
APEX Team International 

Anul 2016, Numărul 1 

Noutăți legislative 

Cuprins: 

• Normele de aplicare a 
noului Cod Fiscal 

• Modificări aduse 
reglementărilor 
contabile 

• Noua declarație 394 
• Deducerile personale 

pentru stabilirea 
impozitului pe 
veniturile din salarii 

• Modificări privind 
concediile medicale 

• Modificări în schema de 
anulare a penalităților 
și de reducere a 
dobânzilor de întârziere 

• Noua procedură pentru 
eșalonarea la plată a 
obligațiilor fiscale 

• Noutăți privind 
contribuabilii inactivi 

• Noi proceduri și 
formulare pentru 
schimbarea domiciliului 
fiscal 

• Noile formulare 020 și 
030 privind vectorul 
fiscal pentru persoane 
fizice 

• Noua declarație 088 
privind intenția și 
capacitatea de a 
desfășura activități 
economice 

• Criteriile de 
condiționare a 
înregistrării în scopuri 
de TVA 

• Alte noutăți legislative 
• Cursurile de închidere a 

lunii  ianuarie 2016 
• Agenda lunii februarie 

2016 
• Indicatori sociali 

 © 2016 APEX Team International 

Str. Heleșteului 15-17, Sector 1 
București - 011986  
România 
Telefon: + 40 (0) 31 809 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor meto‐
dologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 
22/2016) 
Hotărârea aprobă Normele de aplicare a noului Cod Fiscal aplicabil de la 1 ianuarie 
2016.  
Actul normativ este foarte mare ca dimensiune, redăm în cele ce urmează câteva 
aspecte modificate în noile Norme de aplicare a Codului Fiscal. 
IMPOZITUL PE PROFIT 
� Este reintrodusă enumerarea exemplificativă a unor tipuri de cheltuieli deducti-

bile, deși considerăm că nu este necesară o asemenea enumerare, orice cheltuia-
lă efectuată în scopul activității economice (noul principiu de deducere a cheltu-
ielilor), este normal să fie deductibilă. Enumerarea exemplificativă a dus în tre-
cut la abuzuri, considerându-se că doar acele elemente enumerate sunt deducti-
bile. 

� Se aduc precizări privind reflectarea în oglindă a unor ajustări sau estimări de 
venituri sau cheltuieli, efectuate de organele fiscale la o persoană afiliată, efec-
tul acestor ajustări fiind transmise în oglindă și celeilalte persoane afiliate ro-
mâne.  

� Cheltuielile cu salariile și cele asimilate salariilor sunt cheltuieli deductibile 
pentru determinarea rezultatului fiscal, indiferent de regimul fiscal aplicabil 
acestora la nivelul persoanei fizice. 

� Condiția referitoare la distrugerea stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile 
se consideră îndeplinită în situația în care distrugerea se efectuează prin mijloa-
ce proprii, cât și în cazul în care stocurile sau mijloacele fixe amortizabile sunt 
predate către unități specializate. 

� Provizioanele pentru alte creanțe decât asupra clienților, sunt cele înregistrate 
după data de 1 ianuarie 2016. 

� Sunt introduse prevederi suplimentare privind amortizarea cheltuielilor cu in-
vestițiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închirie-
re, concesiune, locație de gestiune. 

TVA 
� Modificarea condițiilor de constituire a unui grup fiscal 
� Introducerea unui număr semnificativ de exemple care să ajute la înțelegerea 

aplicării unor prevederi din Codul Fiscal.  
� În ceea ce privește exemplele de stabilire a faptului generator pentru TVA, cel 

care determină cota de TVA aplicabilă unei operațiuni, am observat o schimbare 
importantă în cazul refacturărilor (adică în cazul operațiunilor pentru care se 
aplică structura de comisionar, singurul scop fiind acela de recuperare a unor 
costuri, fără marjă și fără a reprezenta cheltuieli accesorii). Astfel, dacă în ve-
chile Norme, faptul generator în cazul refacturărilor era la momentul emiterii 
facturii de refacturare, aplicându-se cota în vigoare la acel moment, situația se 
schimbă în noile Norme valabile din 2016, faptul generator fiind păstrat la mo-
mentul facturii inițiale care face obiectul refacturării.  Exigibilitatea TVA se păs-
trează la momentul emiterii facturii de refacturare. 
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� Sunt reglementate contractele de tip abonament, serviciul fiind prestat prin simplul 
fapt că prestatorul se pune la dispoziția clientului. 

� Sunt preluate în legislație multe cazuri de la Curtea Europeană de Justiție, cazuri care 
de asemenea aduc clarificări unor spețe complexe 

� Sunt introduse în premieră prevederi referitoare la tratamentul TVA pentru vouchere, 
fiind diferențiate voucherele cu scop unic sau cu scopuri multiple. 

