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ORDIN nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consoli-
date (MO 963/2014) 
Ordinul abrogă prevederile OMFP 3055/2009 și ale OMFP 2239/2011, devenind principalul cadru 
de reglementare a domeniului contabil din România, alături de Legea Contabilității 82/1991. Preve-
derile prezentului ordin se aplică începând cu 1 ianuarie 2015, cu excepția entităților care au optat 
pentru un exercițiu diferit de anul calendaristic, acestea aplicând noile prevederi odată cu noul 
exercițiu care începe după 1 ianuarie 2015. 
Am prezentat un sumar al acestui ordin în buletinul informativ nr. 12 2014, revenim cu alte detalii 
asupra noutăților aduse în reglementările contabile de prezentul ordin.  
Clasificarea entităților raportoare și tipul situațiilor financiare 
� Microentități, care la data bilanțului nu depășesc cel puțin 2 dintre următoarele criterii:  

ο total active 350.000 EUR 
ο cifra de afaceri netă 700.000 EUR 
ο număr mediu salariați 10. 
� Entități mici, care la data bilanțului nu depășesc cel puțin 2 dintre următoarele criterii:  

ο total active 4 mil EUR 
ο cifra de afaceri netă 8 mil EUR 
ο număr mediu salariați 50. 
� Entități mijlocii și mari, care la data bilanțului depășesc cel puțin 2 dintre următoarele 

criterii:  
ο total active 4 mil EUR,  
ο cifra de afaceri netă 8 mil EUR,  
ο număr mediu salariați 50.  
� Entități de interes public, adică societăți naționale, societăți cu capital integral sau majo-

ritar de stat, regii autonome.  
Tipul situațiilor financiare (cu 3 componente, 5 componente) pe care le depune fiecare entitate se 
stabilește în funcție de criteriile de mărime enumerate mai sus. Excepție fac entitățile de interes 
public care depun situații financiare cu 5 componente indiferent de criteriile de mărime.  
Cuprinsul notelor explicative variază în funcție de tipul de situații financiare pe care le depune fieca-
re entitate.  
Primul an de raportare, conform cu noile reglementări este anul 2015, sau primul an care începe 
după 1 ianuarie 2015, pentru entitățile care au optat pentru un an contabil diferit de anul calendaris-
tic.  
Entitățile raportoare schimbă categoria în care se încadrează, dacă în două exerciții financiare con-
secutive depășesc sau încetează să depășească criteriile de mărime.  
Încadrarea în criteriile de mărime se calculează pe baza cursului de schimb valutar publicat de BCE 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 295/19.07.2013, respectiv 1 EUR = 4,4338 RON. Acest 
curs, rămâne fix pe parcursul aplicării acestor reglementari contabile și nu se va mai modifica de la 
an la an așa cum s-a întâmplat până la finalul anului 2014, prin raportarea la cursul BNR de la în-
chiderea exercițiului financiar.  
Auditarea situațiilor financiare 
Având în vedere că au fost schimbate criteriile de clasificare a unităților raportoare, ne așteptam ca 
cerința de auditare a situațiilor financiare anuale să fie practic îndreptată spre entitățile mijlocii și 
mari (cele mai mari din clasificarea de mai sus). Ar fi fost o adaptare logică care ar fi ușurat și apli-
carea criteriilor. Totuși, criteriile de auditare au rămas neschimbate față de vechile reglementări din 
OMFP 3055/2009. Astfel, sunt supuse auditului, entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele 
a cel puțin două dintre următoarele trei criterii, în două exerciții financiare consecutive: 
� totalul activelor: 3.650.000 EUR; 
� cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR; 
� numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50. 
Astfel, obligația de auditare se va îndrepta nu numai către entitățile mijlocii și mari, dar și către o 
parte din entitățile mici.  
Societățile/companiile naționale, societățile cu capital integral sau majoritar de stat și regiilor auto-
nome sunt auditate indiferent de criteriile de clasificare. 
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Publicarea situațiilor financiare 
Dacă se publică în întregime, situațiile financiare anuale și raportul administratorilor sunt reproduse cu 
forma și conținutul pe baza cărora auditorul statutar sau firma de audit și-a întocmit opinia. Acestea sunt 
însoțite de textul complet al raportului de audit. 
Dacă situațiile financiare anuale nu se publică în întregime, versiunea prescurtată a acestora, care nu 
este însoțită de raportul de audit: 
� menționează faptul că versiunea publicată este prescurtată; 
� face trimitere la registrul la care au fost depuse, potrivit legii, sau, dacă acestea nu au fost încă depu-

se, menționează acest lucru; 
� menționează dacă auditorul statutar sau firma de audit a emis o opinie de audit fără rezerve, cu re-

zerve ori contrară sau dacă auditorul statutar sau firma de audit nu a fost în măsură să emită o opinie 
de audit; 

� menționează dacă raportul de audit face referire la aspecte asupra cărora auditorul statutar sau firma 
de audit a atras atenția prin evidențiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve. 

