”, pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul C „Date privind activitatea 
desfășurată” căsuța „Angajator”, precum și în capitolul E „Date privind vectorul fiscal” secțiunile refe-
ritoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale; 

� o adeverință din care să rezulte datele de identificare ale misiunii diplomatice sau postului consular 
de la care obțin venituri din salarii. 

Alte precizări 
Acordurile încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoanele fizice rezidente sau nerezidente trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, elementele necesare pentru stabilirea corectă, de către angajat, a contribuții-
lor sociale datorate, cum ar fi: codul CAEN al activității principale a angajatorului, condițiile de muncă etc. 
Persoanele fizice rezidente sau nerezidente menționate mai sus au obligația să depună lunar formularul 
112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nomina-
lă a persoanelor asigurate”. Secțiunea „Date de identificare a plătitorului” și secțiunea „Date de identifica-
re a asiguratului” din formularul 112 se completează cu datele de identificare a persoanei fizice care are 
obligația declarării contribuțiilor sociale. Acestea vor declara în formularul 112 și impozitul pe venitul din 
salarii datorat potrivit legii, fără a mai depune formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formă de 
salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de că-
tre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în Ro-
mânia”. 
Obligațiile declarative și de plată a contribuțiilor sociale le revin persoanelor fizice rezidente sau nerezi-
dente numai pentru perioada stipulată în acordul încheiat cu angajatorul. 
La încetarea obligației de declarare și de plată a contribuțiilor sociale, persoana fizică rezidentă sau ne-
rezidentă are obligația depunerii declarației de mențiuni, pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligațiilor 
declarative privind impozitul pe venitul din salarii și a contribuțiilor sociale. Declarația de mențiuni care se 
depune la organul fiscal competent este, după caz: 
� formularul 020 „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice 

române” - pentru persoanele fizice române sau persoanele fizice nerezidente care dețin cod nume-
ric personal (CNP); 
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� formularul 030 „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice 
străine” - pentru persoanele fizice nerezidente care nu dețin cod numeric personal E. 

În situația în care intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul, acestea se 
declară de către contribuabil, prin depunerea documentului justificativ, respectiv a actului adițional la 
organul fiscal competent. 
Aspecte procedurale 
Angajatorii nerezidenți care nu au sediul social sau reprezentanță în România, care datorează contribuții-
le sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit instrumentelor juridice internaționale la care România 
este parte, și care nu au încheiate acorduri cu aceștia, au obligația achitării contribuțiilor sociale datorate 
de angajatori, a reținerii și virării contribuțiilor sociale individuale, precum și a depunerii lunare a formula-
rului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența 
nominală a persoanelor asigurate”. 
Angajatorii au obligația de înregistrare fiscală, potrivit art. 72 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 pri-
vind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Angajatorii care, potrivit reglementărilor comunitare, datorează în România contribuțiile pentru salariații 
lor cărora le este aplicabilă legislația de asigurări sociale din România se înregistrează fiscal direct sau 
prin împuternicit. 
Angajatorii, alții decât cei menționați mai sus, se înregistrează fiscal prin împuternicit. Angajatorii care se 
înregistrează prin împuternicit au obligația desemnării unui împuternicit potrivit art. 18 din Codul de Pro-
cedură Fiscală, care depune declarația de înregistrare fiscală la organul fiscal competent, având comple-
tată secțiunea „Date privind vectorul fiscal” cu obligațiile declarative privind contribuțiile sociale. Organul 
fiscal competent pentru administrarea angajatorilor care se înregistrează prin împuternicit este organul 
fiscal în a cărui rază teritorială se desfășoară activitatea care constituie sursa de venit. 
Angajatorii care se înregistrează direct depun la organul fiscal competent formularul 090 „Declarație de 
înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar 
care se înregistrează direct”, cod MFP 14.13.01.10.11/n, având completată secțiunea „Date privind vec-
torul fiscal” cu obligațiile declarative privind contribuțiile sociale. Organul fiscal competent pentru adminis-
trarea angajatorilor care se înregistrează direct este serviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale 
a Finanțelor Publice a Municipiului București. 
La încetarea obligației de declarare a contribuțiilor sociale, angajatorii depun declarația de mențiuni pen-
tru eliminarea din vectorul fiscal a obligației declarative privind contribuțiile sociale sau pentru anularea 
înregistrării fiscale, dacă nu au alte obligații declarative în România. 
Contribuabilii persoane fizice care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii de la 
angajatorii nerezidenți care nu au sediul social sau reprezentanță în România și care datorează contribu-
țiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit instrumentelor juridice internaționale la care România 
este parte, au obligația depunerii lunare a formularului 224 „Declarație privind veniturile sub formă de 
salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de că-
tre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în Ro-
mânia. 
Sursa: DGFP Vâlcea 
ORDIN nr. 24 din 12 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 
52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 45/2013) 
Ordinul aduce modificări Ordinului 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 
prevăzute la titlul III din Codul Fiscal. 
Sunt modificate următoarele: 
� Formular 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13, și "Anexa nr. ..... 