ORDIN nr. 4160 din 31 decembrie 2015 privind modificarea și completarea 
unor reglementări contabile (MO 21/2016) 
Ordinul aduce modificări principalelor reglementări contabile adoptate prin OMFP 
1802/2014.  
Menționăm în cele ce urmează aspectele modificate: 
Schimbarea politicii contabile de evaluare a imobilizărilor corporale 
Este reglementată situația în care o entitate decide modificarea politicii contabile, în sen‐
sul schimbării metodei de evaluare a imobilizărilor corporale, de la metoda reevaluării la 
metoda costului. Astfel, este prezentat modul în care se închide contul 105 „Rezerve din 
reevaluare” la schimbarea politicii contabile.  
Reduceri comerciale 
Sunt completate reglementările privind reducerile comerciale, în special în situația în 
care sunt acordate reduceri comerciale care acoperă integral valoarea bunului. Putem 
concluziona că tratamentul reducerilor comerciale este: 
Reduceri comerciale parțiale 
a) Daca sunt pe aceeași factura cu un bun, acesta se înregistrează la valoare neta 
b) Daca sunt acordate ulterior achiziției: 

ο STOCURI 
• Se corectează valoarea stocurilor, daca acestea sunt încă în stoc 
• Se înregistrează pe contul 609, dacă nu mai sunt în stoc, sau nu este posibila 

identificarea stocului (bunului) la care se referă 
ο IMOBILIZARI 

• Se înregistrează în contul 475, în cazul imobilizărilor, și se reiau pe venituri pe 
durata de viață rămasă 

• Se înregistrează în contul 758, în cazul reducerilor aferente unor imobilizări care 
nu pot fi identificabile 

Reduceri comerciale integrale (acoperă total valoarea bunurilor) 
a) STOCURI ‐ se recunoaște stocul la valoarea reală în contrapartidă cu contul 758. Sto‐

cul se descarcă prin cost la vânzare sau consum. 
b) IMOBILIZARI ‐ se recunoaște imobilizarea la valoarea justă în contrapartidă cu contul 

475, iar acesta se reia la venituri, pe măsura amortizării. 
Capitalizarea dobânzilor 
Dobânda la capitalul împrumutat, în legătură cu active care nu îndeplinesc condiția de 
durată a fabricației, de minim 1 an, reprezintă cheltuială a perioadei. Constituie, de ase‐
menea, cheltuială a perioadei cheltuielile reprezentând diferențele de curs valutar. 
Titluri de stat 
Este introdusă o secțiune referitoare la contabilizarea titlurilor de stat recunoscute ca 
imobilizări financiare, fiind lămurite situațiile în care achiziția titlurilor se face la un preț 
mai mic sau mai mare decât valoarea care se va încasa la scadență. Astfel, diferența de 
valoare se alocă prin conturile de cheltuieli în avans, respectiv venituri în avans și se va 
aloca pe toată perioada deținerii titlurilor respective.  
Imobilizări 
Se face precizarea că modificarea duratei de utilizare economică reprezintă modificare de 
estimare contabilă. 
Sunt revizuite precizările referitoare la transferurile în sau din categoria investițiilor 
imobiliare. 
Se precizează, ca și element de noutate, că acțiunile primite de la entități afiliate ca ur‐
mare a majorării capitalurilor la aceste entități se înregistrează pe seama contului de alte 
rezerve. La cedarea acțiunilor se vor înregistra veniturile (până la această precizare aces‐
te acțiuni se înregistrau pe seama veniturilor încă de la transferul inițial). 

Noi reglementări 
contabile privind 

reducerile 
comerciale 
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Contracte de fiducie 
Este introdus un capitol distinct pentru reglementarea contractelor de fiducie. 
Certificate verzi 
Sunt aduse completări ale prevederilor existente. 
Prime legate de capital 
Entitățile care participă la operațiuni de reorganizare și decid să păstreze rezervele con‐
stituite pentru scopuri fiscale, pot repune rezervele respective pe seama primelor de capi‐
tal (articol contabil 1042 «Prime de fuziune/divizare» = 1068 «Alte rezerve»), în limita 
primelor aferente operațiunilor respective. 
Situația fluxurilor de trezorerie (Cash Flow) 
Sunt introduse indicații suplimentare privind aplicarea metodei indirecte. 
Situația modificărilor capitalului propriu 
Se prezintă distinct ajustarea reprezentând corectarea pe seama rezultatului reportat a 
erorilor contabile, respectiv ajustarea rezultată din contabilizarea pe seama rezultatului 
reportat a modificărilor de politici contabile. 
Plafoanele de auditare a situațiilor financiare 
Plafoanele de auditare a situațiilor financiare se transformă în lei, acestea fiind anterior 
exprimate în euro. Astfel, este obligatorie auditarea situațiilor financiare anuale, atunci 
când sunt depășite limitele a două din cele trei criterii de mai jos, în două exerciții finan‐
ciare consecutive: 
� Total active: 16.000.000 lei (echivalentul a 3.650.000 de euro); 
� Cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei (echivalentul a 7.300.000 de euro); 
� Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50. 
Planul de conturi general 
Este completat cu noi conturi dedicate operațiunilor de fiducie și se aduc mici modificări 
la alte conturi.  

