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ORDIN nr. 224 din 18 februarie 2013 privind indicele prețurilor de consum utilizat 
pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual (MO 
106/2013) 

Pentru anul fiscal 2013, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate 
în contul impozitului pe profit anual este 104,3%. 
Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți antici-
pate efectuate trimestrial, determină plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul 
pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum, până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata. 
Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plățile anticipate trimestriale, 
este impozitul pe profit datorat conform declarației privind impozitul pe profit, fără a lua în calcul 
plățile anticipate efectuate în acel an. 
Informații suplimentare privind sistemul plăților anticipate privind impozitul pe profit găsiți în buleti-
nul informativ APEX Team nr. 12 2012. 
LEGE nr. 6 din 21 februarie 2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2013 (MO 107/2013) 

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 
anul 2013 este în sumă de 2.223 lei (în anul 2012 acesta a fost 2.117 lei).  
Cuantumul ajutorului de deces se stabilește la 2.223 lei în cazul decesului asiguratului / pensiona-
rului și la 1.112 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului / pensionarului. 
Cotele de contribuții pentru asigurări sociale datorate de salariați și de angajatori rămân aceleași ca 
în anul 2012. 
Astfel, aceste cote sunt: 
Pentru angajator: 
� contribuția de asigurări sociale pentru condiții: 

a) normale de muncă - 20,8%; 
b) deosebite de muncă - 25,8%; 
c) speciale de muncă - 30,8%; 
� contribuția datorată în funcție de clasa de risc între 0,15 și 0,85%, 
� contribuția de asigurări de sănătate - 5,2%; 
� contribuția pentru concedii și indemnizații - 0,85%; 
� contribuția datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj - 0,5%; 
� contribuția datorată la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale - 0,25%. 
Pentru angajat: 
� contribuția individuală de asigurări sociale - 10,5%, indiferent de condițiile de muncă; 
� contribuția individuală de asigurări de sănătate - 5,5%; 
� contribuția individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj - 0,5%. 
ORDIN nr. 184 din 13 februarie 2013 privind modificarea Ordinului președintelui 
ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevă-
zute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 101/2013) 

Ordinul aduce modificări ale următoarelor formulare și a instrucțiunilor de completare a acestora: 
� 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p  
� 223 "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități 

supuse regimului transparenței fiscale", cod 14.13.01.13/1i  
INFO – Lista instrumentelor juridice încheiate de România în baza cărora se reali-
zează schimbul de informații cu alte state 

� Prin Ordonanța 8 din 23 ianuarie 2013 care a adus numeroase modificări Codului Fiscal, s-a 
introdus de la 1 februarie 2013 o cotă de impozitare de 50% pentru veniturile nerezidenților 
plătite către state cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se 
realizeze schimbul de informații. 

� Lista a fost publicată pe site-ul Ministerului de Finanțe, la rubrica noutăți. O puteți accesa și 
direct prin linkul următor: discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/lista_instrum_jurid_sch_inf_state.pdf 
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ORDIN nr. 1 din 30 ianuarie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întoc-
mirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțe-
lor Publice, aplicabile instituțiilor de credit (MO 93/2013) 

ORDIN nr. 213 din 15 februarie 2013 privind completarea Reglementărilor contabile con-
forme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților co-
merciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, 
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012 
(MO 100/2013) 

ORDIN nr. 71 din 22 ianuarie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind în-
tocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012 
(MO 63/2013) 

ORDIN nr. 140 din 4 februarie 2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii 
de TVA prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și SUA privind statutul forțelor 
SUA în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 
260/2002, aprobate prin OMFP nr. 2.389/2011 (MO 90/2013) 

Ordinul aduce unele corecții pentru corelare legislativă și se permite ca președintele ANAF să aprobe 
restituirea de TVA pentru cei supuși acestui ordin chiar dacă cererile de restituire nu s-au depus în ter-
men. 
LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 a bugetului de stat pe anul 2013 (MO 106/2013) 

ORDIN nr. 195 din 20 februarie 2013 pentru modificarea și completarea Ordinului preșe-
dintelui ANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor 
utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere 
sau reținere la sursă (MO 111/2013) 

Ordinul aduce completări instrucțiunilor de completare a declarației 100 în ceea ce privește: 
� impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural 
� impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale 
� impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul 

gazelor naturale. 
ORDIN nr. 252 din 22 februarie 2013 pentru publicarea Acordului dintre autoritatea com-
petentă din România și autoritatea competenta din Confederația Elvețiană, semnat la 
Berna la 6 decembrie 2012 și la București la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de 
la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România și Confede-
rația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, pentru amendarea Convenției 
dintre România și Confederația Elvețiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit și pe avere, semnată la București la 25 octombrie 1993 (MO 111/2013) 

Prin acest Ordin sunt completate prevederile Convenției de evitare a dublei impuneri dintre România și 
Elveția în ceea ce privește schimbul de informații dintre cele două state. 