la Declarația privind veniturile realizate din România"  
� Formular 260 «Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de 

asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări 
sociale», cod 14.13.02.13./3a 

� anexa nr. 1 «Situație privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit» 
� anexa nr. 2 «Situație privind stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuției 

lunare de asigurări sociale» 
Formularul 200 
Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de 
asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: 
� activități independente; 
� cedarea folosinței bunurilor; 
� activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real; 
� transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților în-

chise; 
� operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte ope-

rațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și su-
pravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. 

Formularul se depune anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor 
celui de realizare a venitului sau ori de câte ori se constată erori în datele raportate. 
Formularul 200 prevăzut de prezentul ordin se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând 
cu 1 ianuarie 2012. 
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ORDIN nr. 65 din 22 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 
1.081/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații in-
formative (MO 56/2013) 
Ordinul aduce modificări instrucțiunilor de completare a declarațiilor 392A și 392B.  
Reamintim că declarațiile 392A și 392B sunt declarații anuale informative, cu termen de depunere 25 
februarie 2013 pentru anul 2012.  
� 392A „Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în 

anul .........” se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit 
dispozițiilor art. 153 din Codul Fiscal a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calenda-
ristic este inferioară sumei de 220.000 lei 

� 392B „Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile 
efectuate în anul ........” se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 
de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, exclu-
zând veniturile obținute de vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este 
inferioară sumei de 220.000 lei 

ORDIN nr. 1994 din 27 decembrie 2012 pentru aprobarea modelului și conținutului for-
mularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare 
și plată a impozitului pe profit" (MO 9/2013) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anu-
al/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit". 
Acest formular este folosit pentru a opta pentru aplicarea sistemului plăților anticipate privind impozitul 
pe profit de la 1 ianuarie 2013 și trebuie depus până cel târziu la 31 ianuarie 2013.  
Pentru detalii suplimentare privind sistemul plăților anticipate, ce implică acest sistem, care sunt avanta-
jele și dezavantajele, ce trebuie să aveți în vedere la exercitarea opțiunii pentru aplicarea acestui sistem, 
vă rugăm să consultați Buletinul Informativ APEX Team nr. 12 2012. 
HOTĂRÂRE nr. 20 din 16 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea Normelor me-
todologice de aplicare a titlului VII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 
48/2013) 
Hotărârea aduce modificări și completări Normelor de aplicare a Codului Fiscal, la capitolul Accize. 
ORDIN nr. 8 din 7 ianuarie 2013 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 
172 "Declarație-inventar privind redevențele restante rezultate din contractele de conce-
siune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație 
agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitate" (MO 23/2012) 
Ordinul reglementează conținutul, modul de completare și depunere a formularului 172. 
Obligație 
Beneficiarii contractelor de concesiune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor 
cu destinație agricolă, încheiate de Agenția Domeniilor Statului (ADS), plătitori de redevență, sunt obli-
gați să întocmească pe propria răspundere și să depună la organul fiscal competent formularul 172, cu-
prinzând redevențele restante la data intrării în vigoare a prevederilor OUG 64/2012 și neachitate până 
la data depunerii acesteia, avizată de ADS. 
În situația în care formularul 172 depus de contribuabili nu conține viza Agenției Domeniilor Statului, 
acesta nu va fi luat în considerare de organul fiscal competent. 
Completare și depunere 
În declarația inventar, plătitorii de redevențe vor înscrie sumele reprezentând redevențe restante, inclusiv 
obligațiile accesorii aferente acestora aflate în sold la 15 noiembrie 2012 și neachitate până la data de-
punerii formularului 172, cu excepția celor cuprinse în titlurile executorii emise de Agenția Domeniilor 
Statului și neachitate până la data intrării în vigoare a OUG 64/2012. 
Formularul 172 se completează cu ajutorul programului de asistență, care poate fi descărcat de pe por-
talul ANAF. Formularul editat, semnat și ștampilat va fi însoțit de formatul electronic al acestuia (suportul 
magnetic sau optic). 
Termen de depunere 
Formularul 172 se depune până la 25 februarie 2013. 
Alte precizări 
Declarația-inventar constituie titlu de creanță, potrivit dispozițiilor Codului de Procedură Fiscală și devine 
titlu executoriu în cazul în care debitorul nu își îndeplinește obligația de plată în termen de 15 zile de la 
data împlinirii termenului limită de depunere a formularului 172, respectiv 25 februarie 2013. 
ORDIN nr. 1985 din 21 decembrie 2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a 
contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum 
și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (MO 16/2013) 
Ordinul aprobă procedura de înregistrare a contractelor de fiducie și procedura de înregistrare a contrac-
telor de locațiune. Sunt aprobate formularele: 
� Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie, cod 14.13.01.43 
� Declarație de înregistrare a contractelor de locațiune, cod 14.13.01.42 
Un sumar al acestei proceduri poate fi consultat pe site-ul DGFP Vâlcea accesând următorul link: 
http://www.finantevalcea.ro/procedura-de-inregistrare-a-contractelor-de-fiducie-i-locaiune150113.html 
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ORDONANŢĂ nr. 1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale (MO 18/2012) 
Conform Ordonanței, pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, autoritățile admi-
nistrației publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor și 
taxelor locale prevăzute în HG nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și 
taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cel 
mult până la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităților administrației publice locale respective, adop-
tate de către acestea pentru anul 2012. 
ORDIN nr. 1545 din 23 noiembrie 2012 privind competența de exercitare a inspecției 
economico-financiare, soluționarea conflictului de competență și delegarea competen-
ței (MO 20/2013) 

