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ORDIN nr. 79 din 21 ianuarie 2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea 
și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale ope-
ratorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (MO 
70/2014) 
Au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, dizolvării sau lichi-
dării acestora, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, res-
pectiv: 
� 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 menți-

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

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

Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice 
cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane 
juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Le-
gea nr. 82/1991. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activita-
tea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile 
se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând 
activitatea tuturor sediilor permanente. 
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 conta-

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

tate (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 
asemenea supuse auditului financiar statutar. 

Entitățile care, în exercițiul financiar precedent (2012), au înregistrat o cifră de afaceri netă sub 
echivalentul 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 anu-
ale simplificate la 31 decembrie potrivit OMFP nr. 2239/2011 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 imo-
bilizate”, cod 40. 
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. 3055/2009, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exercițiul 
financiar următor celui pentru care s-a constatat depășirea criteriilor. Entitățile care îndeplinesc cele 
două criterii prevăzute pentru sistemul simplificat dar nu optează pentru aplicarea sistemului, aplică 
Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009. 
Mai multe informații despre sistemul simplificat de contabilitate, plan contabil, reglementări etc. gă-
siți în buletinul informativ APEX Team nr. 7 2011 (disponibil online la www.apex-team.ro la secțiu-
nea Buletine informative). 
Persoanele juridice care la data bilanțului depășesc limitele a două din cele 3 criterii de mărime 
prevăzute de Ordinul 3055/2009, și anume: 
� total active: 3.650.000 Euro 
� cifra de afaceri netă: 7.300.000 Euro 



Pagina 2 

Newsletter 

 © 2014 APEX Team International 

� 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. 
În cazul entităților nou înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu de raportare situații financiare 
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 exercițiului 
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 2013, încadrarea în criteriile 
de mărime se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile 
financiare anuale aferente exercițiului financiar 2012 și a indicatorilor determinați pe baza datelor din con-
tabilitate și a balanței de verificare încheiate pentru sfârșitul exercițiului financiar 2013, 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 întocmească 
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 ela-
borat 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 între 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 următor, 
să se repună în conturile din care au provenit. 
În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai 
multe sedii permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să înde-
plinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sedi-
ul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de 
fiecare sediu permanent. 
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. 
Semnătura 
Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie se semnează de persoane-
le abilitate potrivit legii. Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana 
care are obligația gestionării entității. 
Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. 
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 

Nu uitați să verificați 
încadrarea în 

criteriile de mărime 
pentru a întocmi 

formatul corect al 
situațiilor financiare 
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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 situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege așa cum 
acestea sunt întocmite de societăți și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție 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 la unitățile teritoriale 
ale MFP sunt: 
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 (30 mai 2014); 
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 
(30 mai 2014); 

c) pentru sediile permanente ale persoanelor juridice nerezidente, 150 zile de la încheierea exercițiului 
financiar (30 mai 2014); 

d) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea contabilității 120 de zile de la încheierea exer-
cițiului financiar (30 aprilie 2014). 

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu întocmesc situații fi-
nanciare anuale, respectiv situații financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens o decla-
rație pe propria răspundere în termen de 60 zile de la încheierea exercițiului financiar la unitățile teritoriale 
ale MFP. Prevederea se aplică și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor 
persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate. 
Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de: 
� raportul administratorilor 
� raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz 
� propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile 
� o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, prin care își asu-

mă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că: 
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu regle-

mentările contabile aplicabile; 
b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a 

celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată; 
c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate. 

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 pro-
prietate 

� persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 
� subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic 

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

depună și raportări contabile la 31 decembrie 2013, pe lângă situațiile financiare anuale care au com-
ponentele prevăzute de standardele IFRS. 

Raportările contabile sunt distincte de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasa pentru acestea. 
Raportările anuale se depun la registratura unităților teritoriale ale MFP sau la oficiile poștale, prin scrisori 
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 programul 
de verificare cu documentația de utilizare aferenta, se obține prin folosirea programului de asistenta elabo-
rat de MFP. 
Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor finan-
ciare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale simplificate. 
Semnătura 
Raportările anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situațiile 
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 atașată o 
semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, gene-
rat 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 (31 martie 

2014) 

