
ORDIN nr. 155 din 14 februarie 2012 pentru modifica rea Ordinului pre şedintelui ANAF 101/  
2008 privind aprobarea modelului şi con ţinutului formularelor utilizate pentru declararea 
impozitelor, taxelor şi contribu ţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau r eţinere la 
surs ă (MO 119/2012) 
Ca urmare a modificărilor aduse de OG 2/2012 asupra termenului de depunere a declaraţiei anua-
le de impozit pe profit (D101), prezentul ordin a venit sa actualizeze aceste informaţii şi în instrucţi-
unile de completare a declaraţiei 101. 
Astfel se menţionează că declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual 
de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor. Fac ex-
cepţie de la această regulă organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritar din 
cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură care au obligaţia de a declara şi 
plăti impozitul pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor. 
Contribuabilii care au optat pentru definitivarea închiderii exerciţiului financiar 2011 până la data de 
25 februarie 2012, potrivit prevederilor art. 34 alin. (11) din Codul Fiscal, în vigoare până la 31 de-
cembrie 2011, depun declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 
martie 2012, fără a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit  pentru trimestrul IV al 
anului 2011.  
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să 
depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situ-
aţiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea ANAF. Persoanele juridice care, în 
cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe 
profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile. 
Pentru restul contribuabililor, ordinul nu aduce lămuriri suplimentare privind data plăţii impozitului 
pe profit, toate informaţiile sunt legate de termenul de depunere a formularului 101.  
Din informaţii neoficiale obţinute de la Ministerul de Finanţe (MFP) se pare însă că se va considera 
data de 25 martie 2012 ca dată scadentă pentru plata impozitului pe profit final al anului 2011. 
Având în vedere că la termenul de 25 februarie 2012 nu se poate cunoaște obligația de plată insti-
tuită prin declarația depusă la 25 martie 2012 se pare că și termenul de plată se va stabili la 25 
martie 2012. Aşteptăm şi precizări oficiale în acest sens din partea MFP/ANAF. 

ORDIN nr. 247 din 17 februarie 2012 privind procedu ra unitar ă pentru aplicarea prevederilor 
art. 52 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal (MO  129/2012) 
Ordinul stabileşte procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 privind impunerea venitu-
rilor plătite în baza contractelor civile încheiate potrivit Legii 287/2009 - Codul Civil, republicată, în 
formă scrisă, în vederea impunerii fiscale. 
În conformitate cu prevederile art. 82 din Legea 571/2003 - Codul Fiscal, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente fiind organizate ca per-
soane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, precum şi persoa-
nele fizice care realizează venituri din profesii libere, individual sau într-o formă de asociere au 
obligaţia să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit stabilite de organul fiscal 
pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat în anul precedent, după caz. 
Prin acest ordin, s-a stabilit că, începând cu 1 ianuarie 2012, contribuabilii care realizează venituri 
pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă nu mai au obligaţia de a efectua la 
organul fiscal competent plăţi anticipate cu titlu de impozit pentru categoriile de venituri reglemen-
tate de art. 52 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Codul Fiscal, respectiv: 
� veniturile obţinute în baza contractelor civile încheiate potrivit Legii 287/2009 - Codul Civil de: 

comision, mandat comercial şi de consignaţie precum şi în cazul contractului de agent, califi-
cate drept contracte civile după data de 1 octombrie 2011; 

� veniturile obţinute din contracte/convenţii civile care au aceeaşi natură juridică atât înainte cât 
şi după intrarea în vigoare a Codului Civil; 

� veniturile din drepturi de proprietate intelectuală; 
� veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară. 
Venituri pentru care nu se re ţine impozit prin stopaj la surs ă 
Ordinul exceptează reţinerea la sursă a impozitului pe venit pentru: 
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� veniturile obţinute de persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi care realizează 
venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul afacerii; 

� veniturile persoanelor fizice, indiferent dacă desfăşoară sau nu activităţi independente, obţinute din 
cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, pe baza contractului încheiat între părţi potrivit 
prevederilor Codului Civil şi cărora le sunt aplicabile prevederile Cap. IV al titlului III "Impozitul pe 
venit" din Codul Fiscal; 

� veniturile obţinute de asocierile fără personalitate juridică ori persoanele juridice care aplică princi-
piul transparenţei fiscale de la persoanele fizice sau juridice. 

Termene de plat ă 
Plătitorii de venituri care au obligaţia reţinerii la sursă a impozitului reprezentând plată anticipată vor cal-
cula, reţine şi vira impozitul până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul. 
Impozitul ce trebuie reţinut se stabileşte aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut din care se 
deduc contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit Titlului IX2 din Codul Fiscal.  
Pentru venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică potrivit Titlului IV1 din 
Codul Fiscal, care nu generează o persoană juridică, impozitul ce trebuie reţinut se stabileşte aplicând 
cota de impunere de 3% prevăzută pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la venitul ce revine 
persoanei fizice din asociere. Termenul de plată este cel reglementat pentru microîntreprinderi, respectiv 
25 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata. 
De reţinut! 
Până la 1 octombrie 2011, veniturile realizate de persoanele fizice din activităţile desfăşurate în baza 
contractelor de comision, mandat comercial, contracte comerciale reglementate de Codul Comercial şi 
respectiv contractul de consignaţie reglementat potrivit Legii 178/1934 pentru reglementarea contractului 
de consignaţie sunt supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul 
Fiscal, în vigoare la acea dată.  
Sursa: DGFP Vâlcea 