ORDIN nr. 1553 din 26 noiembrie 2012 privind condițiile și modalitățile de suspendare a 
acțiunii de inspecție economico-financiară (MO 20/2013) 

INFO - Facturile fiscale  
În materialul de mai jos prezentăm regimul facturilor fiscale în vigoare începând cu 1 ianuarie 2013. 
Elementele facturii 
Conform Codului Fiscal, sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format 
electronic care conțin în mod obligatoriu următoarele informații: 
� numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic; 
� data emiterii facturii; 
� data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în 

care această dată este anterioară datei emiterii facturii; 
� denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identi-

ficare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile; 
� denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat 

un reprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de 
TVA, conform art. 153 Cod Fiscal, ale reprezentantului fiscal; 

� denumirea/numele și adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum și codul de înregistrare 
în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană 
impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă; 

� denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un reprezen-
tant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare prevăzut la art. 153 Cod 
Fiscal ale reprezentantului fiscal; 

� denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum și particularitățile 
prevăzute la art. 125^1 alin. (3) Cod Fiscal în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de 
mijloace de transport noi; 

� baza de impozitare a bunurilor și serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, 
scutire sau operațiune netaxabilă, prețul unitar, exclusiv taxa, precum și rabaturile, remizele, ristur-
nele și alte reduceri de preț, în cazul în care acestea nu sunt incluse în prețul unitar; 

� indicarea cotei de taxă aplicate și a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcție de cotele taxei; 
� în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele și în contul furnizorului, mențiunea 

„autofactură”; 
� în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, să existe mențiunea din care să rezulte că livrarea 

de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri; 
� în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, mențiunea „taxare inversă”; 
� în cazul în care se aplică regimul special pentru agențiile de turism, mențiunea „regimul marjei - 

agenții de turism”; 
� dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de 

colecție și antichități, una dintre mențiunile „regimul marjei - bunuri second-hand”, „regimul marjei - 
opere de artă” sau „regimul marjei - obiecte de colecție și antichități”, după caz; 

� în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a li-
vrării de bunuri ori a prestării de servicii, mențiunea „TVA la încasare”; 

� o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori do-
cumente pentru aceeași operațiune. 