30 mai 2014  
termenul normal 

pentru depunerea 
situațiilor financiare 
și raportărilor anuale 

la MFP 
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� 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic pentru restul entităților (30 mai 2014). 
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. 2067 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor regle-
mentări contabile (MO 6/2014) 
Ordinul aduce modificări și completări principalului cadru normativ care reglementează sistemul contabil 
din România, respectiv OMFP 3055/2009. 
Prevederile introduse se aplică începând cu situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile 
anuale aferente exercițiului financiar 2013. 
Menționăm în cele ce urmează principalele noutăți aduse de noul ordin: 
Certificate verzi 
Este introdus un nou tratament contabil pentru producătorii de energie din surse regenerabile, ce benefi-
ciază de certificate verzi. În acest sens este definită o monografie contabilă specifică tratamentului certifi-
catelor verzi. 
Conectarea la rețelele de utilități 
Este introdus un nou tratament contabil privind contabilitatea operațiilor economice privind conectarea 
utilizatorilor la rețelele de utilități. Cheltuielile suportate de utilizatori pentru racordarea la rețelele de apă, 
gaze și alte utilități vor fi considerate imobilizări necorporale dacă sunt prevăzute a fi suportate de consu-
mator prin contract. Acestea se capitalizează prin contul 205 „Concesiuni, licențe, brevete, drepturi simi-
lare”, fiind amortizate pe durata contractului (dacă este prevăzută în mod expres o perioadă de utilizare) 
sau pe durata normată de amortizare a echipamentelor de utilizare de la locul de consum. 
Planul de conturi  
Sunt introduse noi conturi în planul de conturi general: 
� contul 1491 „Pierderi rezultate din reorganizări și care sunt determinate de anularea titlurilor deținu-

te“ (A);  
� contul 1495 „Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii“ (A);  
� contul 266 „Certificate verzi amânate“ (A);  
� contul 507 „Certificate verzi acordate“ (A) 
� contul 6455 „Contribuția unității la asigurările de viață“ (A). 
Ordinul aduce si o completare a OMFP 1286/2012 privind reglementările contabile conforme cu IFRS, 
aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață regle-
mentată.  

ORDIN nr. 59 din 20 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 
3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate 
de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri și achiziții de bu-
nuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene (MO 68/2014) 
Ordinul aduce modificări procedurii de rambursare a TVA aferentă importurilor și achizițiilor de bu-
nuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în 
România.  
Principala modificare este dată de eliminarea condiției de a justifica plata facturilor care dau dreptul de 
deducere a TVA. Achitarea acestora nu mai influențează dreptul de rambursare a TVA.  
În acest context a fost modificată atât procedura cât și formularul 318 prin care se solicită rambursarea. 
Acesta se poate depune până cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează 
perioadei de rambursare. 

ORDIN nr. 3854 din 20 decembrie 2013 pentru aprobarea modelului și conținutului for-
mularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" (MO 10/2014) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal”. 
Reamintim că posibilitatea de modificare a anului fiscal a fost introdusă prin OG 102/2013 pentru modifi-
carea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale potrivit căreia, urmare a modificării art. 16 alin. (3), contribuabilii care au optat, în conformitate cu 
legislația contabilă în vigoare, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, pot opta ca anul 
fiscal să corespundă exercițiului financiar.             
Primul an fiscal modificat include și perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie și 
ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal. 
În acest context, pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal, contribuabilii vor utiliza formula-
rul 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal”, pe care îl vor depune la organul fiscal competent, cu 
cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat, direct la registratură sau la 
poștă, prin scrisoare recomandată. 

Noi reglementări 
contabile introduse 
pentru certificate 

verzi 
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LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 2014 pentru completarea OUG nr. 44/2008 privind desfășura-
rea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individu-
ale și întreprinderile familiale (MO 15/2014) 
Legea completează OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale și transpune în legislația națională preve-
derile Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea 
principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de 
abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului.  
Potrivit noilor modificări, persoanele fizice autorizate precum și întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi 
individuale au obligația de a solicita înscrierea în registrul comerțului a mențiunilor privind participarea în 
mod obișnuit a soției/soțului la activitatea desfășurată de întreprinderea individuală/persoana fizică auto-
rizată, pe baza declarației pe propria răspundere și a certificatului de căsătorie. 
Încetarea activității soției/soțului se menționează în registrul comerțului în termen de 15 zile, pe baza 
declarației pe propria răspundere a titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate. 
Soția/Soțul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate se poate asigura în sistemul 
public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, prin în-
cheierea unui contract de asigurare de șomaj, precum și în sistemul asigurărilor de sănătate. 
Prevederile acestui act normativ intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, 
respectiv 9 februarie 2014. 