INFO – Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu 

Această procedură este reglementată de Ordinul 1221 din 12 iunie 2009 (MO 415/2009). 
Contribuabilii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu nu se includ în lista contribuabi-
lilor declarați inactivi. 
Menționăm în continuare principalele aspecte privind regimul de declarare derogatoriu: 
� In caz de inactivitate temporara, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, 

alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale pentru impozitele, taxele și contribuțiile 
administrate de ANAF. 

� Depunerea declarațiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobata pentru 
perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi. 

� Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusa acestui regim, contribua-
bilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: 

ο să nu desfășoare niciun fel de activitate; 
ο să nu obțină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare și/sau alte elemente 

similare veniturilor; 
ο să nu dispună de personal angajat și sa nu plătească venituri cu regim de reținere la sursă a impozi-

tului; 
ο să figureze în evidența fiscală cu toate obligațiile declarative și de plată îndeplinite; 
ο să nu aibă în curs de soluționare un decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare 

sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor și contribuțiilor; 
ο să nu facă obiectul unei acțiuni de inspecție fiscală, în curs de derulare; 
ο să nu fie înscriși în lista contribuabililor declarați inactivi;  
ο în cazul contribuabililor, persoane juridice, înființați în baza Legii 31/1990 privind societățile comerci-

ale, republicată, inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerțului, conform prevederilor 
art. 237 din legea menționată. 

Regimul                

de declarare 

derogatoriu  

condiții de aplicare 

și consecințe 



Pagina 3 

Newsletter 

 © 2013 APEX Team International 

� Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul 
fiscal în a cărui evidență fiscală aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții. 

� În cazul societăților comerciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, 
se depune dovada înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, respectiv o copie a extrasu-
lui de registru emis de către oficiul registrului comerțului privind starea societăților comerciale, referi-
toare la suspendarea temporară a activității acestora. 

� Cererea se soluționează de organul fiscal în termen de 30 de zile de la data depunerii, de comparti-
mentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale. 

Obligațiile de declarare aferente activității desfășurate anterior perioadei de aplicare a regimului de decla-
rare derogatoriu se mențin. 
Regimul de declarare derogatoriu aprobat își încetează valabilitatea: 
� la data aprobată pentru încetarea acestuia; 
� începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiții. 
În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu în regimul normal 
de declarare. 
Prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibilă numai după aproba-
rea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respectarea procedurii și a condițiilor. 
Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declarații fiscale: 
� formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat"; 
� formularul 101 "Declarație privind impozitul pe profit"; 
� formularul 102 "Declarație privind obligațiile de plata la bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speci-

ale"; 
� formularul 103 "Declarație privind accizele"; 
� formularul 104 "Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor"; 
� formularul 120 "Decont privind accizele"; 
� formularul 130 "Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă"; 
� formularul 300 "Decont de TVA". 
Pentru fracțiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, 
contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor 101, 120 și 130 la termenele prevăzute de lege. 
Pentru celelalte declarații fiscale sau declarații informative, altele decât cele prevăzute mai sus, termenele 
de depunere și procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislația fiscală în vigoare. 
Reamintim că societățile comerciale aflate sub incidența regimului de declarare derogatoriu trebuie să 
depună Raportări Contabile semestriale și situații financiare anuale. 
Atenție, în conformitate cu prevederile art. 153 (9) litera b) din Codul Fiscal, organele fiscale anulează 
înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, dacă aceasta a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în 
registrul comerțului, potrivit legii, de la data înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul 
comerțului. 
INFO - Schimbarea perioadei fiscale în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri 