Facturile pot fi emise și în sistem simplificat și trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 
� data emiterii; 
� identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile; 
� identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate; 
� suma taxei colectate sau informațiile necesare pentru calcularea acesteia; 
� în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură, o referire specifică și clară la factura iniția-

lă și la detaliile specifice care se modifică. 
Orice document sau mesaj care modifică și care se referă în mod specific și fără ambiguități la factura 
inițială are același regim juridic ca și o factură. 
Facturile pot fi emise și primite în format electronic dacă acestea conțin informațiile prezentate mai sus. 
Condiții de emitere a facturilor 
Persoana impozabilă trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar, în următoarele situații: 
a) pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate; 
b) pentru fiecare vânzare la distanță pe care a efectuat-o, în condițiile art. 132 alin.(2) și (3) Cod Fiscal; 
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c) pentru livrările intracomunitare de bunuri efectuate în condițiile art. 143 alin. (2) lit. a) - c) Cod Fiscal; 
d) pentru orice avans încasat în legătură cu una dintre operațiunile menționate la lit. a) și b). 
Important!  
Prin excepție de la cele menționate mai sus, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate 
și pentru orice avans încasat în legătură cu una dintre operațiunile menționate la lit. a) și b), persoana 
impozabilă nu are obligația emiterii de facturi pentru operațiunile scutite fără drept de deducere a taxei 
conform art. 141 alin. (1) și (2), dar operațiunile vor fi consemnate în documente potrivit legislației conta-
bile. 
Persoana înregistrată conform art. 153 trebuie să autofactureze fiecare livrare de bunuri sau prestare de 
servicii către sine cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul ge-
nerator al taxei, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă. 
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 Cod Fiscal au obligația să întoc-
mească autofactura numai în scopuri de TVA pentru bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul 
acțiunilor de protocol, doar atunci când valoarea fiecărui cadou oferit este mai mare de 100 lei. În situația 
în care s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achiziției bunurilor respective, persoana impo-
zabilă însumează valoarea depășirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de 
bunuri cu plată și colectează taxă. Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a 
perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit și a fost depășit plafonul. Baza impozabilă, res-
pectiv valoarea depășirilor de plafon, și taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura care se include 
în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în 
cadrul acțiunilor de protocol și a depășit plafonul. Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acți-
unilor de protocol în cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012, inclusiv în 
ceea ce privește modul de determinare a depășirii plafonului și a perioadei fiscale în care se colectează 
TVA aferente acestei depășiri. 
Bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de 
bunuri dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de 
afaceri constituită din operațiuni taxabile, scutite cu sau fără drept de deducere, precum și din operațiuni 
pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate potrivit prevederilor art. 132 și 133 Cod 
Fiscal. Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pen-
tru un an calendaristic. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările și acțiuni-
le de mecenat, acordate în numerar, și nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă. Depășirea plafoa-
nelor constituie livrare de bunuri cu plată și se colectează taxa ce va fi inclusă în decontul întocmit pentru 
ultima perioadă fiscală a anului respectiv. Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acțiunilor 
de sponsorizare și mecenat în cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012, 
inclusiv în ceea ce privește modul de determinare a depășirii plafonului și a perioadei fiscale în care se 
colectează TVA aferente acestei depășiri. 
Persoana impozabilă trebuie să emită o autofactură, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare 
celei în care ia naștere faptul generator al taxei, pentru fiecare transfer efectuat în alt stat membru, în 
condițiile prevăzute la art. 128 alin. (10) Cod Fiscal , și pentru fiecare operațiune asimilată unei achiziții 
intracomunitare de bunuri efectuate în România în condițiile prevăzute la art. 130^1 alin. (2) lit. a) Cod 
Fiscal. 
Operațiuni pentru care nu se emit facturi 
Prin excepție, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate, persoana impozabilă este 
scutită de obligația emiterii facturii pentru următoarele operațiuni, cu excepția cazului în care beneficiarul 
solicită factura: 
a) livrările de bunuri prin magazinele de comerț cu amănuntul și prestările de servicii către populație, 
pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, repu-
blicată, cu modificările și completările ulterioare; 
b) livrările de bunuri și prestările de servicii, altele decât cele menționate la lit. a), furnizate către benefici-
ari persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile, pentru care este obligatorie 
emiterea de documente legal aprobate, fără nominalizarea cumpărătorului, cum ar fi: transportul persoa-
nelor pe baza biletelor de călătorie sau abonamentelor, accesul pe bază de bilet la: spectacole, muzee, 
cinematografe, evenimente sportive, târguri, expoziții; 
c) livrările de bunuri și prestările de servicii, altele decât cele menționate la lit. a) și b), furnizate către 
beneficiari, persoane neimpozabile, altele decât persoanele juridice neimpozabile, care prin natura lor nu 
permit furnizorului/prestatorului identificarea beneficiarului, cum sunt: livrările de bunuri efectuate prin 
automatele comerciale, serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, ser-
vicii de reîncărcare electronică a cartelelor telefonice preplătite. Prin norme se vor stabili documentele pe 
care furnizorii/prestatorii trebuie să le întocmească în vederea determinării corecte a bazei de impozitare 
și a taxei colectate pentru astfel de operațiuni. 
Persoana impozabilă care nu are obligația de a emite facturi poate opta pentru emiterea facturii. 
Cazuri în care se optează pentru emiterea facturii 
Persoana impozabilă care are obligația de a emite facturi, precum și persoana impozabilă care nu are 
obligația de a emite facturi dar optează pentru emiterea facturii pot emite facturi simplificate în oricare 
dintre următoarele situații: 
� atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro. Cursul de schimb utili-