Planul de conturi 
A fost actualizat. La 1 ianuarie, soldurile conturilor trebuie transpuse în conturile prevăzute de noul plan 
de conturi general.  
Principiul continuității activității 
Se precizează faptul că, entitățile aflate în lichidare la data bilanțului, vor proceda la reclasificarea crean-
țelor și datoriilor pe termen lung în creanțe și datorii pe termen scurt.  
Politicile contabile  
Se pot modifica și pe parcursul exercițiului financiar. Modificarea trebuie însoțită însă de retratarea contu-
rilor afectate de modificarea politicii contabile.  
Reducerile comerciale primite ulterior emiterii facturii 
Conform cu vechile reglementări, acestea se înregistrau în contul 609. Reducerile comerciale vor ajusta 
mai nou costul bunurilor achiziționate, în măsura în care, aceste bunuri se mai regăsesc în stoc, la mo-
mentul acordării reducerii. Daca nu, acestea vor fi în continuare înregistrate în contul 609. Această modifi-
care, nu vizează activele de natura imobilizărilor sau achizițiile de servicii, ci doar achizițiile de stocuri.  
Cheltuieli și venituri extraordinare 
Aceste elementele au fost eliminate din noul plan de conturi și din noul format al situațiilor financiare.  
IMOBILIZĂRI 
Costurile îndatorării, atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație, se vor include în costurile de pro-
ducție ale acestora. Până acum, acest tratament contabil era opțional. De la 1 ianuarie 2015, acesta este 
obligatoriu, în măsura în care costurile atribuibile sunt identificabile.  
Dispar conturile de avansuri pentru imobilizări (232 și 234). In locul acestora se va utiliza contul 409.  
Reevaluarea imobilizărilor 
Se introduc conturi noi cu privire la înregistrarea operațiunilor de reevaluare a imobilizărilor corporale 
(conturile 755 și 655). Tratamentul de evaluare alternativ, se poate aplica doar imobilizărilor corporale. 
Imobilizările necorporale nu pot face obiectul reevaluării.  
Amortizarea rezervei din reevaluare realizate, nu se mai înregistrează prin transfer din contul 105 în con-
tul 106, ci prin transfer din contul 105 în contul 1175. Astfel, rezervele din reevaluare realizate, devin un 
element de capital propriu distribuibil, având în vedere că, efectul surplusului de amortizare rezultat din 
reevaluare, a diminuat rezultatul exercițiului financiar, și implicit rezultatul reportat.  
Apare o noua categorie de imobilizări – investiții imobiliare (cont 215). Clasificarea se face în funcție 
de folosința bunului: daca bunul este folosit de entitate, atunci se încadrează în categoria imobilizărilor 
corporale (cont 212), dacă bunul este folosit de terți (de exemplu bunul este închiriat), atunci se încadrea-
ză în categoria investițiilor imobiliare. Pentru bunurile cu folosință mixtă, se aplică regula majorității (adică 
încadrarea se face în acel cont care reflectă folosința majoritară a bunului).  
S-a eliminat contul de imobilizări necorporale în curs, pe principiul că o imobilizare necorporală generată 
intern presupune doua faze: o fază de cercetare (ce implică recunoașterea costurilor în conturile de chel-
tuieli) și o fază de dezvoltare (ce presupune capitalizarea costurilor). În acest sens, soldul contului 233 se 
va transfera la 1 ianuarie 2015 fie în contul 1176, fie în conturile 203 sau 208.  
În categoria imobilizărilor corporale apare o noua clasă de active biologice productive. Un activ biologic 
este un animal viu sau o plantă vie.  
Noile reglementări tratează în mod distinct și detaliat regimul contabil al activelor de explorare și evaluare 
a resurselor minerale. Apar conturi noi privind reflectarea în contabilitate a acestor active 
(conturile 206, 216).  
Apar conturi noi în categoria stocurilor pentru reflectarea stocurilor de natura produselor agricole (contul 
347).  
Stimulentele acordate la încheierea sau renegocierea unor contracte de închiriere/leasing trebuie 
recunoscute pe întreaga perioadă de derulare a contractului, atât de proprietar cât și de chiriaș.  
Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse în numerar și echivalente de nume-
rar doar în măsura în care acestea sunt deținute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen 
scurt și nu în scop investițional.  
Se redefinește conceptul de elemente monetare. Prin elemente monetare se înțeleg disponibilitățile bă-
nești și activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile. În acest sens, începând cu 1 
ianuarie 2015, avansurile în valută înregistrate în conturile 409 și 419, nu mai fac obiectul reevaluării.  
Apar noi indicații privind clasificarea datoriilor în datorii pe termen scurt sau datorii pe termen lung, în 
funcție de prevederile contractuale.  
Modificările amintite mai sus intră în vigoare la 1 ianuarie 2015, ceea ce înseamnă ca vor produce efecte 

Schimbări 
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în situațiile financiare aferente anului 2015.  
Cu toate acestea, există o excepție care va genera impact asupra situațiilor financiare aferente anului 
2014 și anume înregistrarea ajustărilor de depreciere pentru certificatele verzi. Practic, contravaloarea 
certificatelor verzi a căror tranzacționare este amânată, conform prevederilor Legii nr. 220/2008, se înre-
gistrează în contul 266 „Certificate verzi amânate”, pe seama veniturilor înregistrate în avans (cont 472). 
Pierderea de valoare ca urmare a deprecierii, se înregistrează pe seama contului de venituri înregistrate 
în avans (cont 472).  

ORDIN nr. 65 din 22 ianuarie 2015 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 69/2015) 
Au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, dizolvării sau lichidării 
acestora, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, respectiv: 
� societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cer-

cetare-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. 

Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu se-
diul 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 Legea nr. 82/1991. În 
situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai 
multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile se întocmesc de sediul perma-
nent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor perma-
nente. 
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 asemenea supu-
se auditului financiar statutar. 

Entitățile care, în exercițiul financiar precedent (2013), au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalen-
tul 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 de-
cembrie potrivit OMFP nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate care cu-
prind: 
� 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 imobilizate”, 
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. 3.055/2009, 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. 3.055/2009. 
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 Newsletter) 
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 
� 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). 

Nu uitați să verificați 
încadrarea în 

criteriile de mărime 
pentru a întocmi 

formatul corect al 
situațiilor financiare 
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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 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 2014, încadrarea în criteriile 
de mărime se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile 
financiare anuale aferente exercițiului financiar 2013 și a indicatorilor determinați pe baza datelor din 
contabilitate și a balanței de verificare încheiate pentru sfârșitul exercițiului financiar 2014, utilizându-se 
cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exercițiului financiar. 
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.  
Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informațiilor 
comparative, raportările contabile anuale conțin informații comparative retratate. În acest caz, informațiile 
comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv a 
veniturilor și cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a co-
rectării erorilor contabile. 
Prevederile Ordinului 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplica-
bile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglemen-
tată, referitoare la efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea 
balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, se aplică și 
societăților ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2014. 
Pentru exercițiul financiar al anului 2014, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacți-
onare în cursul exercițiului financiar 2014 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS 
prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza OMFP 3.055/200. 
Începând cu exercițiul financiar al anului 2015, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la 
tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2014 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS. 
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 per-
soanele 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 
subunități, în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 "Decontări intre unitate și 
subunități" și 482 "Decontări între subunități" se transferă 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. 
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 în-
deplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, 
sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășura-
te de fiecare sediu permanent. 
Formatul electronic al situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile al căror exercițiu financiar coinci-
de cu anul calendaristic, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația 
de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență 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 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 încadra-
rea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierele zip atașate situațiilor finan-

Situațiile financiare 
la 31.12.2014 se 

întocmesc conform 
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ciare anuale nu vor conține parolă. 
Erorile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor. Se 
interzice depunerea mai multor seturi de situații financiare anuale/raportări contabile anuale, pentru ace-
lași exercițiu financiar/an calendaristic. 
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 (1 iunie 2015); 
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 
(1 iunie 2015); 

c) pentru sediile permanente ale persoanelor juridice nerezidente, 150 zile de la încheierea exercițiului 
financiar (1 iunie 2015); 

d) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea contabilității, 120 de zile de la încheierea 
exercițiului financiar (30 aprilie 2015). 

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. Declarația trebuie să cuprindă:  denumirea completă (conform certificatului de înma-
triculare), adresa și numărul de telefon, numărul de înregistrare la registrul comerțului, codul unic de în-
registrare, capitalul social. 
Prevederea se aplică și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane 
juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate. 
Începând cu exercițiul financiar 2014, declarațiile de inactivitate prevăzute mai sus se vor depune în for-
mat electronic. În vederea depunerii declarațiilor de inactivitate în formă electronică, având atașată o 
semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc pro-
gramul de asistență pus la dispoziție gratuit de către MFP pe site-ul ANAF. 
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 

asumă 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 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 2014, pe lângă situațiile financiare anuale care au 
componentele prevăzute de standardele IFRS. 