Generalități privind perioada fiscală 
Perioada fiscală a TVA este reglementată de art. 1561 din Legea 571/2003 - Codul Fiscal și pct. 80 din 
Normele de aplicare ale acestuia aprobate prin HG 44/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Perioada fiscală este luna calendaristică. Prin excepție de la această prevedere perioada fiscală este tri-
mestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o 
cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România 
care nu a depășit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează pe baza cursului de 
schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, cu excepția situației în 
care persoana impozabilă a efectuat în cursul acestuia, una sau mai multe achiziții intracomunitare de 
bunuri. 
Excepții privind perioada fiscală 
În situația în care o persoană impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală efectu-
ează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calen-
daristică începând cu: 
� prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare 

de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru; 
� a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de 

bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. 
Atenție! Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, 
pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de TVA. 

� prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomuni-
tare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic. 

Persoana impozabilă care potrivit celor menționate mai sus este obligată să își schimbe perioada fiscală 
trebuie să depună "Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impoza-
bile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efec-
tuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (092)", la organul fiscal competent, în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare care 
generează această obligație, și va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică pentru anul curent și pen-
tru anul următor. 

 În cazul unei 
achiziții 

intracomunitare      
de bunuri, perioada 

fiscală devine 
obligatoriu lunară 
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De reținut! Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziție intracomunitară de bunuri, 
persoana respectivă va reveni la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală. În acest sens, va trebui 
să depună formularele 010 sau 070, după caz. 
Baza legală: art. 1561 din Codul Fiscal, Ordinul președintelui ANAF 1165/2009 privind aprobarea 
procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri 
de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție 
intracomunitară taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare. 
REMINDER – Ce cursuri valutare folosim  

 

REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certificatul lor de rezi-
dență fiscală emis în 2013. 

Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2012 sunt valabile și în primele 60 zile calendaristice 
din anul 2013 (adică până la 1 martie 2013). 
REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 

Nu uitați că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în 
valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii) se efectuează lunar la cursul de schimb al pieței valutare, 
comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii. Evaluarea se aplică și creanțelor și datoriilor exprimate 
în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute.  
Cursul valutar de folosit la sfârșitul lunii februarie 2013: 
1 EUR = 4,3698 RON; 1 CHF = 3,5796 RON; 1 GBP = 5,0606 RON; 1 USD = 3,3345 RON. 

Scop Cursul valutar folosit 

Plafonul pentru achiziții intracomunitare de 10.000 euro, aplicabil 
în cursul unui an calendaristic 

3,3817 lei / euro  
(valabil la data aderării) 

Persoana impozabilă stabilită în România care în cursul anului 
2013 realizează o cifra de afaceri ce depășește plafonul de    
65.000 euro trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în ter-
men de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins/depășit acest 
plafon 

3,3817 lei / euro  
(valabil la data aderării) 
Plafonul în lei este rotunjit la 
220.000 lei. 

Plafonul de 100.000 euro pentru determinarea perioadei fiscale 
pentru TVA 

4,4287 lei/euro (valabil pentru 
31 decembrie al anului prece-
dent) 

Plafonul de 35.000 euro privind vânzările la distanță 3,3817 lei / euro  
(valabil la data aderării) 

Organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale și organizațiile pa-
tronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit și pentru veni-
turile din activități economice realizate pana la nivelul echivalen-
tului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 
10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit 

4,4560 lei / euro  
(cursul mediu pentru anul 
2012) 

Stabilirea limitei de deductibilitate a cheltuielilor pentru: 
� contribuții ale angajaților la scheme de pensii facultative în 

limita a 400 euro într-un an fiscal pentru fiecare participant 
� prime de asigurare voluntară de sănătate, în limita a 250 

euro într-un an fiscal pentru fiecare participant 
� taxele și contribuțiile către organizațiile neguvernamentale 

sau asociații profesionale (în limita a 4.000 euro anual) 

  
� Cursul BNR la data înre-

gistrării cheltuielilor 
� Cursul BNR la data înre-

gistrării cheltuielilor 
� Cursul BNR la data plații 

contribuțiilor  

Impozitul pe venit 
Transformarea contribuțiilor reținute pentru fondurile de pensii 
facultative din lei în euro, pentru verificarea încadrării în plafonul 
anual de 400 euro 