zat pentru determinarea în euro a valorii facturii este cursul prevăzut la art. 139^1 Cod Fiscal; 
� în cazul documentelor sau mesajelor care modifică și care se referă în mod specific și fără ambigui-

tăți la factura inițială și au același regim juridic ca și o factură. 
Persoana impozabilă poate întocmi o factură centralizatoare pentru mai multe livrări separate de bunuri, 
prestări separate de servicii, către același client, în următoarele condiții: 

Facturile fiscale        
o sinteză a 

reglementărilor 
aplicabile începând 
cu 1 ianuarie 2013   
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� să se refere la operațiuni pentru care a luat naștere faptul generator de taxă sau pentru care au fost 
încasate avansuri într-o perioadă ce nu depășește o lună calendaristică; 

� toate documentele emise la data livrării de bunuri, prestării de servicii sau încasării de avansuri să 
fie obligatoriu anexate la factura centralizatoare. 

Beneficiarii pot emite facturi în numele și în contul furnizorului/prestatorului în condițiile stabilite prin nor-
me. 
De asemenea, pot fi emise facturi de către un terț în numele și în contul furnizorului/prestatorului în con-
dițiile stabilite prin norme, cu excepția situației în care partea terță este stabilită într-o țară cu care nu 
există niciun instrument juridic referitor la asistența reciprocă. 
În situația în care nu optează pentru emiterea de facturi simplificate, aceștia au obligația întocmirii unui 
document centralizator pentru fiecare perioadă fiscală care să cuprindă cel puțin următoarele informații: 
� un număr de ordine; 
� data la care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarea de bunuri și/sau prestarea de servicii; 
� denumirea bunurilor livrate și/sau a serviciilor prestate; 
� cantitatea bunurilor livrate; 
� baza de impozitare a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii ori, după caz, avansurile încasate, 

pentru fiecare cotă, scutire sau operațiune netaxabilă, prețul unitar, exclusiv taxa, precum și rabaturi-
le, remizele, risturnele și alte reduceri de preț, în cazul în care acestea nu sunt incluse în prețul uni-
tar; 

� indicarea cotei de taxă aplicate și a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcție de cotele taxei; 
� valoarea totală a bazei de impozitare și a taxei colectate. 
Alte precizări 
Menționăm în continuare câteva aspecte importante care trebuie de asemenea avute în vedere: 
� persoana impozabilă nu are obligația de a emite facturi pentru avansurile încasate în legătură cu o 

livrare intracomunitară de bunuri efectuată în condițiile art. 143 alin. (2) Cod Fiscal; 
� sumele indicate pe factură se pot exprima în orice monedă cu condiția ca valoarea TVA colectată să 

fie exprimată în lei. În situația în care valoarea taxei colectate este exprimată într-o altă monedă, 
aceasta va fi convertită în lei utilizând cursul de schimb prevăzut la art. 139^1 Cod Fiscal; 

� utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar. Acceptul clientului de a utili-
za factura electronică reprezintă confirmarea acestuia că deține mijloacele tehnice necesare primirii 
facturii electronice, precum și că are capacitatea de a asigura autenticitatea originii, integritatea con-
ținutului și lizibilitatea facturii; 

� pentru ca o factură să fie considerată factură electronică, aceasta trebuie să fie emisă și primită în 
format electronic, tipul formatului electronic al facturii fiind opțiunea persoanelor impozabile. Forma-
tul electronic al unei facturi poate fi, de exemplu, de tip Xml sau Pdf; 