ORDIN nr. 3769 din 23 decembrie 2015 privind declararea livrărilor/
prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înre‐
gistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului de‐
clarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe 
teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (MO 11/2016) 
Ordinul reglementează noul format al declarației 394 privind livrările și achizițiile pe te‐
ritoriul național în anul 2016. Noul format este radical modificat, formularul devenind 
extrem de complex și va avea impact negativ asupra majorității contribuabililor, fiind ne‐
cesare adaptări ale sistemelor informatice și alocarea de timp semnificativ pentru com‐
pletarea sa.  
Complexitatea declarației pornește de la faptul că tranzacțiile societății sunt raportate 
extrem de detaliat in declarația 394. Livrările supuse taxării inverse sunt raportate in 12 
categorii, în funcție de fiecare tip de bun supus taxării inverse (cereale și plante tehnice, 
deșeuri, material lemnos, telefoane mobile, microprocesoare, console și jocuri etc.). În 
mod similar și achizițiile supuse taxării inverse sunt defalcate pe sortimentele de bunuri 
achiziționate de persoana impozabilă. 
La rândul lor, livrările și prestările de servicii pe teritoriul național efectuate de persoana 
impozabilă se defalcă pe clienți ce aplică sistemul de TVA la încasare și clienți ce aplică 
sistemul normal de TVA. Ulterior, această informație este defalcată în funcție de cota de 
TVA aplicabilă, respectiv: 20%, 9% și 5%.  
Un alt element de noutate este faptul că persoana impozabilă trebuie să declare plaja de 
facturi aferentă perioadei de raportare și numărul total de facturi emise în perioada de 
raportare, declarând inclusiv facturile stornate, anulate sau autofacturile. Sunt incluse 
aici și bonurile fiscale emise care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, adică 
bonuri fiscale cu valoarea mai mică de 100 euro (400 euro, dacă se obține acordul autori‐
tăților fiscale), care conțin codurile de identificare de TVA al beneficiarilor.  
În declarația 394 se vor declara toate bonurile fiscale emise, fie că sunt facturi simplifica‐
te, fie că pe acestea nu se precizează codul de identificare al cumpărătorului, atât ca nu‐
măr total de bonuri fiscale cât și ca valoare. 

Declarația 394 
devine cea mai 

complexă declarație 
fiscală recurentă 
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 2016 

Tot ca și element de noutate, apare obligația declarării unor situații ce nu țin neapărat 
de sistemul de TVA. Astfel,  se vor declara achizițiile de bunuri și servicii de la persoane 
din sectorul agricol ce au ca document justificativ, de la caz la caz, carnetul de comercia‐
lizare a produselor, facturi sau borderouri de achiziție. 
În plus, trebuie declarate achizițiile și livrările către persoane neînregistrate în scopuri 
de TVA, defalcate pe țara de rezidență a beneficiarului. 
Dacă în decontul perioadei, persoana impozabilă înregistrează TVA de rambursat, aceas‐
ta trebuie să completeze două tabele cu achizițiile și livrările pe categorii principale de 
tranzacții, pentru a explica cauza înregistrării unei sume TVA de rambursat.  O mare 
parte din decontul de TVA îl regăsim preluat și în declarația 394. 
La final, formularul prezintă și solicitarea acceptului persoanei impozabile, de a permi‐
te, prin intermediul ANAF, consultarea informațiilor depuse la autoritatea fiscală de că‐
tre alte organe ale statului. Contribuabilul va decide dacă informațiile depuse la ANAF, 
rămân numai pentru organele fiscale, sau informațiile depuse la ANAF pot fi utilizate și 
de alte instituții ale statului. 
Pentru lunile ianuarie și februarie din anul 2016 se vor depune declarațiile 394 în for‐
matul vechi. Până pe data de 25 aprilie 2016, inclusiv, pentru luna martie 2016 se va de‐
pune declarația 394 în noul format, iar pentru lunile ianuarie și februarie se vor depune 
declarații rectificative pentru a înlocui declarațiile depuse anterior (până la aceeași da‐
tă). 