HOTĂRÂRE nr. 50 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologi-
ce de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul F iscal, aprobate prin Hot ărârea Guvernului nr. 
44/2004 (MO 78/2012) 
În buletinul APEX Team nr. 1/2012 am prezentat HG 50/2012 de modificare a Normelor de aplicare a 
Codului Fiscal pe baza comunicatului de presă emis de Guvernul României.  
Revenim asupra acestor prevederi şi încercăm să prezentăm ceva mai detaliat aceste modificări. 
Centrul intereselor vitale   
Este completată definiţia privind "centru al intereselor vitale" prevăzut în definiţia unei persoanei reziden-
te. Se menţionează ca se va acorda atenţie familiei persoanei rezidente, soţului/soţiei, copilului/copiilor, 
persoanelor aflate în întreţinerea acesteia şi care sosesc în România împreună cu aceasta, relaţiilor sale 
economice (angajat al unui angajator român, implicarea într-o activitate de afaceri în România, conturi la 
bănci în România, card-uri de credit/debit la bănci în România) şi relaţiilor sale sociale (membru într-o 
organizaţie caritabilă, religioasă, participări la activităţi culturale sau de altă natură).  
Înregistrare contracte nereziden ţi  
Se clarifică sintagma "orice activităţi" referitoare la tipurile de activităţi desfăşurate de persoane juridice 
străine sau fizice nerezidente pe teritoriul României pentru care este necesară înregistrarea la organele 
fiscale competente a contractelor în baza cărora se desfăşoară activităţile respective. Astfel, prin terme-
nul orice activităţi se înţelege serviciile prestate în România care generează venituri impozabile.  
În cazul în care nu este încheiat un contract în formă scrisă, se vor înregistra la organele fiscale docu-
mentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României (situaţii de lucrări, procese-
verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piaţă, orice alte documente cores-
punzătoare). 
IMPOZITUL PE PROFIT 
Titluri de participare 
La calculul impozitului pe profit sunt menţionate veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor 
de participare efectuate potrivit reglementărilor contabile, care sunt impozabile şi, respectiv, deductibile. 
De asemenea, în valoarea fiscală a titlurilor de participare sunt recunoscute evaluările efectuate conform 
reglementărilor contabile.  
Cheltuieli  
Un nou punct introdus în Norme aduce referire la tratamentul fiscal al veniturilor şi cheltuielilor reprezen-
tând dobânzile/penalităţile/daunele interese contractuale anulate prin acte adiţionale la contractele eco-
nomice încheiate. Astfel, acestea reprezintă venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile la calculul 
impozitului pe profit, în condiţiile în care în cadrul contractelor încheiate iniţial au avut acelaşi tratament 
fiscal pe măsura înregistrării lor. La momentul anulării acestor dobânzi/penalităţi/daune interese contrac-
tuale, se va ajusta profitul impozabil al perioadei fiscale în care au fost înregistrate iniţial venituri-
le/cheltuielile respective.  
Cheltuieli deductibile  
În categoria cheltuielilor efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, s-au introdus următoarele:  
� deprecierea titlurilor de participare, înregistrate conform reglementărilor contabile;  
� penalităţile stabilite în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane rezidente/nerezidente 

(anterior erau menţionate doar cheltuielile cu dobânzile şi daunele/interese);  
� cheltuielile cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii acordate salariaţilor cu decontare în 

numerar  sunt deductibile, conform OUG 125/2011, la momentul acordării efective a beneficiilor res-
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pective, dacă sunt impozitate conform legislaţiei privind impozitul pe venit.  
Cheltuieli nedeductibile  
În categoria cheltuielilor nedeductibile au fost modificate următoarele: 
� cheltuielilor efectuate în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, au fost eliminate cheltuielile repre-

zentând diferenţa dintre preţul de piaţă şi preţul de cumpărare preferenţial, în cazul tranzacţiilor cu 
acţiuni efectuate în cadrul sistemului stock options plan;  

� cheltuielile cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii acordate salariaţilor cu decontare 
în ac ţiuni  sunt nedeductibile, conform OUG 125/2011. Acestea reprezintă elemente similare chel-
tuielilor la momentul acordării efective a beneficiilor, dacă sunt impozitate conform legislaţiei pri-
vind impozitul pe venit.  

� valoarea imobilizărilor corporale / necorporale în curs de execuţie care nu se mai finalizează şi se 
scot din evidenţă, pe baza aprobării/deciziei de sistare sau abandonare, precum şi valoarea răma-
să a investiţiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locaţie de gestiu-
ne, în situaţia în care contractele se reziliază înainte de termen, dacă nu sunt valorificate prin vân-
zare sau casare.  

Pierderi fiscale externe  
Pierderile realizate printr-un sediu permanent situat într-un stat care nu este stat membru al Uniunii 
Europene, al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau situat într-un stat cu care România nu are 
încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri se recuperează numai din veniturile impozabile obţi-
nute de sediul permanent respectiv. Pentru aplicarea acestei dispoziţii, termenul "fiecare sursă de ve-
nit" este definit ca fiind ţara în care este situat sediul permanent. Astfel, nu se pot compensa pierderile 
realizate de un sediu permanent stabilit într-un stat cu profiturile impozabile ale unui sediu permanent 
situat într-un alt stat.  
Declararea şi plata impozitului pe profit  
Încadrarea contribuabililor care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, 
pomicultură şi viticultură este prevăzuta de HG 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din 
economia naţională (CAEN). Verificarea ponderii veniturilor obţinute de contribuabili din cultura cereale-
lor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, se face la sfârşitul fiecărui an fiscal, iar în situaţia în 
care veniturile majoritare se obţin din alte activităţi decât cele menţionate mai sus, aceştia  vor aplica 
pentru anul fiscal următor sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit.  
IMPOZITUL PE VENIT  
În categoria cheltuielilor de delegare şi detaşare se cuprind cheltuielile cu transportul, cazarea, precum 
şi indemnizaţia de delegare şi de detaşare în ţară şi în străinătate, stabilite în condiţiile prevăzute de 
lege sau în contractul de munc ă aplicabil.   
IMPOZITUL PE VENITURILE OBTINUTE DE NEREZIDENTE DIN ROMANIA  
Sumele plătite operatorilor de sateliţi în baza contractelor de închiriere de transponder care permit utili-
zarea capacităţii de a transmite în mai multe zone geografice, nu reprezintă redevenţă dacă nu este 
transferată nicio tehnologie legată de satelit şi dacă clientul nu se află în posesia satelitului când se 
realizează transmisiile, ci are numai acces la capacitatea de transmisie a acestuia. În situaţia în care 
satelitul este închiriat de către proprietar, suma plătită va fi considerată ca reprezentând închirierea 
unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific (având natura plăţii unei redevenţe). Un tratament 
similar se va aplica şi sumelor plătite pentru închirierea sau achiziţionarea capacităţii unor cabluri pen-
tru transmiterea energiei sau pentru comunicaţii ori a unor conducte pentru transportul gazului sau pe-
trolului. 
Au fost aduse clarificări cu privire la formele de organizare ale persoanelor juridice pentru care se apli-
că prevederile Acordului încheiat între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană a unor măsuri 
echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozita-
rea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi.  
Un nerezident poate fi considerat rezident al unui stat şi ca urmare a informaţiilor primite pe baza 
schimbului de informaţii iniţiat de o ţară parteneră de convenţie de evitare a dublei impuneri.  
Certificatele de rezidenţă fiscală pe baza cărora se aplică dispoziţiile convenţiilor pentru evitarea dublei 
impuneri trebuie să ateste faptul că nerezidenţii care au obţinut venituri din România au fost rezidenţi în 
statele partenere de convenţie pentru evitare a dublei impuneri în perioada obţinerii veniturilor, şi trebu-
ie să cuprindă, în principal, elemente de identificare a nerezidentului, precum şi a autorităţii emitente. 
Se stabile şte că plătitorul de venit este responsabil pentru primirea î n termenul stabilit a certifi-
catului de reziden ţă fiscal ă sau a documentului de atestare a rezidenţei.  
Sunt introduse clarificări în legătură cu obligaţiile de declarare şi plată a impozitului pe câştigurile obţi-
nute de o persoană fizică nerezidentă din transferul de titluri de valoare, atât prin intermediar, cât şi 
individual.  
Remuneraţiile primite de persoanele fizice nerezidente pentru activitatea desfăşurată în calitate de ad-
ministrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române sunt 
declarate şi supuse impunerii potrivit legislaţiei privind impozitul pe venit.  
Sunt aduse clarificări şi completări cu privire la procedura de restituire a impozitului reţinut în plus, în 
situaţiile în care se fac reţineri de impozit în România care depăşesc prevederile din convenţiile pentru 
evitarea dublei impuneri sau din legislaţia Uniunii Europene, după caz. Astfel, nerezidentul va depune 
o cerere de restituire la pl ătitorul de venit din România, care va restitui sume le re ţinute în plus. 
Ulterior, în vederea recuper ării de la buget a sumelor efectiv restituite nerezi dentului, pl ătitorul 
de venit va depune la organul fiscal competent decl araţia/declara ţiile rectificative cu diminuarea 
obliga ţiilor fiscale, urmat ă apoi de o cerere de restituire a impozitului pl ătit în plus.  În cazul în 
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care contribuabilul nerezident nu îşi poate recupera impozitul plătit în plus de la plătitorul de venit, acesta 
va recupera de la bugetul statului impozitul plătit în plus, personal sau prin împuternicit. Procedura de 
restituire a impozitului plătit în plus urmează a fi stabilită în acest caz prin ordin al preşedintelui ANAF. 
Se introduce posibilitatea atribuirii unui Cod de Identificare Fiscală (CIF) pentru contribuabilii nerezidenţi, 
care poate fi solicitat de către plătitorul de venituri de la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află 
domiciliul său fiscal (prevederi similare au fost introduse prin OUG 2/2012 şi în Codul de Procedură Fis-
cală). Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sur-
să/venituri scutite a fost de asemenea modificat, pentru a include CIF atribuit de autorităţile din România 
pentru beneficiarii de venit nerezidenţi.  
TAXA PE VALOARE AD ĂUGATĂ (TVA) 
Constituirea grupului fiscal  
Au fost modificate condiţiile de constituire a grupului fiscal. Astfel, persoanele impozabile care doresc să 
formeze un grup fiscal, după data de 1 ianuarie 2012, trebuie să fie administrate de c ătre acela şi or-
gan fiscal , fiind eliminată în acest sens condiţia ca fiecare membru al grupului să fie mare contribuabil.  
În plus, este prevăzut faptul că reprezentantul desemnat al grupului va prelua, în primul decont de TVA 
"consolidat", soldurile taxei de plată de la sfârşitul perioadei fiscale anterioare, neachitate până la data 
depunerii acestui decont de TVA, precum şi soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat 
rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare.  
Practic, în urma acestor modificări, se limitează posibilităţile de constituire a grupurilor fiscale şi de alte 
categorii de contribuabili decât cei din categoria contribuabililor mari. Aceasta era intenţia iniţială de a fi 
aplicată de la 1 ianuarie 2012, prin aceste măsuri însă se menţine posibilitatea de a forma un grup fiscal 
în special pentru contribuabilii mari.  
Alinierea legisla ției române ști la prevederile Regulamentului CE 282/2011 
Se aduc două modificări importante impuse de alinierea la Regulamentul 282/2011. Astfel: 
� în cazul prestării de servicii B2B către o persoană impozabilă stabilită în UE, se va putea considera 