� facturile create pe suport hârtie care sunt scanate, trimise și primite în format electronic sunt consi-
derate facturi electronice. Facturile create în format electronic prin intermediul unui program informa-
tic de contabilitate sau a unui program de prelucrare a textelor, trimise și primite pe suport hârtie nu 
sunt considerate facturi electronice; 

� autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea unei facturi, indiferent că este pe suport 
hârtie sau în format electronic, trebuie garantate de la momentul emiterii până la sfârșitul perioadei 
de stocare a facturii. Fiecare persoană impozabilă stabilește modul de garantare a autenticității origi-
nii, a integrității conținutului și a lizibilității facturii; 

� semnarea și ștampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină 
factura; 

� persoana impozabilă trebuie să asigure stocarea copiilor facturilor pe care le-a emis sau care au fost 
emise de client ori de un terț în numele și în contul său, precum și a tuturor facturilor primite; 

� persoana impozabilă poate decide locul de stocare a facturilor, cu condiția ca acestea sau informații-
le stocate să fie puse la dispoziția autorităților competente fără nicio întârziere ori de câte ori se soli-
cită acest lucru. Cu toate acestea, locul de stocare a facturilor ales de persoana impozabilă nu poate 
fi situat pe teritoriul unei țări cu care nu există niciun instrument juridic referitor la asistența reciprocă; 

� prin excepție de la prevederile aliniatului de mai sus persoana impozabilă care are sediul activității 
economice în România are obligația de a stoca pe teritoriul României facturile emise și primite, pre-
cum și facturile emise de client sau de un terț în numele și în contul său, altele decât cele electronice 
pentru care persoana impozabilă garantează accesul on-line organelor fiscale competente. Aceeași 
obligație îi revine și persoanei impozabile stabilite în România printr-un sediu fix cel puțin pe perioa-
da existenței pe teritoriul României a sediului fix; 

� în situația în care locul de stocare nu se află pe teritoriul României persoanele impozabile stabilite în 
România în sensul art. 125^1 alin. (2) Cod Fiscal trebuie să comunice organelor fiscale competente 
locul de stocare a facturilor sau a informațiilor stocate; 

� facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care 
au fost trimise sau puse la dispoziție. În cazul facturilor stocate prin mijloace electronice, persoanele 
impozabile vor stoca prin mijloace electronice și datele ce garantează autenticitatea originii și integri-
tatea conținutului facturilor; 

� în scopuri de control, organele fiscale competente pot solicita traducerea în limba română, în anumi-
te situații sau pentru anumite persoane impozabile, a facturilor emise pentru livrările de bunuri și 
prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv prestării se consideră a fi în România, con-
form prevederilor art. 132 și 133 Cod Fiscal, precum și a facturilor primite de persoane impozabile 
stabilite în România în sensul art. 125^1 alin. (2) Cod Fiscal; 
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� în scopuri de control, în cazul stocării prin mijloace electronice a facturilor emise sau primite în alt 
stat, garantând accesul online la date, persoana impozabilă stabilită în România în sensul art. 125^1 
alin. (2) Cod Fiscal are obligația de a permite organelor fiscale competente din România accesarea, 
descărcarea și utilizarea respectivelor facturi. De asemenea, persoana impozabilă nestabilită în 
România care stochează prin mijloace electronice facturi emise sau primite pentru livrările de bunuri 
și/sau prestările de servicii impozabile în România are obligația de a permite organelor fiscale din 
România accesarea, descărcarea și utilizarea respectivelor facturi, indiferent de statul în care se 
află locul de stocare pentru care a optat; 

� persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare au obli-
gația să menționeze în jurnalele pentru vânzări facturile emise pentru livrări de bunuri/prestări de 
servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la încasare, chiar dacă exigibilitatea 
taxei nu intervine în perioada fiscală în care a fost emisă factura. În cazul acestor operațiuni, în jur-
nalele pentru vânzări se înscriu următoarele informații: 

ο numărul și data documentului de încasare sau data la care a expirat termenul-limită de 90 de zile 
prevăzut la art. 134^2 alin. (5) Cod Fiscal; 