ORDIN nr. 52 din 14 ianuarie 2016 privind aprobarea calculatorului pentru 
determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care reali‐
zează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna ianuarie 2016, 
potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) și ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal (MO 52/2016) 
Ordinul aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru 
contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna 
ianuarie 2016. Prin venituri din salarii realizate începând cu luna ianuarie 2016 se înțe‐
lege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 2016, cu ex‐
cepția plăților reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2015. 
Începând cu 2016, se majorează valoarea deducerii personale de la 250 lei la 300 lei și 
se majorează și valoarea salariului la care deducerea personală este acordată în cotă in‐
tegrală. 
Deducerile personale sunt stabilite regresiv, astfel: 
a) pentru salarii brute de până la 1.500 lei, deducerile personale sunt cuprinse între 

300 lei (dacă salariatul nu are persoane în întreținere) și 800 lei (pentru 4 sau mai 
multe persoane în întreținere). 

b) pentru salarii brute între 1.501 lei și 3.000 lei, deducerea personală sau deducerile 
pentru persoane în întreținere, se reduc progresiv, în funcție de venit, până la zero. 

c) pentru salarii brute mai mari de 3.001 lei, nu se acordă deduceri. 
În ceea ce privește aplicarea deducerilor, aducem în atenție câteva prevederi relevante 
din noile Norme de aplicare a Codului Fiscal: 
� Pentru copilul minor aflat în întreținerea părinților sau a tutorelui, deducerea perso‐

nală se acordă fiecăruia dintre părinți, respectiv tutorelui.  
� Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere per‐

sonală, se acordă pentru fiecare lună a perioadei impozabile, numai pentru venituri‐
le din salarii la locul unde se află funcția de bază, în limita venitului realizat. 

� Sunt considerate persoane aflate în întreținere soțul/soția contribuabilului, copiii 
acestuia, precum și alți membri de familie până la gradul al doilea inclusiv. 

� Copilul minor este considerat întotdeauna întreținut, cu excepția celor încadrați în 
muncă, indiferent dacă se află în unități speciale sanitare sau de protecție specială și 
altele asemenea, dacă veniturile minorului sunt mai mici de 300 lei lunar.  

� Dacă venitul unei persoane aflate în întreținere depășește 300 lei lunar, ea nu este 
considerată întreținută.  

� Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, salariatul va depune la plă‐
titorul de venituri din salarii o declarație pe propria răspundere, care trebuie să cu‐
prindă următoarele informații: 
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a) datele de identificare a contribuabilului care realizează venituri din salarii (numele și prenu‐
mele, domiciliul, codul numeric personal); 

b) datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreținere (numele și prenumele, codul 
numeric personal).  

Salariatul va prezenta angajatorului documentele justificative care să ateste persoa‐
nele aflate în întreținere, cum sunt: certificatul de căsătorie, certificatele de naștere 
ale copiilor, adeverința de venit a persoanei întreținute sau declarația pe propria răs‐
pundere și altele.  

� Documentele vor fi prezentate în original și în copie, plătitorul de venituri din salarii 
păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.  

� Salariatul este obligat să înștiințeze plătitorul de venituri din salarii în termen de 15 
zile calendaristice de la data la care s‐a produs evenimentul care generează o modifi‐
care, astfel încât angajatorul/plătitorul să reconsidere nivelul deducerii începând cu 
luna următoare celei în care s‐a produs evenimentul.  

� Deducerea personală nu se fracționează în funcție de numărul de ore în cazul venitu‐
rilor realizate în baza unui contract de muncă cu timp parțial, la funcția de bază.  

ORDIN nr. 43 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Nor‐
melor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile și indem‐
nizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului 
sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
60/32/2006 (MO 46/2016) 
Ordinul modifică și completează normele de aplicare a prevederilor privind concediile și 
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În acest sens menționăm principalele 
aspecte vizate: 
� adăugarea unor situații noi pentru care se pot acorda certificate medicale retroactive 
� modificarea duratei de acordare a certificatelor medicale de către medicii de familie, 

aceasta limitându‐se la cel mult 10 zile calendaristice (față de 14 anterior), în una 
sau mai multe etape 

� publicarea modelului de adeverință pe care angajatorul este obligat sa o elibereze 
salariaților din care să rezulte numărul de zile de concedii medicale din ultimele 12 
luni 

� modificarea termenului în care casa de sănătate va efectua plata către angajatori a 
sumelor de recuperat de la 30 de zile la 60 de zile de la depunerea cererii de restitui‐
re 

� eliminarea obligației angajatorului de a transmite caselor de sănătate lista persoane‐
lor aflate in incapacitate temporara de munca 