Raportările contabile sunt distincte de situațiile financiare anuale, încheiate la data aleasă pentru aces-
tea. 
Raportările anuale se depun la registratura unităților teritoriale ale MFP sau la oficiile poștale, prin scri-
sori cu valoare declarată. 
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 aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență 
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. 

1 iunie 2015  
termenul normal 

pentru depunerea 
situațiilor financiare 
și raportărilor anuale 

la MFP 
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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 (31 martie 

2015) 
� 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic pentru restul entităților (1 iunie 2015). 
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 gestionării entității, care să cu-
prindă toate datele de identificare a entității: 
� denumirea completă (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. 

LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (MO 24/2015) 
Legea aprobă OUG 102/2013 care a adus modificări Codului Fiscal și prin care a fost introdus mult con-
troversatul impozit pe construcții. Prin Legea 11/2015, este aprobată ordonanța menționată, dar se aduc 
modificări impozitului pe construcții. 
Cea mai importantă modificare adusă, este reducerea cotei de impozitare de la 1,5% la 1%, începând cu 
anul 2015. 
O altă modificare majoră este că impozitul pe construcții NU se va mai aplica asupra amenajărilor efectu-
ate la construcțiile închiriate, luate în administrare sau în folosință. Totuși, trebuie făcută precizarea că, la 
acest moment, normele de aplicare a Codului Fiscal, nu au fost încă modificate, acestea conținând pre-
vederi contrare, limitând excluderea amenajărilor spațiilor închiriate din baza de impozitare a acestui 
impozit. Deși această excepție este clar prevăzută de modificările aduse de prezenta lege, această ex-
cepție trebuie încă tratată cu prudență, până la actualizarea corespunzătoare a normelor de aplicare a 
Codului Fiscal.  
Alte modificări aduse bazei de impozitare sunt: 
� Clădirile din parcurile industriale, științifice și tehnologice sunt scutite de impozitul pe construcții doar 

dacă nu beneficiază, potrivit legii, de scutire de la plata impozitului pe clădiri. 
� Se clarifică, începând cu anul 2015, faptul că din baza impozabilă se scade și valoarea construcțiilor 

propriu-zise aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităților administra-
tiv-teritoriale, nu doar valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau 
extindere a acestor construcții.  

� Devin neimpozabile construcțiile situate în afara frontierei de stat a României, inclusiv cele situate în 
zona contiguă a României și zona economică exclusivă a României, pentru operațiunile legate de 
activitățile desfășurate în exercitarea drepturilor prevăzute de Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării.  

� Sunt neimpozabile construcțiile din domeniul public al statului și care fac parte din baza materială de 
reprezentare și protocol, precum și cele din domeniul public și privat al statului, închiriate sau date în 
folosință instituțiilor publice, construcții administrate de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat”.  

� Sunt neimpozabile construcțiile deținute de structurile sportive, definite potrivit legii. 

LEGE nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii (MO 52/2015) 
Legea aduce modificări Codului Muncii, din care precizăm mai jos pe cele mai importante. 
Nivelul salarial minim pentru angajații temporari 
� O prevedere importantă, care afectează mai ales agenții de muncă temporară, atât pentru forța de 

muncă trimisă la beneficiari interni, dar mai ales cei ce au beneficiari externi, se referă la nivelul 
salariului oferit pentru salariatul temporar. Astfel, noile prevederi introduse în Codul Muncii precizea-
ză că salariul primit de salariatul temporar, pentru fiecare misiune, nu poate fi inferior celui pe care îl 
primește salariatul utilizatorului, care prestează aceeași muncă sau una similară cu cea a salariatu-
lui temporar. În măsura în care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de sala-
riatul temporar va fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane angajate cu contract 
individual de muncă și care prestează aceeași muncă sau una similară, astfel cum este stabilit prin 
contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul utilizatorului.  

� Aceste prevederi îi afectează puternic pe cei ce trimit forță de muncă în alte state, știindu-se faptul 
că nivelul salarial din România este mult inferior altor state din vestul Europei. În consecință, dacă 
până acum, o mare parte din veniturile obținute de salariatul român trimis să lucreze în alt stat euro-
pean, printr-un agent de muncă temporară, erau reprezentate de indemnizațiile de tipul diurnei 
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(neimpozabile din punct de vedere al impozitului pe venit), aceste prevederi vor obliga societățile de 
muncă temporară să ofere angajatului, un venit de natură salarială similar cu cel din statul beneficia-
rului, venit salarial supus tuturor taxelor și contribuțiilor salariale.  

Vechimea în muncă 
� Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. Fac excepție, conce-

diile pentru formare profesională fără plată. 
Concediul de odihnă 
� La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și 

cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea 
copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. Astfel, perioadele respective nu vor 
afecta numărul de zile de concediu de odihnă la care au dreptul salariații în fiecare an. 

� În situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc 
maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de 
odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după 
ce a încetat situația care a generat întreruperea, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectu-
ate să fie reprogramate.  

� Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea temporară de 
muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind 
obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor 
celui îi care acesta s-a aflat în concediu medical. 

� Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării con-
tractului individual de muncă. 

� Reamintim faptul că salariații nu pot renunța la concediul de odihnă. Potrivit Codului muncii, dreptul 
la concediul de odihnă anual, plătit, este garantat tuturor salariaților, iar acesta nu poate forma obi-
ectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.  

� Salariații au dreptul la un concediu de odihnă de cel puțin 20 de zile lucrătoare, iar acesta se efectu-
ează în fiecare an. 

� În afară de durata normală, se acordă încă cel puțin trei zile în cazul salariaților care lucrează în 
condiții grele, periculoase sau vătămătoare, în cazul nevăzătorilor sau altor persoane cu handicap, 
precum și în cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani. Efectuarea concediului de odihnă în anul 
următor este permisă doar în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contrac-
tul colectiv de muncă aplicabil.  

� În cazul salariaților care într-un an calendaristic nu și-au luat concediul de odihnă la care aveau 
dreptul, angajatorii sunt obligați să le acorde zilele neefectuate într-un termen de 18 luni, începând 
cu anul următor. 

� Sărbătorile legale în care nu se lucrează și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de 
muncă aplicabil NU sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.  

� Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă doar la încetarea contractului 
individual de muncă. 