că aceasta este impozabilă, chiar și în situația în care nu deține încă un cod valabil de TVA dacă îl 
informează pe prestator că a depus o cerere în acest sens, şi dacă prestatorul obţine orice altă do-
vadă care demonstrează că beneficiarul este o persoană impozabilă sau o persoană juridică neim-
pozabilă care trebuie să fie înregistrată în scopuri de TVA, precum şi dacă efectuează o verificare la 
un nivel rezonabil a exactităţii informaţiilor furnizate de beneficiar, pe baza procedurilor de securitate 
comerciale normale, cum ar fi cele legate de verificarea identităţii ori a plăţii. Până acum, în lipsa 
unui cod valid de TVA prestatorul era obligat să considere beneficiarul ca fiind persoana neimpoza-
bila până la primirea codului.  

� pentru a stabili dacă serviciile prestate sunt utilizate în scop personal sau pentru uzul personal al 
angajaţilor persoanei impozabile, prestatorul va ţine cont de natura serviciilor prestate. Numai atunci 
când datorită naturii serviciilor prestate se prezumă că acestea ar putea fi utilizate în scopuri perso-
nale prestatorul va solicita o declaraţie din partea clientului său în ceea ce priveşte scopul în care 
serviciile vor fi utilizate. Dacă din această declaraţie reiese că beneficiarul nu va utiliza respectivele 
servicii în scop personal sau pentru uzul personal al angajaţilor, se consideră că prestatorul a acţio-
nat cu bună-credinţă în ceea ce priveşte determinarea locului prestării serviciilor şi este scutit de 
orice viitoare obligaţie de plată a taxei. Atunci când serviciul urmeaz ă a fi utilizat de beneficiar 
par ţial pentru scopuri personale sau pentru uzul person al al angaja ţilor persoanei impozabile 
şi par ţial în scopul activit ăţii economice, prestarea respectivului serviciu va f i tratat ă ca fiind 
realizat ă în rela ţia cu o persoan ă impozabil ă (până acum în aceast ă situa ție trebuia s ă se con-
sidere c ă serviciul va fi prestat în favoarea unei persoane neimpozabile).  Atunci când serviciul 
urmează a fi utilizat de beneficiar integral în scopuri personale ori pentru uzul personal al angajaţilor 
persoanei impozabile, prestarea respectivului serviciu va fi tratată ca fiind realizată în relaţia cu o 
persoană neimpozabilă. În ceea ce priveşte utilizarea fiecărui serviciu pentru stabilirea locului pres-
tării, vor fi luate în considerare numai circumstanţele existente în momentul prestării serviciului. Ori-
ce modificare subsecventă a uzului serviciului respectiv de către beneficiar în sensul acestui alineat 
nu va avea consecinţe în ceea ce priveşte stabilirea locului prestării, cu excepţia situaţiei în care se 
poate face dovada unei practici abuzive. 

Servicii în leg ătură cu bunuri imobile  
Sunt aduse clarificări atât cu privire la serviciile ce se consideră a fi efectuate în legătură cu bunuri imobi-
le, cât şi cu privire la cele care nu se consideră a fi efectuate în legătură de astfel de bunuri.  
În categoria serviciilor prestate în legătură cu bunuri imobile sunt incluse:  
� serviciile de depozitare pentru care este atribuită o anumită parte din bunul imobil pentru uzul exclu-

siv al clientului;  
� acordarea de credite, atunci când o anumită construcţie sau parte dintr-o construcţie sau un anumit 

teren ce urmează a fi achiziţionate, construite, renovate sau reparate se ipotechează;  
� serviciile de asigurare şi de reasigurare care acoperă riscul de pierdere şi de deteriorare a bunurilor 

imobile.  
Pe de altă parte, nu se consideră servicii în legătură cu un bun imobil operaţiunile, precum:  
� elaborarea de planuri/schiţe pentru o construcţie sau o parte a unei construcţii care nu sunt alocate 

unei anumite parcele de teren;  
� intermedierea în ceea ce priveşte serviciile de cazare la un hotel sau cazare în sectoare cu funcţie 

similară în cazul în care este realizată de către un intermediar care acţionează în numele şi în contul 
altei persoane;  
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� servicii de natură juridică în cazul în care acestea nu sunt specifice unui transfer de titlu de proprie-
tate pentru un bun imobil.  