LEGE nr. 4 din 12 ianuarie 2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2015 privind 
acordarea unor facilități fiscale (MO 24/2016) 
Legea aprobă OUG 44/2015, prin care au fost introduse facilitățile fiscale privind anula‐
rea penalităților de întârziere și reducerea cu 54,2% a dobânzilor de întârziere, aferente 
obligațiilor fiscale restante la 30 septembrie 2015.  
Reamintim că pentru a beneficia de aceste facilități, după stingerea obligațiilor principa‐
le până la 31 martie 2016, trebuie depusă cererea de anulare a accesoriilor până pe data 
de 30 iunie 2016, inclusiv.  
Sunt cuprinse în schemă și diferențele de obligații de plată declarate suplimentar prin 
declarație rectificativă, prin care se corectează obligațiile de plată principale, cu scaden‐
țe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv. Sunt avute  în vedere declarațiile 
rectificative depuse începând cu data de 1 octombrie 2015 până la data de 31 martie 
2016, inclusiv.  
Contribuabilii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a 
beneficia de facilitatea fiscală. Cererea de renunțare trebuie depusă până la 31 martie 
2016, inclusiv. 
Contribuabilii care la 30 septembrie 2015 beneficiau de eșalonarea la plată a obligațiilor 
fiscale, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2015 
și 31 martie 2016, pot beneficia de facilitățile fiscale dacă respectă condițiile acordării 
acestei facilități, dar doresc și menținerea eșalonării la plată.   

Noi prevederi 
privind concediile 

medicale 
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ORDIN nr. 90 din 14 ianuarie 2016 pentru aprobarea conținutului cererii de 
acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate aceste‐
ia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către 
organul fiscal central (MO 45/2016) 
Ordinul aprobă procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fis‐
cal central, cât și conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele jus‐
tificative anexate acesteia. 
Reamintim că, eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale este o soluție pentru contribuabi‐
lii aflați într‐o situație de lipsă de lichidități temporară. Condițiile generale care trebuie 
îndeplinite sunt enumerate de art. 186‐209 din noul Cod de procedură fiscală. 

ORDIN nr. 3846 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea procedurilor de 
aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aproba‐
rea modelului și conținutului unor formulare (MO 14/2016) 
Ordinul aprobă procedurile si formularistica necesară privind contribuabilii inactivi, 
astfel: 
� procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 

92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală 
� procedura de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi 
� procedura de îndreptare a erorilor materiale 
� procedura de scoatere din evidența contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi, a 

contribuabililor/plătitorilor radiați. 
Procedurile reglementate de acest ordin sunt vaste și particularizate fiecărui temei nor‐
mativ din Codul de Procedură Fiscală ce conduce la declararea inactivității contribuabili‐
lor. 
Când se declară un contribuabil inactiv? 
În conformitate cu prevederile art. 92 al Codului de Procedură Fiscală, contribuabi‐
lul/plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este decla‐
rat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității 
dacă se află în una dintre următoarele situații: 
a) nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declara‐

tivă prevăzută de lege 
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date 

de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea 
acestuia 

c) organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat 
d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului 
e) durata de funcționare a societății este expirată 
f) societatea nu mai are organe statutare 
g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată. 
În cazul prevăzut la lit. a), declararea în inactivitate nu se poate face înainte de împlini‐
rea termenului de 15 zile de la notificarea contribuabilului privind nedepunerea declara‐
țiilor. În cazurile prevăzute la lit. f) și g), declararea în inactivitate se va face după îm‐
plinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil/plătitor a unei 
notificări referitoare la situațiile respective. 
Consecințe 
Contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în 
scopuri de TVA, începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate. 
Re‐înregistrarea în scopuri de TVA se poate face numai după reactivarea contribuabilu‐
lui, începând cu data comunicării deciziei de înregistrare. Pe toată perioada cuprinsă 
între momentul anulării înregistrării în scopuri de TVA și momentul re‐înregistrării, 
contribuabilul nu va avea cod valabil de TVA, cu toate consecințele fiscale care decurg 
din acest fapt. Practic, anularea codului de TVA nu înseamnă că devine neplătitor de 
TVA, ci va colecta TVA la livrările/prestările efectuate, fără ca acesta sau clienții acestuia 
să aibă dreptul să deducă TVA.  
Efectuarea de achiziții de bunuri și servicii de la contribuabili inactivi are efect nu nu‐
mai asupra pierderii dreptului de deducere a TVA, dar și asupra deductibilității cheltuie‐

Noutăți privind 
declararea stării de 
inactivitate a unui 

contribuabil  
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lilor aferente acestor achiziții. 
Trebuie totodată subliniat că inactivitatea fiscală este faptă ce se înscrie în cazierul fis‐
cal al contribuabilului și al reprezentanților legali ai acestuia, conform OG 39/2015 pri‐
vind cazierul fiscal. 
În concluzie, putem spune că inactivarea unui contribuabil este cea mai gravă stare fis‐
cală în care poate ajunge un contribuabil, având efecte majore asupra activității sale, dar 
și asupra partenerilor comerciali ai săi. 