ORDIN nr. 60 din 21 ianuarie 2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizației zilnice 
de delegare și detașare, precum și a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de 
cazare ale personalului aflat în delegare în situația în care acesta nu beneficiază de ca-
zare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la HG 1.860/2006 privind dreptu-
rile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și 
detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul 
serviciului (MO 68/2015) 
Cuantumul indemnizației zilnice de delegare și detașare în țară (diurna internă), pentru personalul autori-
tăților și instituțiilor publice, se majorează la 17 lei (anterior 13 lei). Vă reamintim că pentru sectorul pri-
vat, limita maximă a plafonului de diurnă este de 2,5 ori plafonul pentru instituțiile publice (adică 2,5 x 17 
lei = 42,5 lei). Sumele acordate peste aceste plafoane reprezintă componentă de natură salarială și este 
supusă tuturor taxelor și contribuțiilor salariale.   
Cuantumul sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare și 
care nu se cazează în condițiile art. 26 din HG 1.860/2006, se majorează la 45 de lei. 

ORDIN nr. 4024 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului pre-
ședintelui ANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor 
utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere 
sau reținere la sursă (MO 2/2015) 

Declarația privind impozitul pe profit (D101) 
Ordinul aprobă modelul declarației privind impozitul pe profit folosită pentru anul 2014.  
Modelul este similar celor din anii precedenți, cu câteva modificări, cum ar fi: 
� A fost introdus un rând separat pentru deducerile suplimentare pentru cercetare – dezvoltare 
� Veniturile din dividende sunt defalcate pe surse de venit (în funcție de persoana de la care sunt pri-

mite). 
� Sunt raportate distinct veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare și veniturile din lichi-

darea unei persoane juridice române sau persoane juridice străine situată într-un stat cu care Româ-
nia are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri. 

� Se raportează distinct impozitul pe profit scutit, reprezentând scutirea de la plata a impozitului pe 
profitul reinvestit, în conformitate cu prevederile art. 19^4 din Codul fiscal, pentru profitul reinvestit în 
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producția și/sau achiziția de echipamente tehnologice noi care se aplică între 1 iulie 2014 și 31 de-
cembrie 2016 inclusiv. 

� Sumele reprezentând sponsorizări și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, vor fi 
trecute în funcție de perioadă, respectiv sume din anul curent și reportate din perioada precedentă. 

Reamintim că declarația D101 are termenul de depunere (pentru cei ce au anul fiscal același cu anul 
calendaristic): 
� 25 februarie : pentru organizațiile nonprofit și pentru contribuabilii care obțin venituri majoritare din 

cultura cerealelor și plantelor tehnice, pomicultură și viticultură; 
� 25 martie: pentru restul contribuabililor. 
Contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, trebuie sa depună 
formularul 101, până la data de 25, a celei de-a treia luni, inclusiv, de la închiderea anului fiscal modifi-
cat. Astfel, perioada de raportare din formularul D101, se completează cu anul fiscal modificat. Pentru 
primul an fiscal modificat se va include și perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianu-
arie și ziua anterioară primei zile a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal. 
Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat (D100) 
Sunt aduse modificări și instrucțiunilor de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de 
plată la bugetul de stat», precum și nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat.  
S-a schimbat modul de declarare la bugetul de stat a contribuției pentru finanțarea unor cheltuieli în do-
meniul sănătății. 
În "Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat" au fost introduse două noi rubrici:  
� Contribuție trimestriala datorată pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat  
� Contribuție datorată pentru volume de medicamente consumate care depășesc volumele stabilite 

prin contracte. 

ORDIN nr. 83 din 26 ianuarie 2015 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru 
actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 
2015 (MO 76/2015) 
Pentru anul fiscal 2015, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în 
contul impozitului pe profit anual este 102,2%. 

HOTĂRÂRE nr. 20 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI 
"Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004 (MO 46/2015) 
Este reformulat alineatul 6 al punctului 23 din titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”, din Normele metodo-
logice de aplicare a Codului Fiscal, privitor la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru activitatea de 
cazare.   
În acest sens, se menționează că se aplică cota redusă de 9% pentru tipurile de cazare în structurile de 
primire turistică cu funcțiune de cazare, prevăzute la art. 21 din OG 58/1998 privind organizarea și desfă-
șurarea activității de turism în România.  
Astfel, în corelație cu prevederile art. 21 din OG nr. 58/1998, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru 
toate tipurile de cazare în structurile de primire turistică, oferită spre vânzare la un preț total, cum ar fi: 
a) cazare fără mic dejun; 
b) cazare cu mic dejun  
c) cazare cu demipensiune  
d) cazare cu pensiune completă  
e) cazare cu "all inclusive" - combinația prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun, 

a prânzului, a cinei, a gustărilor dintre mese și a oricăror altor servicii de agrement turistic oferite cu 
mijloace proprii ale structurii de primire turistică, vândute sau oferite spre vânzare la un preț total. 

Cota de 9% se aplică și în cazul refacturării costului exact al unor astfel de operațiuni prin aplicarea 
structurii de comisionar, cu excepția situațiilor în care este obligatorie aplicarea regimului special de taxă 
pentru agenții de turism. 

ORDIN nr. 17 din 7 ianuarie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înre-
gistrării în scopuri de TVA (MO 16/2015) 
Ordinul stabilește criteriile pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a societăților 
comerciale care sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la 
registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) și c) și 
art. 153 alin. (91) din Codul Fiscal. 
Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara Româ-
niei, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 153 alin. (2) 
din Codul fiscal, nu fac obiectul acestor prevederi. 
Formularistică 
� Noua procedură prevede posibilitatea solicitării înregistrării în scopuri de TVA de la momentul înre-

gistrării societății la Registrul Comerțului. Astfel, pentru aceste situații, persoanele impozabile care 
solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în 
aceeași zi cu depunerea cererii de înmatriculare în Registrul Comerțului, să depună la organele 
fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA - formular 098. 

� În situația în care, solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, se face ulterior, conform art. 153 alin. 
(1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie depusă la organele fiscale competente declarația de mențiuni - 
formular 010. 

� Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, după ce aceasta a fost anulată, 
conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente cererea 
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de înregistrare în scopuri de TVA formular 099. 
Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA 
a) persoana impozabilă nu se află în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat 

sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora. In acest sens, persoana impozabilă 
trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu 
activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora. 

b) niciunul dintre administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în sco-
puri de TVA,  înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși, în cazul persoanei 
care solicită înregistrarea, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 
alin. (2) lit. a) din OG 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal. Acest criteriu se 
referă la: 

ο administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni; 
ο asociații societății comerciale, indiferent de ponderea pe care o dețin în capitalul social al acesteia, 

și la administratori, în cazul altor societăți comerciale decât cele menționate mai sus. 
În cazul în care administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, nu sunt înregistrați fiscal în Ro-
mânia, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au 
comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 
75/2001. 

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și a capacității persoanelor im-
pozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA 
cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în 
străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România. 
In acest sens, persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere (formular 
088). 

Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, dacă 
persoana impozabilă nu îndeplinește din primul moment criteriile a) și b) de mai sus.  
Termene 
Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termen de: 
� o zi lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazurile în care contribuabilul îndepli-

nește toate criteriile de evaluare (decizie de aprobare) sau nu le îndeplinește (decizie de respinge-
re); 

� 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazul îndeplinirii parțiale a criteriilor, 
caz în care ANAF transmite o invitație reprezentantului legal al persoanei impozabile pentru clarifica-
rea informațiilor, iar acesta fie nu se prezintă (decizie de respingere) sau se prezintă și clarifică infor-
mațiile solicitate de ANAF (decizie de aprobare) ; 

� 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazul în care reprezentantul 
legal se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect și complet datele și informații-
le solicitate și nu clarifică intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activități eco-
nomice. În acest caz, se transmite o solicitare Direcției regionale antifraudă, aceasta întocmind un 
referat cu propunere de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în urma unui con-
trol efectuat la sediul contribuabilului. 

În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA de la momentul înmatriculă-
rii la registrul Comerțului, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emi-
te în termenele prevăzute mai sus, dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatricula-
re în registrul comerțului. 
Noua procedură de înregistrare se aplică începând cu data de 1 februarie 2015. 
Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la această dată, se soluționează conform pro-
cedurii în vigoare la data depunerii cererilor. 

ORDIN nr. 112 din 16 ianuarie 2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor for-
mulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul TVA (MO 40/2015) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare : 
� formularul (098) "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 

alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"; 
� formularul (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a 

desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA". 
Ca element de noutate, formularul 088 se completează și se depune și în cazul societăților care sunt 
înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 153 din Codul fiscal, la solicitarea organe-
lor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 52 din Codul de procedură fiscală, în 
situații cum ar fi: 
a) schimbarea sediului social; 
b) schimbarea administratorilor și/sau a asociaților. 
Identificarea persoanelor impozabile, societăți comerciale cărora urmează a li se solicita completarea și 
depunerea formularului 088, se face lunar, de către organul fiscal competent, pe baza informațiilor furni-
zate de către Oficiul National al Registrului Comerțului.  
Formularele 088 și 098 se completează cu ajutorul programului informatic de asistență pus la dispoziție 
de ANAF. 
Trebuie menționat că noul chestionar 088, conține extrem de multe informații despre istoria societății, a 
asociaților/administratorilor. Așa cum am precizat mai sus, chestionarul va putea fi solicitat de ANAF și 
către societățile deja înregistrate în scopuri de TVA care își schimbă sediul, asociații sau administratorii. 
Completarea acestui chestionar va ridica în unele cazuri probleme destul de mari de obținere a informați-
ilor. Printre informațiile (întrebările) conținute în formularul 088, menționăm : 
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� dacă există asociați și/sau administratori care au deținut/dețin calitatea de asociat și/sau administra-
tor la  societăți : 

ο lichidate 
ο la care a fost declanșată procedura insolvenței,  
ο în inactivitate temporară, înscrisă la registrul comerțului,  
ο declarate contribuabili inactivi,  
ο la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA  
ο informațiile trebuie să corespundă unei perioade de 3 ani care precedă data declarației. Informațiile 

se vor completa pentru situațiile în care asociații și/sau administratorii aveau această calitate la 
data la care s-a produs evenimentul. 

� dacă există asociați și/sau administratori care dețin calitatea de asociat și/sau administrator la socie-
tăți care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat al statului, cu excepția impozi-
telor și taxelor locale, pentru o perioadă mai mare de 6 luni anterioare datei declarației. Dacă există, 
trebuie completate detalii pentru fiecare societate. 

� dacă există asociați și/sau administratori care au deținut în ultimii 3 ani fiscali încheiați anterior de-
punerii declarației, calitatea de asociat și/sau administrator la societăți care înregistrau obligații res-
tante la bugetul general consolidat al statului, cu excepția impozitelor și taxelor locale, potrivit evi-
denței financiar-contabile. 

� dacă există asociați și/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contra-
vențiilor ori există societăți, la care aceștia dețin calitatea de asociați/administratori, care au înscrise 
în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor 

� pentru cetățenii non-UE care dețin calitatea de administrator, trebuie menționat tipul de viză deținu-
tă, în condițiile OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cu acordul lor, se pot specifica 
datele de contact a 3 persoane stabilite în România care, la solicitarea organului fiscal, pot da relații 
despre administratorul/administratorii societății. 

� dacă există deschis/deschise în țară/străinătate cont/conturi bancare în numele persoanei impozabi-
le și nominalizarea beneficiarilor reali ai operațiunilor bancare 

� specificarea modului de organizare și conducere a contabilității și datele de identificare ale persoa-
nelor care asigură organizarea și conducerea contabilității. Pentru persoane a căror contabilitate 
este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității, se 
specifică detalii asupra contractelor încheiate.  

� datele de identificare ale persoanelor care depun declarații fiscale la registratura organului fiscal sau 
dețin certificat digital valabil pentru depunerea la distanță a declarațiilor fiscale 

� numărul de contracte individuale de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate 
� veniturile brute realizate de asociați și administratori, persoane fizice, în ultimele 12 luni anterioare 

celei în care se depune declarația. 
� indicatorii realizați de asociați și administratori, persoane juridice, în ultimul an fiscal încheiat : rezul-

tatul contabil pentru persoane juridice române, respectiv cifra de afaceri obținută pentru persoane 
juridice nerezidente 

� studiile/profesiile administratorilor persoane fizice și ocupațiile avute în ultimele 12 luni anterioare 
celei în care se depune declarația 

� numărul de societăți în care dețin sau au deținut calitatea de asociat, în ultimii 3 ani anterior depu-
nerii declarației, administratorii și asociații persoanei impozabile. 

Totodată, în formular există menționată asumarea obligativității ca, până la data comunicării deciziei de 
aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA, să nu fie desfășurate activități economice con-
stând în operațiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România, de către persoanele juridice care 
solicită înregistrarea de la momentul înmatriculării la Registrul Comerțului. 

ORDIN nr. 18 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, 
în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru 
aprobarea modelului și conținutului unor formulare (MO 32/2015) 
Ordinul aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA, care urmează după anularea 
înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Codul Fiscal. 
În acest sens, sunt aprobate următoarele formulare: 
� formular 099 - "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. 

(91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare" 
� "Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare"; 
� "Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit 

art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioa-
re" 

Procedura se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din 
Codul Fiscal, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de 
TVA, întrucât: 
� au fost declarate inactive sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului; 
� asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au/a avut înscrise în 

cazierul fiscal fapte; 
� nu au depus niciun decont de taxă, în condițiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul Fiscal; 
� nu au evidențiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operațiune realizată, în condițiile prevăzute de 

art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal; 
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� persoanele impozabile - societăți înființate în baza Legii societăților comerciale, nu au justificat inten-
ția și capacitatea de a desfășura activitate economică. 