ORDIN nr. 3853 din 20 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului președintelui 
ANAF nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) 
"Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impo-
zitului pe profit" (MO 41/2014) 
Ordinul aduce modificări instrucțiunilor de completare pentru formularul 012 - "Notificare privind modifica-
rea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit".  

ORDIN nr. 3851 din 20 decembrie 2013 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF 
nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nere-
zidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, 
precum și a modelului și conținutului formularului 013 "Declarație de înregistrare fisca-
lă/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în 
România prin unul sau mai multe sedii permanente" (MO 41/2014) 
Ordinul modifică formularul 013 - "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contri-
buabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" și 
instrucțiunile de completare a acesteia.  

ORDIN nr. 3884 din 24 decembrie 2013 pentru aprobarea modelului și conținutului for-
mularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasa-
re" (MO 10/2014) 
Ordinul aprobă noul model al formularului 097 "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului 
TVA la încasare" ca urmare a introducerii caracterului opțional al sistemului de TVA la încasare. 
Formularul se depune pentru notificarea către ANAF a intrării sau ieșirii din sistemul de TVA la încasare.  

ORDIN nr. 3883 din 24 decembrie 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 2/2014) 
Ordinul aduce modificări următoarelor formulare: 
� Declarația privind veniturile realizate din România, formular 200; 
� Declarația privind veniturile realizate din străinătate, formular 201; 
� Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului 

transparenței fiscale, formular 204; 
� Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe benefici-

ari de venit, formular 205. 
De asemenea, s-au modificat instrucțiunile privind completarea și depunerea formularului 200 „Declarație 
privind veniturile realizate din România”, introducându-se, în special, precizări referitoare la veniturile din 
activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real. 
Formularele menționate mai sus vor fi utilizate pentru declararea veniturilor realizate în anul 2013. 

CIRCULARĂ nr. 1 din 8 ianuarie 2014 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii 
Naționale a României (MO 14/2014) 
Începând cu data de 9 ianuarie 2014, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 3,75% pe an. 

ORDIN nr. 35 din 14 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor 
publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabi-
lilor (MO 36/2014) 
Ordinul aduce modificări obligațiilor fiscale cu caracter permanent care se înscriu în vectorul fiscal și se 
declară în formularul 010 - „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane 
juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”. 
Pe lângă categoriile de obligații fiscale deja existente în vectorul fiscal, au fost introduse impozitul pe 
construcții și taxa de autorizare/taxa de licență din domeniul jocurilor de noroc. 

Soțul/soția care 
participă la 

activitatea unei PFA 
trebuie menționat la 
Registrul Comerțului 
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Reamintim lista tuturor obligațiilor fiscale permanente care se înscriu în vectorul fiscal: 
� taxa pe valoarea adăugată; 
� impozitul pe profit; 
� impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; 
� accizele; 
� impozitul la țițeiul din producția internă; 
� impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor; 
� contribuția pentru asigurări sociale de sănătate; 
� contribuția de asigurări pentru șomaj; 
� contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale; 
� contribuția de asigurări sociale; 
� contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale; 
� contribuția pentru concedii și indemnizații; 
� redevențele miniere; 
� redevențele petroliere; 
� contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății; 
� impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural; 
� impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul 

gazelor naturale; 
� impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele natura-

le; 
� impozitul pe construcții; 
� taxă de autorizare/taxă de licență din domeniul jocurilor de noroc. 

ORDIN nr. 2502 din 30 decembrie 2013 pentru modificarea unor acte privind ajutorul de 
minimis (MO 41/2014) 

ORDIN nr. 376 din 12 decembrie 2013 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru 
aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis 
pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii (MO 20/2014) 

ORDIN nr. 3816 din 18 decembrie 2013 privind condițiile de delegare a competenței altui 
organ de inspecție fiscală pentru efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală (MO 
14/2014) 