Accesul la evenimente  
S-au adus clarificări cu privire la conceptul de acces la un eveniment, menţionându-se faptul că acest 
concept cuprinde şi dreptul de acces la evenimente educaţionale şi ştiinţifice, precum seminarii şi confe-
rinţe. Aceste prevederi se aplică chiar şi în cazul în care dreptul de participare la conferinţe şi seminarii 
este acordat/permis numai pe baza înregistrării în prealabil a participanţilor.  
Scutirea de TVA aplicabil ă serviciilor medicale  
Au fost aduse modificări în ceea ce priveşte sfera de aplicare a scutirii de TVA aplicabilă serviciilor medi-
cale.  
Se cuprind în sfera de aplicare a acestei scutiri inclusiv servicii precum: efectuarea examinărilor medica-
le ale persoanelor fizice pentru angajatori sau companiile de asigurare, prelevarea de sânge sau alte 
probe în vederea testării prezenţei unor viruşi, infecţii sau alte boli, în numele angajatorilor sau asigurăto-
rilor, certificarea stării de sănătate, de exemplu cu privire la posibilitatea de a călători. 
Pe de altă parte, serviciile care nu au ca scop principal îngrijirea medicală, respectiv protejarea, menţine-
rea sau refacerea sănătăţii, ci mai degrabă furnizarea unor informaţii necesare pentru luarea unei decizii 
cu consecinţe juridice, sunt excluse de la aplicarea acestei scutiri. În această categorie se cuprind servi-
cii precum eliberarea de certificate cu privire la starea de sănătate a unei persoane, destinate utilizării în 
scopul acordării dreptului la o pensie, elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind stabilirea 
răspunderii în cazurile de vătămare corporală, precum şi examinările medicale efectuate în acest scop, 
elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind respectarea normelor de medicina muncii, în 
vederea soluţionării unor litigii, precum şi efectuarea de examinări medicale în acest scop, pregătirea 
unor rapoarte medicale bazate pe fişe medicale, fără efectuarea de examinări medicale.  
Opera ţiuni cu crean ţe  
Au fost aduse clarificări cu privire la situaţiile în care se aplică scutirea de TVA pentru operaţiunile cu 
creanţe. În acest sens, sunt introduse noi prevederi care detaliază cazurile în care operaţiunile cu crean-
ţe sunt taxabile (prestări de servicii de recuperare de creanţe), scutite de TVA sau în afara sferei de apli-
care a TVA, prin trimitere directă la deciziile Curţii Europene de Justiţie in cazurile C-305/01 MKG şi C-
93/10 GFKL. Pentru a determina care din aceste tratamente TVA este aplicabil, este necesară o analiză 
detaliată a situaţiei de fapt în fiecare caz în parte.  
De asemenea, sunt aduse modificări şi în legătură cu modalitatea de determinare a bazei de impozitare 
a TVA pentru serviciile constând în recuperare de creanţe, aceasta fiind constituită din contravaloarea 
serviciului, reprezentând toate componentele comisionului perceput de cesionar, inclusiv componenta de 
finanţare.  
Livrarea de construc ţii şi terenuri  
Se aduc completări cu privire la situaţia în care livrarea unui teren pe care se află o construcţie are loc 
ulterior livrării construcţiei sau independent de livrarea construcţiei, livrarea fiind realizată de persoana 
care deţine titlul de proprietate asupra construcţiei sau de altă persoană care deţine numai titlul de pro-
prietate asupra terenului, în acest caz considerându-se că are loc livrarea unui teren construibil.  
Scutiri pentru livr ări de bunuri  
S-a introdus un nou punct cu privire la aplicarea scutirii de TVA în cazul livr ării de bunuri a c ăror 
achizi ţie a făcut obiectul limitărilor speciale ale dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul Fiscal. 
O astfel de scutire se aplică numai în situaţia în care achiziţia bunurilor a făcut obiectul limit ării totale a 
dreptului de deducere  conform art. 1451 din Codul Fiscal nu şi în cazul în care achiziţia a făcut obiectul 
restricţionării la 50% a dreptului de deducere.   
Dreptul de deducere a TVA  
Se introduc noi alineate, prin care se subliniază faptul că exercitarea dreptului de deducere a TVA se 
bazează, în principal, pe intenţia persoanei impozabile de a desfăşura operaţiuni care dau drept de de-
ducere a TVA. În acest sens, sunt menţionate câteva exemple, precum:  
� orice persoană impozabilă îşi păstrează dreptul de deducere a TVA exercitat pentru achiziţiile efec-

tuate în legătură cu imobilizările în curs de execuţie care nu se mai finalizează/utilizează din circum-
stanţe care nu depind de voinţa persoanei impozabile. În acest sens, se face trimitere directă la Ho-
tărârea Curţii Europene de Justiţie în cazul C-37/95 Ghent Coal Terminal NV;  

� aceleaşi prevederi se păstrează şi în cazul altor achiziţii de bunuri şi servicii care nu sunt utilizate 
pentru activitatea economică a persoanei impozabile, din motive obiective, care nu depind de voinţa 
sa;  

� justificarea intenţiei persoanei impozabile de a realiza operaţiuni care îi dau drept de deducere a 
TVA în cazul livrării de bunuri imobile care nu mai îndeplinesc condiţiile de a fi considerate noi şi a 
închirierii/leasingului de bunuri imobile se face prin depunerea notificărilor de taxare prevăzute în 
anexele Normelor de Aplicare a Codului Fiscal.  