ο valoarea integrală a contravalorii livrării de bunuri/prestări de servicii, inclusiv TVA; 
ο baza impozabilă și taxa pe valoarea adăugată aferentă; 
ο valoarea încasată, inclusiv TVA, precum și baza impozabilă și TVA exigibilă corespunzătoare su-

mei încasate sau la expirarea termenului-limită de 90 de zile prevăzut la art. 134^2 alin. (5) Cod 
Fiscal se evidențiază dacă există diferențe de sume neîncasate, care devin exigibile, precum și 
baza impozabilă și TVA exigibilă corespunzătoare sumei respective; 

ο diferența reprezentând baza impozabilă și TVA neexigibilă. 
Facturile care au TVA neexigibilă integral sau parțial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru vânzări 
până când toată taxa aferentă devine exigibilă ori ca urmare a încasării sau la expirarea termenului
-limită de 90 de zile; 

� persoanele impozabile care fac achiziții de bunuri/servicii de la persoane care aplică sistemul TVA la 
încasare înregistrează în jurnalul pentru cumpărări facturile primite pentru livrări de bunuri/prestări 
de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la încasare, chiar dacă exigibilita-
tea, respectiv deductibilitatea taxei, nu intervine în perioada fiscală în care a fost emisă factura. Per-
soanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare înregistrea-
ză în jurnalul pentru cumpărări facturile primite pentru livrări de bunuri/prestări de servicii chiar dacă 
taxa nu este deductibilă în perioada fiscală în care a fost emisă factura. În jurnalele pentru cumpă-
rări vor fi menționate și următoarele informații: 

ο numărul și data documentului de plată; 
ο valoarea integrală a contravalorii achiziției de bunuri/prestării de servicii, inclusiv TVA; 
ο baza impozabilă și taxa pe valoarea adăugată aferentă; 
ο valoarea plătită, inclusiv TVA și corespunzător baza impozabilă și TVA exigibilă; 
ο diferența reprezentând baza impozabilă și TVA neexigibilă. 

Aceste documente nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finanțelor Publice. Fiecare persoană 
impozabilă poate să își stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată și 
taxa deductibilă conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie să conțină informațiile mi-
nimale precizate mai sus și să asigure întocmirea Decontului de TVA, formular 300. 
Sursa: DGFP Vâlcea 
REMINDER – Audit 
Fac obiectul auditului statutar și situațiile financiare anuale întocmite de societățile comerciale ale căror 
valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piața reglementata precum și de entitățile de interes 
public, astfel cum sunt definite potrivit legii.  
Societățile pe acțiuni care au optat pentru sistemul dualist (Directorat și Consiliu de supraveghere) sunt 
supuse auditului financiar. 
Indiferent de forma juridica (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 audita-
te potrivit legii. Ca urmare, situațiile financiare sunt supuse auditului financiar când sunt depășite în 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 jumătate din capitalul social 
În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările 
ulterioare, daca se constata 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. 
Daca administratorii constata ca în urma unor pierderi, stabilite prin situații financiare anuale, activul net, 
determinat ca diferența intre totalul activelor și datoriile societății, s-a diminuat la mai puțin de jumătate 
din valoarea capitalului social subscris, vor convoca adunarea generala extraordinara, pentru a decide 
daca societatea trebuie să fie dizolvata. Dacă adunarea nu hotărăște dizolvarea societății, 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; 
� daca activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumă-

tate din capitalul social. 
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RATA INFLATIEI (sursa: www.insse.ro) 
Institutul National de Statistica a publicat rata inflației aferenta anului 2012. Prezentam  o evoluție a ratei 
inflației în ultimii 13 ani: 

 
REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Nu uitați că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ şi de pasiv exprimate în 
valută (disponibilități 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 și creanțelor și datoriilor exprimate 
în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute.  
Cursul valutar de folosit la sfârșitul lunii ianuarie 2013: 
1 EUR = 4,3828 RON; 1 CHF = 3,5483 RON; 1 GBP = 5,1114 RON; 1 USD = 3,2332 RON. 
AGENDA LUNII FEBRUARIE 2013 
Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidentă a salariaților informațiile referitoare la începerea/

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

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

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

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

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

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

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uitați 
Că joi, 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 2013. Începând cu 
luna ianuarie, perioada fiscala de raportare a TVA va fi lunara.  

Că luni, 11 februarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;  
� declarației de mențiuni 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 calenda-
ristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal (formular 096).  