REMINDER – Audit 
Fac obiectul auditului statutar și situațiile financiare anuale întocmite de societățile comerciale ale căror 
valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată 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 juridică (S.A. sau S.R.L.), situațiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice 
prevăzute la pct. 3 alin. (1) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE sunt audita-
te potrivit legii. Ca urmare, situațiile financiare sunt supuse auditului financiar când sunt depășite în două 
exerciții financiare consecutive limitele a 2 din următoarele 3 criterii de mărime: 
� total active: 3.650.000 Euro; 
� cifra de afaceri netă: 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, dacă se constată o pierdere a 
activului net, capitalul social va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau 
distribuire de profit. 
Dacă administratorii constată că în urma unor pierderi, stabilite prin situații financiare anuale, activul net, 
determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, s-a diminuat la mai puțin de jumătate 
din valoarea capitalului social subscris, vor convoca adunarea generală extraordinară, pentru a decide 
dacă societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă adunarea nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societa-
tea este obligată, ca cel târziu până la închiderea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost con-
statate pierderile, să procedeze la: 
� reducerea capitalului social - cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi 

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

tate din capitalul social. 

REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certificatul lor de rezi-
dență fiscală emis în 2014 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2013 sunt valabile și în primele 60 zile calendaristice 
din anul 2014. 

 

Impozitul pe 
construcții  
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RATA INFLAȚIEI (sursa: www.insse.ro) 
Institutul Național de Statistică a publicat rata inflației aferentă anului 2013. Prezentăm o evoluție a ratei 
inflației în ultimii 14 ani: 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii ianuarie 2014 pentru evaluarea ele-
mentelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și 
pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul 
unei valute este: 
1 EUR = 4,4978 RON; 1 CHF = 3,6760 RON; 1 GBP = 5,4671 RON; 1 USD = 3,3221 RON. 

AGENDA LUNII FEBRUARIE 2014 
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 evidență a salariaților informațiile referitoare la începerea/

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

creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, 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 reglementărilor în domeniul TVA 
� Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de înregistrare în 

scopuri de TVA;  
� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune 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 vineri, 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 2014. Începând cu luna 
ianuarie, perioada fiscala de raportare a TVA va fi lunară. 

Că luni, 10 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 impozabi-

le, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calendaris-
tic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal (formular 096). 

Că luni, 10 februarie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Că luni, 17 februarie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna ianuarie 2014 (standard sau extinsă depusă în format electronic); 
Că marți, 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)*; 

Record atins  
în 2013 privind  

rata inflației 

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Rata 
inflației 45,7 % 34,5 % 22,5% 15,3% 11,9% 9% 6,56% 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 4,84% 6,3% 5,59% 7,96% 3,14% 4,95% 1,55% 
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� declarației anuale privind impozitul pe profit (formular 101) de către: 
ο organizațiile nonprofit; 
ο contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor și plantelor tehnice, pomicultură și 

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

aferentă lunii ianuarie 2014; 
� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferentă 

lunii ianuarie 2014 (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 perioadă fiscală 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) Q e) din Codul Fiscal (formular 311) 
� declarației informative privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul 2013 

(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 2013 
(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 2013 (formular 393). 

Că marți, 25 februarie este ultima zi pentru plată 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat:  

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2013 pentru contribuabilii care au obligația depu-

nerii declarației anuale de impozit pe profit (formular 101) până la 25 februarie 2014; 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna ianuarie 2013 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse 
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate 
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� contribuției la Fondul pentru mediu (fără ecotaxă) 
� contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul IV 2013. 
Că vineri, 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 2013 (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 sâmbătă, 1 martie este ultima zi 
� de valabilitate a certificatului de rezidență fiscală aferent anului 2013, pentru care se fac plățile către 

nerezidenți în anul 2014 (în baza convenției de evitare a dublei impuneri).  
 
 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor și de 
plată a taxelor 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2014  
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 pen-
tru care se calculează contribuția și valoa-
rea corespunzătoare a de cinci ori câștigul 
salarial mediu brut)1 
  

10,5% 
(baza de calcul a contribuției 
individuale plafonat pentru an-
gajat la cinci ori câștigul salarial 
mediu brut, adică 5 x 2.298 
=11.490 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 indem-
nizații 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 calculea-
ză 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 (850 
lei) la fiecare 100 de salariați   

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen-
sul impozitului pe venit începând cu mai 2013 9,35 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 
871/2013 

850 lei (începând cu 1 ianuarie 2014) 
    

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 salari-
ul mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații benefici-
ază 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 supor-
tate 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, mențio-
nate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 

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 contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declarațiilor și au un certificat digital. 



Bd. Dacia 56, Sector 2 
București - 020061  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  
Telefon: + 40 (0) 74 520 2739 
Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail: office@apex-team.ro 

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. 
 © 2014 APEX Team International 