  
Cursul BNR din ultima zi a lunii 
pentru care se plătesc dreptu-
rile salariale 

Venituri din activități independente 
Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de 
norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un ve-
nit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 
100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația deter-
minării venitului net anual în sistem real. 
Stabilirea limitei de deductibilitate a contribuțiilor la scheme facul-
tative de pensii în limita a 400 euro anual pentru o persoană și 
respectiv a primei de asigurare privată de sănătate, în limita a 
250 euro anual pentru o persoană 

4,4560 lei / euro  (cursul mediu 
pentru anul 2012) 

Cursul folosit pentru accize, taxa specială pentru autovehicule, 
impozitul la țițeiul din producția internă 

4,5223 lei / euro  
(valabil la 01.10.2012) 
publicat în JO al UE 

Nu uitați                    

să solicitați 

partenerilor externi 

certificatele  

de rezidență  

valabile pentru  

2013  
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AGENDA LUNII MARTIE 2013 

Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare la începerea/

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

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

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

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

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

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

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uitați 
Că vineri, 1 martie este ultima zi 
� de valabilitate a certificatului de rezidență fiscală aferent anului 2012, pentru care se fac plățile către 

nerezidenți în anul 2013 (în baza convenției de evitare a dublei impuneri).  

Că joi, 7 martie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 

în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în luna februarie 2013. Începând cu 
luna martie, perioada fiscala de raportare a TVA va fi lunară.  

Că luni, 11 martie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;  
� declarației de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impoza-

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

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

nic); 
� declarației anuale de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică (formular 204) pentru anul 

2012; 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru februarie 2013. 
Că luni, 25 martie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100) *; 
� declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală 

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300) *; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declarației anuale privind impozitul pe profit (formular 101) pentru anul 2012;  
� declarației recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

aferentă lunii februarie 2013; 
� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferentă 

lunii februarie 2013 (formular 394) *;  
� declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice 

care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice și posturilor consulare acreditate în România (formular 224);  

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor fiscale  
și de plată a  
obligațiilor  

fiscale 
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� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără ecotaxă); 
� declarației privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 

declarației privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în sco-
puri de TVA a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) N e) din Codul Fiscal (formular 311) 

Că luni, 25 martie este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat:  

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2012 pentru contribuabilii care au obligația depu-

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

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuției la fondul pentru concedii și îndemnizații de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� contribuției la Fondul pentru mediu (fără ecotaxă) 
� taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului II 2013  
� anticipată privind impozitul pe venit aferent trimestrului I 2013 de către contribuabilii care realizează 

venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din aren-
dare, precum și venituri din activități agricole conform C.F. art. 71 

� contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I, de către contribuabilii prevăzuți 
la art. 29621 alin. (1) lit. a)—e): întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii între-
prinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități econo-
mice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din 
drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evi-
dența contabilă în partidă simplă. 

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

25 martie  

termen de  

declarare  

și de plată a 

impozitului pe  

profit al anului  

2012  
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2013  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 
  

20,8 % pentru condiții normale de muncă 

25,8 % pentru condiții deosebite de muncă 

30,8 % pentru condiții speciale de muncă 

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

10,5% (baza de calcul a contri-
buției individuale plafonat pen-
tru angajat la cinci ori câștigul 
salarial mediu brut,  
adică 5 x 2.223 =11.115 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 îndem-
nizații de asigurări de sănătate 

(calculată la venitul brut plafonat la 12 salarii 
minime brute pe țară garantate în plată înmulțit 
cu numărul asiguraților pentru care se calculea-
ză contribuția) 

0,85%   

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

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

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

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

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

Impozitul pe venituri   16% 

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

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

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen-
sul impozitului pe venit începând cu martie 
2011 

9 lei   

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

750 lei 
    

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 

Pentru angajații din sectorul privat (*2,5) 

  
13 lei 
32,50 lei 

  

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

Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații benefici-
ază de concedii medicale și de îndemnizații 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 îndemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate su-
portate de angajator precum și pentru îndemnizațiile de incapacitate temporara de muncă drept urmare a unui accident de mun-
că sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  

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

"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, mențio-
nate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 



Bd. Dacia 56, Sector 2 
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Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail: office@apex-team.ro 

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

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

 

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

�Ținere de contabilitate  
�Salarizare și servicii conexe 
�Asistență contabilă  
�Organizarea funcției contabile  
�Consultanță fiscală și contabilă « on line » 
�Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   
�Asistență în implementarea ERP 
�Training 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

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

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