Că luni, 11 februarie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclama și publicitate.  
Că vineri, 15 februarie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna ianuarie 2013 (standard sau extinsă depusă în format electro-

nic); 
Că luni, 25 februarie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100) *; 
� declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală 

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300) *; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declarației anuale privind impozitul pe profit (formular 101) de către: 
� organizațiile nonprofit; 
� contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor și plantelor tehnice, pomicultură și 

viticultură; 

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Rata inflației 45,7 % 34,5 % 22,5% 15,3% 11,9% 9% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
6,56% 4,84% 6,3% 5,59% 7,96% 3,14% 4,95% 
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� declarației recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 
aferentă lunii ianuarie 2013; 

� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferentă 
lunii ianuarie 2013 (formular 394) *;  

� declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice 
care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice și posturilor consulare acreditate în România (formular 224);  

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără ecotaxă); 
� cererii privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru  

anul curent (formular 306); 
� declarației privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarației privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în sco-

puri de TVA a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) X e) din Codul Fiscal (formular 311) 
� declarației informative privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul 2012 

(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 
220.000 de lei (echivalentul a 65.000 euro); 

� declarației informative privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul 2012 
(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 internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 
de lei (echivalentul a 65.000 euro); 

� declarației informative privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier inter-
național de persoane, cu locul de plecare din Romania în anul 2012 (formular 393); 

� declarației privind subvențiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate și neresti-
tuite în termenul legal pentru anul 2012. 

Că luni, 25 februarie este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat:  
� impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
� impozitului pe veniturile nerezidenților 
� impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2012 pentru contribuabilii care au obligația depunerii de-

clarației anuale de impozit pe profit (formular 101) până la 25 februarie 2013;  
� impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
� impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
� impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna ianuarie 2013 
� impozitului pe veniturile din dobânzi 
� impozitului pe alte venituri din investiții 
� impozitului pe veniturile din pensii 
� impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
� impozitului pe veniturile din alte surse  
� vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 
� contribuției de asigurări sociale (pensie)  
� contribuției la asigurările sociale de sănătate  
� contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate 
� contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
� contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� contribuției la Fondul pentru mediu (fără ecotaxă) 
� contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul IV 2012. 
Că joi, 28 februarie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe benefici-

ari de venit pentru anul 2012 (noul formular 205) – include și informații despre impozitul pe venit 
care se raportau anterior prin fișele fiscale; 

� declarației informative privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sur-
să / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți;  

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

� declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe. 
Că vineri, 1 martie este ultima zi 
� de valabilitate a certificatului de rezidență fiscală aferent anului 2012, pentru care se fac plățile către 

nerezidenți în anul 2013 (în baza convenției de evitare a dublei impuneri).  
IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor pot fi descărcate 
de pe site-ul Ministerului de Finanțe : www.mfinante.ro. Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse 
prin mijloace electronice de transmitere la distanță de contribuabilii mari și mijlocii precum și de contribu-
abilii care au optat pentru depunerea online a declarațiilor și au un certificat digital. 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor și de 
plată a taxelor 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2013  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 
  

20,8 % pentru condiții normale de muncă 

25,8 % pentru condiții deosebite de muncă 

30,8 % pentru condiții speciale de muncă 

(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraților din luna  
pentru care se calculează contribuția și 
valoarea corespunzătoare a de cinci ori 
câștigul salarial mediu brut)1  

10,5% (baza de calcul a        
contribuției individuale plafonat 
pentru angajat la cinci ori    câș-
tigul salarial mediu brut,  adică 5 
x 2.117 =10.585 lei)1

 

(baza de calcul a contribuției 
individuale pentru persoane sub 
convenție civilă: venit brut) 

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

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

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj (calculată la venitul 
brut) 0,5% 0,5% 

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

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

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

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

Impozitul pe venituri   16% 

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

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

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

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 
23/2013 

750 lei 
    

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 

Pentru angajații din sectorul privat (*2,5) 

  
13 lei 
32,50 lei 

  

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medicale și de 
indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din salariul me-
diu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

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

Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate suportate 
de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporara de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau a 
unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  

 
OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA "dependentă", 

sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, menționate în OUG 
82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 
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Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili să vă asiste 
și să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de salarizare.  

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența funcției financi-
are și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți specializați în asistența servi-
ciului de salarizare al clienților noștri. 

 

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

�Ținere de contabilitate  

�Salarizare și servicii conexe 

�Asistență contabilă  

�Organizarea funcției contabile  

�Consultanță fiscală și contabilă « on line » 

�Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   

�Asistență în implementarea ERP 

�Training 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

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

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