ORDIN nr. 19 din 7 ianuarie 2015 privind modificarea și completarea Ordinului președin-
telui ANAF nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vecto-
rului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare (MO 
19/2015) 
Ordinul aduce modificări Ordinului ANAF 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din ofi-
ciu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare. 
Potrivit Ordinului, începând cu data de 1 februarie 2015, contribuabilii cu sediul activității economice în 
Romania, societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, supuse înmatriculării la Registrul Comerțului, 
care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura operațiuni care necesită înregistrarea în scopuri 
de TVA, vor face obiectul procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.  
În acest sens, și acestora li se va solicita depunerea formularului 088 la organul fiscal competent (a se 
vedea Ordinul 112/2015, prezentat în acest buletin informativ, pentru detalii asupra formularului 088). 

ORDIN nr. 1820 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale cen-
trale nr. 6/2014 (MO 20/2015) 
Ordinul modifică decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011 privind aplicarea TVA la prețul bunuri-
lor/serviciilor 
Potrivit Ordinului, principalele modificări ale Deciziei sunt următoarele: 
� prevederile Deciziei se aplică oricărei operațiuni (nu doar livrărilor de construcții și de terenuri); 
� dacă  

1. părțile nu au convenit nimic cu privire la calculul TVA în raport cu contravaloarea operațiunii  
2. furnizorul / prestatorul este persoana obligată la plata taxei  
3. acesta nu are posibilitatea de a recupera de la cumpărător TVA de colectat, prețul se consi-

deră că include deja TVA, care se calculează prin procedeul sutei mărite.  
Furnizorul / Prestatorul poate face această dovadă, inclusiv prin prezentarea organului fiscal competent, 
a unei declarații pe propria răspundere în acest sens. 
Decizia transpune decizia Curții Europene de Justiție în cazurile conexate C-249/12 Corina-Hrisi Tulică și 
C-250/12 Călin Ion Plavoșin. 

HOTĂRÂRE nr. 19 din 14 ianuarie 2015 pentru completarea art. 12 din HG nr. 518/1995 
privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru în-
deplinirea unor misiuni cu caracter temporar (MO 46/2015) 
Hotărârea aduce completări HG 518/1995, cea care reglementează deplasările externe ale salariaților și 
drepturile și obligațiile acestora.  
HG 518/1995 prevede că sumele în valută cuvenite personalului (diurna), se acordă sub formă de avans, 
în valută. HG 19/2015, adaugă posibilitatea, ca în situații justificate, diurna să poată fi acordată și în lei, 
caz în care personalul are obligația de a achiziționa, anterior plecării în străinătate, valuta de la unitățile 
specializate care nu percep comision. 
Justificarea sumelor primite sub formă de avans se va face pe bază de procedură internă stabilită de 
fiecare unitate trimițătoare. 

CIRCULARA nr. 1 din 7 ianuarie 2015 privind nivelul ratei dobânzii de referință a BNR 
(MO 14/2015) 
Începând cu data de 8 ianuarie 2015, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 2,5% pe an. 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative (MO 957/2014) 
Ordonanța aduce o serie de modificări și actualizări privind taxele din domeniul jocurilor de noroc, pre-
cum și alte reglementări specifice.  Am prezentat în buletinul informativ nr 12 2014 apariția acestei Ordo-
nanțe de Urgență, revenim cu mai multe informații despre noutățile aduse. 
Modificări ale Codului Fiscal privind veniturile din jocuri de noroc 
Baza impozabilă 
Se renunță la valoarea sumei neimpozabile de 600 RON, aplicabilă anterior și în cazul veniturilor din 
jocuri de noroc, de la același organizator sau plătitor într-o singură zi. În cazul veniturilor din premii, se 
păstrează valoarea neimpozabilă de 600 RON pentru fiecare premiu. 
Venituri din jocuri de noroc impozabile la sursă 
Sumele încasate reprezentând venituri din jocuri de noroc se impun, prin reținere la sursă, cu o cotă de 
1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc. 
Veniturile din jocuri de noroc care depășesc echivalentul a 15.000 EUR, se impozitează cu 16%, iar veni-
turile care depășesc echivalentul a 100.000 EUR se impozitează cu 25%. 
Plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă, trebuie să îndeplinească anumite obligații 
declarative. 
Venituri din jocuri de noroc pentru care nu se aplică impunerea la sursă 
Impozitarea prin reținere la sursă, nu se aplică în cazul persoanelor fizice, care obțin venituri, ca urmare 
a participării la jocurile de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker. 
Persoanele fizice care obțin venituri din astfel de jocuri de noroc, care nu sunt impozabile prin reținere la 
sursă, au obligația de a depune declarația privind venitul realizat, la organul fiscal competent, pentru 
fiecare an fiscal, până la data de 25 mai a anului următor celui în care s-a realizat venitul. 
Organizatorii de jocuri de noroc care nu sunt impozabile prin reținere la sursă, trebuie să îndeplinească 
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anumite obligații declarative. 
Sunt prevăzute și cotele de impunere aplicabile în cazul veniturilor din jocuri de noroc care nu sunt impo-
zabile prin reținere la sursă, și anume:  
� 1% pentru sumele de până la echivalentul a 14.999 EUR,  
� 16% pentru sumele cuprinse între 15.000-99.999 EUR  
� 25% pentru sumele care depășesc echivalentul a 100.000 EUR. 
Venituri din jocuri de noroc obținute de nerezidenți 
Veniturile obținute din jocurile de noroc, practicate în România de către nerezidenți, se supun impozitului 
pe venit, prin reținere la sursă de către plătitorul de venit, prin aplicarea unei cote de 1% pentru toate 
sumele încasate de la un organizator de jocuri de noroc. Fac excepție, veniturile din jocuri de noroc, care 
nu sunt impozabile prin reținere la sursă (și anume: jocuri de noroc la distanță [on-line], slot-machine, 
lozuri și festivaluri de poker). 
Modificări legislative privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc   
Se modifică modalitatea de calcul pentru taxele aferente autorizației de exploatare. Pentru anumite tipuri 
de jocuri de noroc, taxa este calculată prin raportare la veniturile din jocurile de noroc, definite în Ordo-
nanță. 
Se acordă o bonificație de 10% pentru plata în avans integral a taxei aferente autorizației de exploatare. 
Taxele aferente licenței de organizare sunt actualizate și exprimate în euro. 
Se introduc noi taxe, precum taxa pentru videoloterie sau taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracte-
ristice slot-machine. 
Alte modificări 
Se aduc numeroase clarificări și completări în domeniul jocurilor de noroc, privind terminologia specifică, 
procedura și operarea. 
Noile prevederi intră în vigoare la 13 februarie 2015. 