ORDIN nr. 3845 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea procedurilor de 
înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea 
modelului și conținutului unor formulare (MO 15/2016) 
Ordinul reglementează procedurile și formularistica de înregistrare/modificare a domi‐
ciliului fiscal atât pentru contribuabilii supuși înregistrării în registrul comerțului, dar și 
pentru contribuabilii care se supun înregistrării fiscale la organul fiscal. De asemenea, 
procedura se adresează și persoanelor fizice ce dețin cod numeric personal. 
Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal se face prin intermediul formularului 050 
„Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului“. 
Pe lângă acest formular se depune și formularul 010 privind vectorul fiscal, de către per‐
soanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, iar persoanele fizi‐
ce, care exercită profesii libere, depun formularul 070.  
Cererile se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora, 
prin emiterea deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică 
contribuabilului/plătitorului. 

ORDIN nr. 371 din 20 ianuarie 2016 privind modificarea Ordinului președin‐
telui ANAF nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare 
fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vec‐
torul fiscal (MO 56/2016) 
Ordinul aduce modificări formularelor 020 și 030 care au fost aprobate inițial prin Ordi‐
nul ANAF 3698/2015. 
Formularul (020) ‐ "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru 
persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal" se completează și se 
depune de către persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal, 
altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent 
sau exercită profesii libere. 
Formularul (030) ‐ "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru 
persoane fizice care nu dețin cod numeric personal" se completează și se depune de că‐
tre persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice 
care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. 

ORDIN nr. 3841 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului și conți‐
nutului formularului (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evalu‐
area intenției și a capacității de a desfășura activități economice care impli‐
că operațiuni din sfera TVA" (MO 8/2016) 
Ordinul actualizează modelul și conținutul formularului (088) "Declarație pe propria 
răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice 
care implică operațiuni din sfera TVA". 
În esență, nu sunt modificări semnificative față de reglementările anterioare, fiind doar 
o actualizare dată de noua numerotare a articolelor din noul Cod Fiscal.  
Formularul se depune în următoarele situații: 
� la înființarea persoanei impozabile, când aceasta declară că va depăși plafonul de 

scutire de TVA sau când aceasta dorește să fie înregistrată în scopuri de TVA prin 
opțiune 

� la depășirea plafonului de 220.000 lei, când persoana impozabilă este obligată să se 
înregistreze în scopuri de TVA prin efectul legii, împreună cu declarația de mențiuni.  

� ulterior înființării persoanei impozabile, când aceasta nu a depășit plafonul cifrei de 
afaceri și nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA dar optează pentru 
calitatea de plătitor de TVA. 

Formularul 088  
a devenit spaima 

tuturor 
contribuabililor 
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Criteriile de 
condiționare a 
înregistrării în 
scopuri de TVA      

au fost modificate 

Formularul se depune și în alte situații, la solicitarea organului fiscal competent, când 
apar modificări ale structurii organizatorice a persoanei impozabile cum ar fi: 
� schimbarea sediului social; 
� modificarea structurii administratorilor și/sau asociaților. 

ORDIN nr. 3840 din 29 decembrie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru 
condiționarea înregistrării în scopuri de TVA (MO 5/2016) 
Ordinul stabilește criteriile pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de 
TVA a societăților 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. 
Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activității economice 
în afara României, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România, nu fac 
obiectul prevederilor prezentului ordin. 
Ordinul nu aduce schimbări deosebite, republicarea sa a fost necesară ca urmare a 
schimbării Codului Fiscal de la 1 ianuarie 2016.  
Cele trei criterii analizate de autoritatea fiscală pentru înregistrarea în scopuri de TVA 
sunt: 
a) analiza situației persoanei impozabile din punct de vedere formal, pentru a se vedea 

dacă aceasta are dreptul juridic să efectueze activități economice, dacă are autoriza‐
te obiectele de activitate și nu se află în situația de la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 
359/2004, temei normativ ce permite înmatricularea unei societăți prin declarația 
administratorului că nu desfășoară activități economice la sediul social sau la sediile 
secundare 

b) analiza cazierului fiscal al asociaților/administratorilor sau chiar al persoanei impo‐
zabile 

c) evaluarea pe bază de analiză a capacității persoanei impozabile de a desfășura activi‐
tăți economice în sfera TVA, evaluare pe baza declarației 088. 

Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, ca urmare a depășirii plafonului de 220.000 lei, 
nu sunt enumerate criterii de condiționare. Criteriile sunt enumerate pentru două situa‐
ții, respectiv pentru cazul în care societatea dorește să se înregistreze în scopuri de TVA 
de la înmatriculare și pentru cazul în care, ulterior înmatriculării, societatea nu atinge 
plafonul cifrei de afaceri care să o oblige să se înregistreze în scopuri de TVA, dar doreș‐
te să aibă calitatea de plătitor de TVA. 