Bunuri de capital  
Se aduc completări cu privire la situaţiile în care NU se efectuează ajustări ale TVA deduse, respectiv 
dacă:  
� valoarea fiecărei transformări sau modernizări nu depăşeşte 20% din valoarea totală după transfor-

marea ori modernizarea bunului imobil sau a părţii de bun imobil;  
� casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital este realizată în conformitate cu preve-

derile actului normativ care impune casarea respectivelor active.  
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Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impoza bile  
Se aduc completări cu privire la documentele necesare înregistrării opţionale în scopuri de TVA în cazul 
persoanelor impozabile nestabilite în România care efectuează fie importuri de bunuri în România, fie 
operaţiuni precum arendarea, concesionarea, închirierea, leasingul şi livrarea de construcţii/părţi de con-
strucţii şi a terenurilor pe care sunt construite, operaţiuni taxabile conform legii sau pentru care contribua-
bilii optează pentru regimul normal de taxare.  
Facturarea  
În cazul facturilor transmise prin mijloace electronice, este eliminată prevederea referitoare la necesitatea 
solicitării confirmării din partea Direcţiei Generale a Tehnologiei Informaţiei din cadrul ANAF cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor şi modalităţilor de garantare a autenticităţii sursei şi integrităţii conţinutului facturii.  
Măsuri de simplificare  
Este introdus un nou alineat potrivit căruia în situaţia în care la data constatării de către organele de in-
specţie fiscală a neaplicării taxării inverse, furnizorii/prestatorii şi/sau beneficiarii se află în situaţia de 
insolvenţă, de insolvabilitate, precum şi în situaţia în care măsurile de corectare nu pot fi aplicate conco-
mitent şi la furnizor/prestator şi la beneficiar deoarece cel puţin unul dintre aceştia se află în situaţii cum 
ar fi starea de inactivitate, suspendare la Registrul Comerţului, radiere din Registrul Comerţului, anularea 
codului de înregistrare în scopuri de TVA, regimul normal de taxare rămâne valabil aplicat dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  
� potrivit constatărilor organelor de inspecţie fiscală nu s-au produs consecinţe fiscal-bugetare negati-

ve la furnizori/prestatori şi/sau la beneficiari ca urmare a aplicării regimului normal de taxare;  
� aplicarea taxării inverse la furnizori/prestatori şi /sau la beneficiari poate genera consecinţe fiscal-

bugetare negative.  
IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
În cazul contractelor de leasing financiar care se reziliază, impozitul pe clădiri, terenuri, respectiv mijloa-
ce de transport, după caz, este datorat de locator începând cu data încheierii procesului verbal de preda-
re a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare 
a rezilierii contractului de leasing. Pentru clădiri, impozitul se stabileşte pe baza valorii la care clădirea 
este înregistrată în contabilitatea locatorului.  
Se prevede că prin "lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere" efectua-
te de către locatar la clădirile închiriate se înţelege acele lucrări care determină creşterea valorii clădirii 
respective cu cel puţin 25%.  
Se clarifică înţelesul sintagmei "clădire cu destinaţie turistică" şi se prevăd anumite obligaţii pentru contri-
buabilii care deţin astfel de clădiri, cum ar fi depunerea unei declaraţii pe propria răspundere privind func-
ţionarea sau nefuncţionarea unităţii de cazare în cursul anului, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, 
precum şi punerea la dispoziţia autorităţilor locale de documente justificative aferente activităţii desfăşu-
rate.  
În scopul calculării taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, se prevede că serviciile de decorare, 
neutralizare şi întreţinere reclamă nu se includ în valoarea impozabilă.  

ORDONANŢA nr. 2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 privind 
Codul de procedur ă fiscal ă (MO 71/2012) 
Aşa cum am precizat şi în buletinul informativ APEX Team nr. 1/2012, la sfârşitul lunii ianuarie a fost 
publicată Ordonanţa 2/2012 pentru modificarea şi completarea Codului de Procedură Fiscală. Tot în 
această ordonanţă s-a introdus la final şi mult discutatul articol care a modificat termenul de depunere a 
declaraţiei de impozit pe profit. 
Revenim asupra principalelor modificări aduse Codului de Procedură Fiscală: 
Răspunderea solidar ă 
În condiţiile art. 27 din Codul de Procedură Fiscală referitor la răspunderea solidară, va răspunde solidar 
cu debitorul şi reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii că nu deţine 
alte disponibilităţi băneşti, cu excepţia celor necesare plăţii drepturilor salariale, a impozitelor şi contribu-
ţiilor aferente acestora, reţinute la sursă. 
Domiciliul fiscal 
S-a introdus obligativitatea înregistrării la organul fiscal a domiciliului fiscal în toate cazurile în care aces-
ta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului 
fiscal şi a actelor doveditoare. Termenul de soluţionare a cererii este de 15 zile lucrătoare de la data de-
punerii. Organul fiscal va emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de câte ori consta-
tă că domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul nu a depus cerere de 
modificare a domiciliului fiscal. Data schimbării domiciliului fiscal va fi data comunicării deciziei de verifi-
care a domiciliului fiscal. 
A fost abrogată prevederea potrivit căreia modificarea din oficiu a domiciliului fiscal ori de câte ori se con-
stată că aceasta nu corespunde stării de fapt reale să se facă prin decizie emisă de organul fiscal com-
petent, după ascultarea prealabilă a contribuabilului. 
Acordul de pre ţ în avans şi solu ţia fiscal ă individual ă anticipat ă 
A fost redefinit acordul de preţ în avans (APA) ca fiind actul administrativ emis de ANAF în vederea solu-
ţionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează să 
fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate între 
persoane afiliate. Tranzacţiile viitoare care fac obiectul APA se apreciază în funcţie de data depunerii 
cererii. 
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În scopul soluţionării cererii privind soluţia fiscală individuală anticipată (SFIA) sau APA, organul fiscal 
competent se poate deplasa la domiciliul fiscal al contribuabilului sau în alt loc stabilit de comun acord cu 
acesta pentru analizarea documentaţiei în vederea fundamentării proiectului de SFIA sau APA sau poate 
solicita contribuabilului clarificări cu privire la cerere şi/sau documentele depuse. 
Dosarul tranzac ţiei 
S-a introdus ca sarcină a probei în vederea stabilirii scopului sau conţinutului economic al unor tranzacţii 
obligativitatea contribuabililor de a prezenta, la solicitarea organului fiscal competent şi la termenele sta-
bilite de acesta, a dosarului tranzacţiei în situaţia în care nu există un instrument juridic în baza căruia să 
se realizeze schimbul de informaţii. Conţinutul dosarului tranzacţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui 
ANAF care se va emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei. 
Comunicarea actelor administrative fiscale  
S-a stabilit că actele administrative fiscale emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă sunt 
valabile şi dacă nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi ştampila organului 
emitent. Categoriile de acte administrative fiscale care se emit de organele fiscale în aceste condiţii vor fi 
stabilite prin ordin al MFP care se emite în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei. 
S-a modificat procedura de comunicare a actului administrativ fiscal în sensul că acesta se comunică 
prin remiterea actului administrativ fiscal contribuabilului/împuternicitului dacă se asigură primirea sub 
semnătură a acestuia sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Actul adminis-
trativ fiscal poate fi comunicat şi prin mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de trans-
mitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii 
acestuia şi dacă contribuabilul a solicitat expres acest lucru. Comunicarea prin publicitate se efectuează 
numai în cazul în care comunicarea actului nu a fost posibilă prin modalităţile menţionate anterior. 
Impozitul pe veniturile nereziden ţilor 
S-a introdus posibilitatea plătitorului de venit de a solicita organului fiscal atribuirea codului de identifica-
re fiscală (CIF) şi pentru contribuabilii nerezidenţi persoane juridice care realizează numai venituri supu-
se regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final. Până în prezent aceşti contribuabili tre-
buiau să-şi numească un împuternicit care să le îndeplinească obligaţiile. 
S-au introdus prevederi referitoare la procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri atât 
în cazul convenţiilor de evitare/eliminare a dublei impuneri, cât şi pentru eliminarea dublei impuneri între 
persoane afiliate. 
Eviden ța fiscal ă 
S-a introdus obligativitatea organizării evidenţei creanţelor fiscale potrivit căreia organele fiscale compe-
tente organizează evidenţa creanţelor fiscale şi modul de stingere a acestora pentru fiecare contribuabil. 
Procedura de acces la informaţiile din evidenţa creanţelor fiscale pentru contribuabili se aprobă prin or-
din al preşedintelui ANAF care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonan-
ţei.  
Restituirea sumelor încasate în plus prin poprire 
S-a introdus obligaţia organului fiscal de a restitui din oficiu sumele încasate prin poprire, în plus faţă de 
creanţele fiscale pentru care s-a înfiinţat poprirea în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înca-
sării. În situaţia în care debitorul înregistrează obligaţii fiscale restante sumele încasate în plus se vor 
restitui numai după efectuarea compensării. 
În cazul nerespectării termenului de restituire (5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor) a sumelor 
încasate prin poprire, în plus faţă de creanţele fiscale pentru care s-a înfiinţat poprirea contribuabilii au 
dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului până la data stingerii. Acordarea dobânzilor 
se face la cererea contribuabililor. 
Măsurile de executare silit ă 
S-a introdus ca şi sancţiune pentru nerespectarea termenului de întocmire a deciziei de ridicare a măsu-
rilor de executare silită (2 zile de la data încetării executării silite), răspunderea patrimonială a statului şi 
a unităţii administrativ teritoriale pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de funcţionarii publici din ca-
drul organelor fiscale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 
S-a introdus obligativitatea organului de executare de a ridica poprirea bancară pentru sumele care de-
păşesc cuantumul creanţelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi dacă din informaţiile comunicate 
de bănci rezultă că sumele indisponibilizate în favoarea organului de executare acoperă creanţele fiscale 
înscrise în adresa de înfiinţare a popririi şi sunt îndeplinite condiţiile pentru realizarea creanţei, precum şi 
în situaţia în care organul de executare constată că poprirea a rămas fără obiect. 
S-a introdus limitarea indisponibilizării sumelor existente şi a celor viitoare provenite din încasările zilnice 
în conturile în lei şi în valută la suma necesară pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit, astfel cum 
aceasta rezultă din adresa de înfiinţare a popririi. Băncile pot proceda la decontarea documentelor de 
plată în cazul sumelor necesare plăţii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor şi contribuţiilor aferente 
acestora, reţinute la sursă, dacă din declaraţia pe propria răspundere a debitorului sau reprezentantului 
legal, rezultă că debitorul nu deţine alte disponibilităţi băneşti. 
Sursa: DGFP Vâlcea 