ORDONANŢĂ nr. 4 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal (MO 74/2015) 
Ordonanța aduce modificări Codului Fiscal pe care le menționăm mai jos. 
TVA 
Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la contribuabilii persoane impozabile stabilite în 
România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-
e) și h) și au fost înscriși în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA con-
form art. 153 a fost anulată, nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferentă achizițiilor respective, 
cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită și/sau a achizițiilor de 
bunuri de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014 privind proce-
durile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Noutatea introdusă în Codul Fiscal este referirea la procedura falimentului prevăzută de Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Impozitul pe venit 
Ordonanța pune în aplicare o decizie a Curții Constituționale, prin care se extinde scutirea de impozit pe 
veniturile realizate de persoane fizice cu handicap grav sau accentuat. 
Scutirea se aplică veniturilor de natură salarială, cât și următoarelor categorii: 
� venituri din activități independente; 
� venituri din pensii; 
� venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele impozitate prin tranșe de 

venit. 
De asemenea, normele de venit pentru aceste persoane, pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 1 februarie 
2015, vor fi corectate. 
Contribuția de asigurări sociale de sănătate 
Sunt corectate diverse anomalii de aplicare a contribuției la sănătate în cazul copiilor minori. 
Astfel, următoarele categorii de persoane sunt scutite de plata contribuției la asigurările de sănătate: 
� copiii cu vârsta de până la 18 ani, respectiv tinerii cu vârsta de 18-26 ani dacă sunt înscriși în siste-

mul de învățământ; 
� tinerii cu vârsta de până la 26 ani ce provin din sistemul de protecție a copilului. Dacă aceștia reali-

zează venituri din salarii sau statul acordă venitul minim garantat, pentru aceste venituri se datorea-
ză contribuția de sănătate. 

Sunt scutiți de plata contribuției la sănătate, soțul, soția, părinții fără venituri, aflați în întreținerea unei 
persoane asigurate. 
Femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu realizează venituri sau dacă veniturile au o valoare mai mică 
decât salariul minim brut pe țară vor beneficia de asemenea de scutire. 
Ordonanța mai enumeră și alte categorii scutite de contribuția la sănătate, cum ar fi persoanele persecu-
tate politic, veteranii de război, invalizii și văduvele de război etc. 
Prin ordin comun al ANAF și al Casei Naționale de Sănătate se va stabili lista finală a acestor persoane. 

ORDONANȚA nr. 5 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de 
Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (MO 78/2015) 
Ordonanța aduce completări OG 2/2001 care reglementează regimul juridic al contravențiilor.  
Astfel, se face precizarea că, executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul verbal 
de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la 
data aplicării sancțiunii. Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancțiunea. 
În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, 
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comunicarea acestuia, precum și a înștiințării de plată se face de către agentul constatator în termen de 
cel mult două luni de la data încheierii. 

HOTĂRÂRE nr. 23 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (MO 54/2015) 
Hotărârea aprobă normele de aplicare a Legii 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă și pune în 
aplicare dispozițiile introduse de Legea 291/2013 care a adus modificări Legii 142/1998, cea care stabi-
lea cadrul de reglementare a tichetelor de masă. Noutățile aduse de Legea 291/2013 au fost prezentate 
de noi în buletinul informativ APEX Team nr. 11 2013, principala noutate fiind posibilitatea distribuirii de 
tichete de masă în format electronic.  
Deși reglementarea tichetelor de masă în format electronic a fost introdusă încă de la finalul anului 2013, 
acestea nu au putut fi implementate în lipsa normelor de aplicare. 
Principalele noutăți aduse de recent publicatele norme sunt: 
� Salariații ar putea beneficia, lunar, de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile 

în care sunt prezenți la lucru.  
� Vor putea fi acordate mai multe tichete de masă salariaților care lucrează în ture, peste 8 ore/zi. 

Numărul de tichete de masă pentru acești salariați se va calcula prin raportarea timpul efectiv lucrat 
la norma de lucru de 8 ore/zi.  

� Acordarea și folosirea unui număr mai mare de tichete de masă într-o lună ar putea fi regularizată în 
luna următoare, prin diminuarea numărului de tichete acordate 

� Tichetul de masa va fi valabil în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în 
perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care ar putea fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului 
următor 

� Angajatorii vor fi obligați să înștiințeze lunar salariații privind data alimentarii și valoarea tichetelor de 
masă transferate pe suportul electronic. 

� Contractul încheiat între angajatori și emitenți va cuprinde noi clauze obligatorii. Astfel, contractul va 
menționa modul de administrare și utilizare a tichetelor de masă pe suport electronic, inclusiv modul 
în care angajatul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, pre-
cum și procedura de înlocuire sau blocare a tichetelor de masă pe suport electronic în caz de furt 
sau pierdere și costurile înlocuirii.  

� În contract va fi stipulată obligația angajatorilor de a colecta de la salariații lor și de a transfera către 
unitățile emitente toate datele personale și informațiile referitoare la salariați care sunt necesare 
pentru emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu tichete de masă. 

� Se introduce obligația angajatorilor de a instrui salariații să nu vândă și să folosească tichetele de 
masă doar cu scopul de a achiziționa produse alimentare/achita masa și doar în unitățile agreate. 

� Angajatorii suportă costurile aferente emiterii tichetelor electronice și înlocuirii acestora, fiind interzi-
să transferarea costurilor către salariați. Totodată tichetele de masă pe suport hârtie nu pot fi distri-
buite către salariați, dacă nu a fost achitată integral contravaloarea tichetelor și a costului imprimate-
lor. Nerespectarea acestor condiții duce la sancționarea angajatorilor. Astfel, cheltuielile reprezen-
tând tichetele de masă vor fi supuse regimului general privind impozitul pe profit, iar valoarea tiche-
telor de masă va fi cuprinsa în baza lunară a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajatori. 

� Facturile emise de emitenții tichetelor electronice vor conține: 
ο numărul de tichete de masă transferate pe suporturile electronice; 
ο valoarea nominală a unui tichet de masă; 
ο valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masă alimentate pe suport electronic; 
ο numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emiten-

tă; 
ο costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic. 
� Costul suportului electronic se facturează distinct de către emitenți; 
� Emitenții vor înscrie într-o anexă la factura fiscală, numărul unic de identificare a suportului electro-

nic, pentru fiecare salariat beneficiar; 
� Normele prevăd și elementele obligatorii care trebuie incluse pe suportul electronic emis emitenți. 