ORDIN nr. 4147 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea Normelor de apli‐
care a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internațional 
de bunuri, prevăzute la art. 295 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Co‐
dul fiscal (MO 26/2016) 

ORDIN nr. 4145 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor privind 
scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și 
prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, pre‐
văzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în Româ‐
nia a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate 
(MO 14/2016) 

ORDIN nr. 4146 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor privind 
aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) 
lit. j), k), l), m) și n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. X 
și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statu‐
tul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 
30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 (MO 33/2016) 

ORDIN nr. 4144 din 30 decembrie 2015 privind abrogarea unor ordine care 
cuprind reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată (MO 7/2016) 
Ordinul abrogă următoarele acte: 
a) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în 

categoria material lemnos pentru care se aplică taxare inversă 
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b) art. 1 și anexele nr. 1, 2 și 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.224/2006 
pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea și gestiunea persoanelor im‐
pozabile înregistrate în scopuri de TVA 

c) Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.372/2008 privind organizarea evi‐
denței în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal 

d) Ordinul viceprim‐ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.519/2012 pentru 
aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare 

ORDIN nr. 3795 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind înființarea, funcționarea și desființarea punctelor vamale în cadrul 
birourilor vamale (MO 15/2016) 

ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codu‐
lui specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activi‐
tatea de control financiar preventiv propriu – REPUBLICARE (MO 28/2016) 

ORDIN nr. 82 din 18 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publi‐
ce la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor meto‐
dologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publi‐
ce, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare 
a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme meto‐
dologice în domeniul contabilității publice (MO 57/2016) 

ORDIN nr. 51 din 14 ianuarie 2016 privind repartizarea fondului anual de 
premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente 
anului 2016, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Lo‐
teriei bonurilor fiscale (MO 29/2016) 

REMINDER – Constatare pierdere mai mare de jumătate din capitalul social 
În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, dacă se con‐
stată 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 convo‐
ca adunarea generală extraordinară, pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizol‐
vată. Dacă adunarea nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată, ca 
cel târziu până la închiderea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constata‐
te 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 pu‐

țin egale cu jumătate din capitalul social. 

REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certifica‐
tul lor de rezidență fiscală emis în 2016 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2014 sunt valabile și în primele 60 zile 
calendaristice din anul 2016. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii ianuarie 2016 pentru 
evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități 
bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în 
lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute este: 
1 EUR = 4,5337 RON; 1 CHF = 4,0820 RON; 1 GBP = 5,9369 RON; 1 USD = 4,1525 RON. 

Atenție la cerințele 
legale în momentul 
în care se constată 
că activul net este 

mai mic de jumătate 
din capitalul social 
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Nu uitați de 
formalitățile anuale 

specifice 

AGENDA LUNII FEBRUARIE 2016 
Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format elec‐

tronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoa‐

re la începerea/încetarea unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de lună nu uitați 
� Să completați Registrul Jurnal; 
� Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 

(disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, co‐
municat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 

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

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

înregistrare în scopuri de TVA;  
� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpoza‐

bilă" etc.) înscrise pe factură; 
� Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completați Registrul non‐transferurilor; 
� Completați Registrul bunurilor de capital; 
� Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de 

schimb care va fi utilizat (BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale 
Europene). 

NU UITAȚI ca la începutul anului 2016 să stabiliți prin decizie internă inter‐
valul seriilor/numerelor alocate documentelor financiar‐contabile (facturi, 
chitanțe, avize de expediție etc) pe care le veți folosi în cursul anului 2016. 
În cursul lunii nu uitați că 
În termen de: 
� 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data 

începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de anga‐
jator, după caz  

� 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial 
trebuie să depuneți următoarele declarații: 
� 010 ‐ Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juri‐

dice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică ‐ Formular 010 
� 020 ‐ Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele 

fizice române ‐ Formular 020. Se completează de persoanele fizice, altele decât cele 
care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.  

� 070 ‐ Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele 
fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii 
libere ‐ Formular 070. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfă‐
șoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt ex‐
ceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într‐o formă de asociere. 

Toate cele 3 declarații, se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și elibe‐
rarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor. 
Luni, 1 februarie este ultima zi pentru depunerea 
� Opțiunii pentru aplicarea regimului lunar de declarare și de plată a contribuții‐

lor sociale / impozitului pe venit reținut la sursă (declarația 112). Opțiunea im‐
plicită este regimul trimestrial pentru cei ce îndeplinesc criteriile la 31 decem‐
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brie 2015. Opțiunea se depune prin intermediul formularului 010 (pentru per‐
soane 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 forma de asociere; 

ο Venituri din cedarea folosinței bunurilor; 
ο Venituri din activități agricole pentru care venitul net se determina în sistem real, 

pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. 
�  „Cererii pentru opțiunea de a determina venitul net în sistem real" însoțită de De-

clarația privind venitul estimat din activități independente (formular 220), respectiv 
cea privind venitul estimat din cedarea folosinței bunurilor de către contribuabilii 
care optează pentru determinarea venitului net în sistem 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 economi-

ce; 
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. 