ORDIN nr. 74 din 23 ianuarie 2012 pentru reglementa rea unor aspecte privind reziden ţa fiscal ă în 
România a persoanelor fizice (MO 73/2012) 
Prezentul ordin aprobă formularistica elaborată pentru aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2)-(7) din Le-
gea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale convenţiilor de 
evitare a dublei impuneri, astfel: 
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� "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" trebuie 
completat de persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă 
sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni 
consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Persoana fizică nerezidentă trebuie să înre-
gistreze la autoritatea fiscală competentă acest formular în 30 de zile de la împlinirea termenului de 
183 de zile de prezenţă în România. 

� "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" trebuie 
completat de persoanele fizice rezidente în România, precum şi persoanele fizice nerezidente, care 
au avut obligaţia completării formularului menţionat mai sus, care pleacă din ţara noastră şi care vor 
avea o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic. 

Aceste formulare vor fi înregistrate de persoanele fizice în cauză, personal sau prin împuternicit, la auto-
ritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal, potrivit legii. 
Principalele elemente care vor fi luate în considerare pentru stabilirea rezidenţei fiscale în România a 
unei persoane fizice care soseşte în România sunt următoarele: 
� domiciliul în România; 
� locuinţa permanentă din România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiri-

ată, dar care rămâne oricând la dispoziţia acestuia şi a familiei sale; 
� centrul intereselor vitale amplasat în România; 
� persoana fizică este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în 

total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calen-
daristic vizat. 

Pot exista şi alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenţei fiscale în România sau 
în statul străin, dar numai împreună cu elementele menţionate mai sus: autovehicul înregistrat în Româ-
nia/statul străin; permis de conducere emis de autoritatea competentă din România/statul străin; paşa-
port emis de autoritatea competentă din România/statul străin; persoana este asigurată la sistemul asi-
gurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România; persoana 
este asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin în toată perioada în 
care stă în străinătate/România. 
Autoritatea fiscală competentă va analiza îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă în funcţie de situaţia con-
cretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau 
prevederile Codului Fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată şi va stabili dacă persoana 
fizică nerezidentă păstrează rezidenţa fiscală a celuilalt stat potrivit convenţiei de evitare a dublei impu-
neri sau va fi persoană fizică rezidentă fiscal în România. 
În vederea scoaterii/menţinerii din/în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă, persoana fizică 
rezidentă în România, respectiv persoana nerezidentă au obligaţia să înregistreze cu 30 de zile înaintea 
plecării din România formularul "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la ple-
carea din România" la autoritatea fiscală competentă unde a înregistrat formularul "Chestionar pentru 
stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", dacă persoana în cauză nu a infor-
mat cu privire la schimbarea domiciliului/locuinţei permanente. 
Pe parcursul anului 2012 au obliga ţia complet ării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezi -
den ţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România " şi persoanele fizice care au sosit în Româ-
nia dup ă 1 ianuarie 2009 şi care continu ă să fie prezente în România şi dup ă 1 ianuarie 2012. 
Persoanele fizice nerezidente sosite în România înainte de 1 ianuarie 2009 şi care solicită eliberarea 
"Certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri 
dintre România şi pentru persoane fizice rezidente în România" au obligaţia completării formularului 
"Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" şi totodată să 
facă dovada plăţii impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi 
din afara României, pentru categoriile de venituri supuse impozitului în România. 