ORDIN nr. 163 din 22 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile sim-
plificate de vămuire (MO 74/2015) 

INFO – ZILE LIBERE ÎN 2015 
În decembrie 2014, prin Legea 171/2014, ziua de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, a fost 
declarată zi de sărbătoare națională. 
Având în vedere încercările anterioare, de a stabili ziua de 24 ianuarie, ca zi nelucrătoare, în informarea 
noastră din luna decembrie 2014, am inclus această zi în lista zilelor nelucrătoare din 2015. Având în 
vedere însă, că Legea 171/2014 nu a modificat și prevederile Codului Muncii, ziua de 24 ianuarie este o 
zi de sărbătoare națională, dar nu este zi nelucrătoare. 
În consecință, în anul 2015, vor fi 12 zile declarate libere prin Codul Muncii, dintre acestea doar 8 fiind în 
timpul săptămânii, restul de 4 fiind zile de week-end (cele subliniate) 
� 1 ianuarie, 2 ianuarie (Anul Nou) 
� 12 aprilie, 13 aprilie (Paștele) 
� 1 mai (Ziua Muncii) 
� 31 mai, 1 iunie (Rusalii) 
� 15 august (Adormirea Maicii Domnului) 
� 30 noiembrie (Sfântul Andrei) 
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� 1 decembrie (Ziua Națională a României) 
� 25 decembrie, 26 decembrie (Crăciunul). 

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 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 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. 
Daca 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 socie-
tatea 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 2015 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2014 sunt valabile și în primele 60 zile calendaristice 
din anul 2015. 

RATA INFLAȚIEI (sursa: www.insse.ro) 
Institutul Național de Statistică a publicat rata inflației aferentă anului 2014. Prezentăm o evoluție a ratei 
inflației în ultimii 15 ani: 

  

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii ianuarie 2015 pentru evaluarea ele-
mentelor monetare de activ şi de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și 
pentru evaluarea creanțelor şi datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul 
unei valute este: 
1 EUR = 4,4424 RON; 1 CHF = 4,2438 RON; 1 GBP = 5,9039 RON; 1 USD = 3,9157 RON. 

AGENDA LUNII FEBRUARIE 2015 

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;  

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Rata inflației 45,7 % 34,5 % 22,5% 15,3% 11,9% 9% 6,56% 4,84% 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   
 6,3% 5,59% 7,96% 3,14% 4,95% 1,55 % 0,83%   

Rata inflației  
aferentă anului  

2014  
a fost 0,83% 
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� 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 
Luni, 2 februarie, este ultima zi pentru depunerea 
� Declarației 010 pentru modificarea vectorului fiscal de către societățile care schimbă regimul 

de impozitare de la impozit pe profit la microîntreprinderi și invers. 
� Opțiunii pentru aplicarea regimului lunar de declarare și de plată a contribuțiilor sociale / im-

pozitului pe venit reținut la sursă (declarația 112). Opțiunea implicită este regimul trimestrial 
pentru cei ce îndeplinesc criteriile la 31 decembrie 2014. Opțiunea se depune prin intermediul 
formularului 010 (pentru persoane juridice), respectiv 070 (pentru persoane fizice). 

� Notificării privind modificarea sistemului de declarare și plată a impozitului pe profit 
(sistemul plăților anticipate sau sistemul real) - formular 012. 

� declarației privind venitul estimat din activități independente "Declarația privind venitul estimat din 
activități independente" (formular 220) privind:  

ο Venituri din activități independente: activități comerciale, profesii libere în mod individual/ într-o 
formă de asociere; 

ο Venituri din cedarea folosinței bunurilor; 
ο Venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor 

din contabilitatea în partidă simplă. 
�  „Cererii pentru opțiunea de a determina venitul net în sistem real" însoțită de Declarația privind ve-

nitul estimat din activități independente (formular 220), respectiv cea privind venitul estimat din ceda-
rea folosinței bunurilor de către contribuabilii care optează pentru determinarea venitului net în sis-
tem real, impuși pe bază de norme de venit;  

� „Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” (formular 600) de către următoarele 
categorii de contribuabili: 

ο întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; 
ο membrii întreprinderii familiale; 
ο persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice; 
ο persoanele care realizează venituri din profesii libere; 
ο 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. 
� Declarațiilor privind baza impozabilă a terenurilor, clădirilor și a mijloacelor de transport către autori-

tățile locale în vederea stabilirii impozitelor locale. Aceeași obligație revine și utilizatorilor din cadrul 
unor contracte de leasing financiar aferente autoturismelor sau clădirilor. 

Luni, 2 februarie, este ultima zi pentru plata 
� Plata integrală a impozitului pe mijlocul de transport, de către deținătorii, persoane fizice sau juridice 

străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în situația în 
care înmatricularea privește o perioadă care depășește data de 31 decembrie a anului fiscal în care 
s-a solicitat înmatricularea, astfel: 

a) în cazul în care înmatricularea privește un an fiscal, impozitul anual; 
b) în cazul în care înmatricularea privește o perioada care se sfârșește înainte de data de 1 decem-

brie a aceluiași an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie și data de întâi a 
lunii următoare celei în care expira înmatricularea. 

Vineri, 6 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 2015. Începând cu luna 
ianuarie, perioada fiscală de raportare a TVA va fi lunară. 

Marți, 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 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). 

Marți, 10 februarie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Luni, 16 februarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna ianuarie 2015 (standard sau extinsă depusă în format electro-

nic); 
Miercuri, 25 februarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100) *; 

Tichetele de masă  
se pot acorda  

în format  
electronic 
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� 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: 

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 2015; 
� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferentă 

lunii ianuarie 2015 (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) - e) din Codul Fiscal (formular 311) 
� declarației informative privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul 2014 

(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 2014 
(formular 392B)*. Se depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA 
conform 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 2014 (formular 393)*. 

Miercuri, 25 februarie, este ultima zi pentru plata 
� 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 2014 pentru contribuabilii care au obligația depu-

nerii declarației anuale de impozit pe profit (formular 101) până la 25 februarie 2015; 
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 2015 
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 
� contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� contribuției la Fondul pentru mediu (fără ecotaxă) 
� contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul IV 2014. 
Duminică, 1 martie, este ultima zi 
� de valabilitate a certificatului de rezidență fiscală aferent anului 2014, pentru care se fac plățile către 

nerezidenți în anul 2015 (în baza convenției de evitare a dublei impuneri).  
Luni, 2 martie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe benefici-

ari de venit pentru anul 2014 (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 România de persoanele fizice rezi-
dente în state membre ale UE, țări terțe și teritorii dependente sau asociate (OMEF 564/2007) 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor și de 
plată a taxelor 
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(formular 400); 
� declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe. 
 
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. 

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2015  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % 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 
(valabile începând cu veniturile aferente 
lunii octombrie 2014) 

10,5% (baza de calcul a contri-
buției individuale plafonat pen-
tru angajat la cinci ori câștigul 
salarial mediu brut,  
adică 5 x 2.415 =12.075 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 calculează contribu-
ția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj (calculată la ve-
nitul 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 (975 
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 
1091/2014 

975 lei (începând cu 1 ianuarie 2015) 
    

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

  
17 lei (începând cu 27 ian 2015) 
42,50 lei (începând cu 27 ian 2015)  

  

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 beneficia-
ză 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 suporta-
te 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. 
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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. 
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