Luni, 1 februarie, este ultima zi pentru plata 
� Plata integrală a impozitului pe mijlocul de transport, de către destinatorii, persoane 

fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de 
transport în România, în situația în care înmatricularea privește o perioadă care de-
pășește data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, as-
tfel: 

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 de-

cembrie 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, 5 februarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din tri-

mestrial în lunar, în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în 
luna ianuarie 2016. Începând cu luna ianuarie, perioada fiscala de raportare a TVA 
va fi lunară. 

Miercuri, 10 februarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul per-

soanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fis-
cal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la 
art.152 din Codul Fiscal (formular 096). 

Miercuri, 10 februarie, este ultima zi pentru plata 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Luni, 15 februarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna ianuarie 2016 (standard sau extinsă depusă în 

format electronic) 
Joi, 25 februarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100) *; 
� declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și 

evidența nominală a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300)*; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor și de 
plată a taxelor 
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25 februarie  
termen de plată a 

impozitului pe 
profit pentru 

anumite categorii 
de contribuabili 

� declarației anuale privind impozitul pe profit (formular 101) de către: 
ο organizațiile nonprofit; 
ο contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor și plantelor teh‐

nice, pomicultură și viticultură; 
� declarației recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomuni‐

tare (formular 390)* aferentă lunii ianuarie 2016; 
� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritori‐

ul național aferentă lunii ianuarie 2016 (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 Ro‐
mânia (formular 224);  

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără eco‐
taxă); 

� cererii privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului 
calendaristic pentru  anul curent (formular 306); 

� declarației privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarației privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înre‐

gistrare în scopuri 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 2015 (formular 392A). Se depune de către persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA, a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calenda‐
ristic 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 2015 (formular 392B). Se depune de către persoanele impozabile neînregis‐
trate în scopuri de TVA, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaris‐
tic, 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 internațional de persoane, cu locul de plecare din Romania în anul 
2015 (formular 393). 

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

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2015 pentru contribuabilii care au 

obligația depunerii declarației anuale de impozit pe profit (formular 101) până 
la 25 februarie 2016; 

ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, da‐
că 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 2016 
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 sănăta‐

te 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
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� contribuției la Fondul pentru mediu (fără ecotaxă) 
� contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul IV 2015. 
Luni, 29 februarie, este ultima zi 
� de valabilitate a certificatului de rezidență fiscală aferent anului 2015, pentru care se 

fac plățile către nerezidenți în anul 2016 (în baza convenției de evitare a dublei im‐
puneri).  

Luni, 29 februarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile 

realizate, pe beneficiari de venit pentru anul 2015 (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 sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți; 

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

� declarației informative privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, 
inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, re‐
zidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România pentru anul 
precedent (formular 402); 

� declarației informative privind produsele de asigurări de viață contractate de rezi‐
denți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul 
precedent (formular 403); 

� declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe. 
 
IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor 
pot fi descărcate de pe web‐site‐ul Ministerului de Finanțe: www.mfinante.ro 
Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmite‐
re la distanță de contribuabilii mari și mijlocii precum și de contribuabilii care au optat 
pentru depunerea online a declarațiilor și au un certificat digital. 

Nu uitați de 
depunerea 

declarațiilor 
informative anuale 

până la  
29 februarie 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2016 
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 
pentru care se calculează contribuția și 
valoarea corespunzătoare a de cinci ori 
câștigul salarial mediu brut)1 

10,5% (baza de calcul a contri‐
buției individuale plafonat pen‐
tru angajat la cinci ori câștigul 
salarial mediu brut,  

adică 5 x 2.681 =13.405 lei)1 
(baza de calcul a contribuției 
individuale pentru persoane 
sub convenție civilă: venit brut) 

Contribuția la fondul de asigurări sociale 
de sănătate (calculată la venitul brut) 

5,2% 5,5% 

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

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj 
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

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

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

  

Fondul de garantare pentru plata creanțe‐
lor 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  
(1050 lei) la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit începând cu 
mai 2015 

9,41 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 
1.050 lei 

(1.250 lei începând cu 1 mai 2016) 
  

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

  
17 lei 

42,50 lei 
  

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medicale 
și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din 
salariul 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 bene‐
ficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este 
salariul minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate 
suportate de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară 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  fac obiectul unui "Stat de 
plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 



Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili 
să vă asiste și să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de 
salarizare.  

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența 
funcției financiare și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți 
specializați în asistența serviciului de salarizare al clienților noștri. 

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

�Ținere de contabilitate  

�Salarizare și servicii conexe 

�Asistență contabilă  

�Organizarea funcției contabile  

�Consultanță fiscală și contabilă « on line » 

�Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   

�Asistență în implementarea ERP 

�Training 

Str. Heleșteului 15-17,  
Sector 1 
București - 011986  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

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

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