ORDIN nr. 108 din 2 februarie 2012 pentru modificar ea Ordinul ui pre şedintelui ANAF 2112/2010 
privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spa ţiul cu destina ţie 
de sediu social şi de înregistrare a documentului care atest ă dreptul de folosin ţă asupra spa ţiului 
cu destina ţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi con ţinutului unor formula-
re (MO 99/2012) 
Ordinul aduce modificări procedurii de solicitarea şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie 
de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu des-
tinaţia de sediu social. 
Menţionăm în sumar această procedură: 
Înregistrarea documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social 
la organul fiscal se va efectua la solicitarea Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul jude-
ţean sau al municipiului Bucureşti, prin transmiterea în format electronic a "Cererii de înregistrare a docu-
mentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a 
certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social", completată de persoana solicitantă, însoţită de 
actele doveditoare ale dreptului de folosinţă (cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vânzare-
cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă). 
Oficiul Registrului Comerţului va transmite organului fiscal documentele menţionate mai sus, în format 
pdf, prin poştă electronică, pe adresa de e-mail dedicată. 
Organul fiscal verifică datele înscrise în cerere cu cele din actele doveditoare, preia informaţiile în Regis-
trul de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social, înscriind şi numărul de înregistrare atribuit de 
Oficiul Registrului Comerţului cererii şi emite "Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă 

Au fost aduse 
modific ări procedurii 
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sediul social necesar 
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dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social" şi "Certificatul pentru spaţiul cu desti-
naţie de sediu social" în format pdf, înscriind în acestea şi numărul de înregistrare atribuit de Oficiul Re-
gistrului Comerţului cererii. Documentele se transmit prin poştă electronică Oficiului Registrului Comerţu-
lui de la care a fost primită solicitarea. 
Termen de eliberare 
Pentru cererile însoţite de documentaţia completă, primite de organul fiscal în prima jumătate a progra-
mului de lucru, "Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra 
spaţiului cu destinaţie de sediu social" şi "Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social" se 
transmit Oficiului Registrului Comerţului în aceeaşi zi. Pentru cererile primite în a doua jumătate a pro-
gramului, cele două documente se transmit în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat 
următoare. 
Organul fiscal competent este administraţia finanţelor publice municipală, orăşenească, comunală sau a 
sectoarelor municipiului Bucureşti, din cadrul ANAF, în a cărei rază teritorială se află situat spaţiul cu 
destinaţie de sediu social. 
Eviden ţă 
Organul fiscal va organiza evidenţa documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu 
destinaţie de sediu social în cadrul Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social care 
va cuprinde: 
� adresa completă a spaţiului cu destinaţie de sediu social (stradă, număr, bloc, apartament, localita-

te, judeţ/sector); 
� datele de identificare a titularului dreptului de folosinţă (nume şi prenume/denumire, adresa domici-

liului/ domiciliul fiscal şi cod de identificare fiscală); 
� documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (tipul do-

cumentului, număr şi dată); 
� perioada de valabilitate a dreptului de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (data 

de început, data de final). 

ORDIN nr. 225 din 14 februarie 2012 privind indicel e pre ţurilor de consum utilizat pentru actuali-
zarea pl ăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anu al (MO 122/2012) 
Pentru anul fiscal 2012, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în 
contul impozitului pe profit anual este 3,5%. 
ORDIN nr. 110 din 2 februarie 2012 pentru modificar ea anexei nr. 1 la Ordinul pre şedintelui ANAF 
1294/2007 privind impozitele, contribu ţiile şi alte sume reprezentând crean ţe fiscale, care se pl ă-
tesc de contribuabili într-un cont unic (MO 94/2012 ) 

ORDIN nr. 138 din 9 februarie 2012 privind modifica rea anexei la Ordinul pre şedintelui ANAF 
1314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribu ire a sumelor pl ătite de contribuabili în con-
tul unic şi de stingere a obliga ţiilor fiscale înregistrate de c ătre ace ştia (MO 109/2012) 

ORDIN nr. 163 din 9 februarie 2012 privind aprobare a modelelor unor formulare emise în aplica-
rea prevederilor art. XI din OG 30/2011 pentru modif icarea şi completarea Legii 571/2003 privind 
Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor m ăsuri financiar-fiscale (MO 120/2012) 
Ordinul aprobă modelul formularelor prevăzute de OG 30/2011 pentru anularea/reducerea penalităţilor 
de întârziere menţionate în Codul Fiscal, formulare care sunt deja aplicabile încă de la sfârşitul anului 
2011: 
� decizia de anulare a penalităţilor de întârziere; 
� decizia de reducere a penalităţilor de întârziere. 

INFO – Impozitarea tichetelor cadou 
Cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecă-
rei persoane nu dep ăşeşte 150 lei, nu sunt incluse în veniturile salariale  şi nu sunt impozabile, în 
înţelesul impozitului pe venit . 
Cadourile în bani şi în natură acordate salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie care depăşesc 150 lei pre-
cum şi cadourile oferite cu alte ocazii sunt impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit şi a 
contribuţiilor sociale obligatorii. 
Tichetele cadou pot fi acordate de angajatori salariaţilor proprii doar pentru cheltuieli sociale. Tichetele 
cadou, acordate conform legii, nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii 
potrivit art. 29615 lit. o) din Codul Fiscal. 
La stabilirea impozitului pe venituri din salarii se iau în calcul valoarea tichetelor cadou acordate. 
Important! Pentru angajator, din punct de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli cu ca-
dourile în bani şi în natur ă sunt deductibile la calculul impozitului pe profit , ca şi cheltuieli socia-
le, în limita unei cote de pân ă la 2%, aplicat ă asupra valorii cheltuielilor cu salariile personal ului. 
CIRCULARĂ nr. 5 din 2 februarie 2012 privind nivelul ratei d obânzii de referin ţă a BNR (MO 
88/2012) 
Începând cu data de 3 februarie 2012, nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este de 5,50% pe an. 

REGULAMENT nr. 1 din 9 ianuarie 2012 privind organiza rea şi func ţionarea la Banca Na ţional ă a 
României a Centralei Incidentelor de Pl ăţi (MO 49bis/2012) 

REGULAMENT nr. 2 din 9 ianuarie 2012 privind organiza rea şi func ţionarea la Banca Na ţional ă a 
României a Centralei Riscului de Credit (MO 49bis/2 012) 
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ORDIN nr. 116 din 21 decembrie 2011 pentru aprobare a Instruc ţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea 
Standardelor interna ţionale de raportare financiar ă de către entit ăţile autorizate, reglementate şi 
supravegheate de Comisia Na ţional ă a Valorilor Mobiliare (MO 82/2012) 

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului 
(CE) 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire  a 
unor norme comune privind condi ţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea oc upa ţiei de 
operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, a le Regulamentului 
(CE) 1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind norm ele 
comune pentru accesul la pia ţa transportului rutier interna ţional de m ărfuri, ale Regulamentului 
(CE) 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind norm ele 
comune pentru accesul la pia ţa interna ţional ă a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul 
şi de modificare a Regulamentului (CE) 561/2006 şi ale OG 27/2011 privind transporturile rutiere, 
precum şi sanc ţiunile şi măsurilor aplicabile în cazul constat ării acestor înc ălcări (MO 114/2012) 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare in valuta 
Nu uitaţi că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ şi de pasiv exprimate în 
valută (disponibilităţi bănești, creanțe, datorii) se efectuează lunar la cursul de schimb al pieței valutare, 
comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii. Evaluarea se aplică şi creanţelor şi datoriilor exprimate 
în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.  
Cursul valutar de folosit la sfârșitul lunii februarie 2012: 
1 EUR = 4.3486 RON; 1 USD = 3,2357 RON;  1 CHF = 3,6080 RON; 1 GBP = 5,1548 RON. 

AGENDA LUNII MARTIE 2012 

Zilnic nu uita ţi 
� Să completaţi registrul de casă (sau să imprimaţi registrul întocmit în format electronic); 
� Să completaţi jurnalul de vânzări şi cumpărări; 
� Să completaţi în registrul electronic de evidenţă a salariaţilor informaţiile referitoare la începerea/

încetarea unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de luna nu uita ţi 
� Să completaţi Registrul Jurnal; 
� Să completaţi Registrul de evidenţă fiscală odată cu definitivarea anului fiscal 2011; 
� Să evaluaţi elementele monetare de activ şi de pasiv exprimate în valută (disponibilităţi băneşti, cre-

anţe, datorii) la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 
� Să înregistraţi la Administraţia Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenţii 

în cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal; 
� Să efectuaţi inventarierea stocurilor în cazul în care folosiţi inventarul intermitent; 
� Să întocmiţi ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglement ări în domeniul TVA 
� Menţionaţi pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de înregistrare în 

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

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

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uita ți 
Că miercuri, 7 martie este ultima zi pentru depunerea  

� declaraţiei de menţiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 
în cazul în care aţi efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în luna februarie 2012. Începând cu 
luna martie 2012, perioada fiscală de raportare a TVA va fi lunară.  

Că luni, 12 martie, este ultima zi pentru depunerea 

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

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

Că luni, 12 martie, este ultima zi pentru plata 

� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Că joi, 15 martie este ultima zi pentru depunerea 

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

Nu uita ți termenele 
obliga țiilor fiscale 

pentru luna martie 2012  
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� declarației anuale de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică (formular 204) pentru anul 
2011; 

� situației centralizatoare privind achizițiile şi livrările de produse energetice pentru februarie 2012. 
Că joi, 15 martie este ultima zi pentru efectuarea pl ăților anticipate  

� privind impozitul pe venit aferente trim. I 2012 de către contribuabilii care realizează venituri din acti-
vități independente, din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendare, precum şi 
venituri din activități agricole conform Codul Fiscal art. 71. 

Că luni, 26 martie este ultima zi pentru depunerea 

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

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300)*; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declara ţiei anuale privind impozitul pe profit (formular 10 1)* cu excepția organizațiilor non-profit 

și a contribuabililor care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicul-
tură şi viticultură care au avut obligaţia depunerii declarației 101 până la 25 februarie 2012; 

� declaraţiei recapitulative lunare privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 
aferentă lunii februarie 2012; 

� declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferentă 
lunii februarie 2012 (formular 394) *;  

� declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice 
care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România (formular 224);  

� declaraţiei privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără ecotaxă). 
Că luni, 26 martie este ultima zi pentru plata 

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

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

nerii declara ţiei anuale de impozit pe profit (formular 101)  
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social şi fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activităţi independente, cu regim de reţinere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna februarie 2012 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiţii 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse  
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigur ărilor de stat şi fondurilor speciale : 

ο contribuţiei de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuţiei la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuţiei la fondul pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
ο contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
� contribuţiei la Fondul pentru mediu (fără ecotaxă) 
� taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor  
� contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (prima rată) de către contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 

alin. (1) lit. a)—e), adică: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii între-
prinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică  autorizată să desfăşoare activităţi eco-
nomice; d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; e) persoanele care realizează ve-
nituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor 
din evidenţa contabilă în partidă simplă. 

Că luni, 2 aprilie este ultima zi pentru plata 

� taxelor locale aferente terenurilor, clădirilor şi mijloacelor de transport (transa I ). Transa II şi ultima 
va fi 30 septembrie 2012. 

 
Declaraţiile menţionate anterior, cât şi programele de asistenţă pentru completarea lor pot fi descărcate 
de pe website-ul Ministerului de Finanţe : www.mfinante.ro  
Declaraţiile fiscale evidenţiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de 
contribuabilii mari şi mijlocii precum şi de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declara-
ţiilor şi au un certificat digital. 
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INDICATORI SOCIALI 

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

Angajat şi prestator de activit ăți 
dependente (cota %)   

Contribuţia pentru asigurări sociale (pensie) 

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

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

câştigul salarial mediu brut)1  

10,5% 
(baza de calcul a contribuţiei  

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

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

sub convenţie civilă: venit brut) 

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

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

0,85%   

Contribuţia la fondul de şomaj 
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

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

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

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

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

Impozitul pe venituri   16% 

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

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

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

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

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

  
13 lei 

32,50 lei 
  

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

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

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

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

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

asigurărilor sociale de stat, adică 5 x 2.117 lei) 

Plătitor de venit/ Beneficiar al  
activit ăților profesionale  

(drepturi autor şi convenții civile) 
(cota %) 

Prestator activit ăți profesionale  
(venituri din drepturi de autor 

şi convenții civile)  
(cota %) 

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

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

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

Impozitul pe venituri   16%4 

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

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

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

declară anual, la Administraţia Financiară, veniturile realizate şi plăteşte diferenţa de impozit. 
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Echipa APEX Team este formată din consultanţi experimentaţi, disponibili să vă asiste Echipa APEX Team este formată din consultanţi experimentaţi, disponibili să vă asiste 
şi să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile şi de salarizare. şi să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile şi de salarizare.   

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistenţa funcţiei financi-Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistenţa funcţiei financi-
are şi contabile a întreprinderilor şi un grup de consultanţi specializaţi în asistenţa servi-are şi contabile a întreprinderilor şi un grup de consultanţi specializaţi în asistenţa servi-
ciului de salarizare al clienților noștri.ciului de salarizare al clienților noștri.  

  

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

��Ţinere de contabilitate Ţinere de contabilitate   
��Salarizare şi servicii conexeSalarizare şi servicii conexe  
��Asistenţă contabilă Asistenţă contabilă   
��Organizarea funcției contabileOrganizarea funcției contabile    
��Consultanţă fiscală şi contabilă «Consultanţă fiscală şi contabilă «  on lineon line  »»  
��Consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului preţurilor de transfer  Consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului preţurilor de transfer    
��Asistenţă în implementarea ERPAsistenţă în implementarea ERP  
��TrainingTraining  

Misiunea noastră: Misiunea noastră:   
să aducem valoare afacerii clienţilorsă aducem valoare afacerii clienţilor  

www.apexwww.apex--team.roteam.ro  

APEX Team International 

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

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