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ORDIN nr. 170 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea reglementărilor 

contabile privind contabilitatea în partidă simplă (MO 139/2015) 

Ordinul aprobă reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, 
acestea fiind aplicabile începând cu 1 martie 2015.  
Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se aplică de către 
următoarele categorii de persoane: 
a) persoanele fizice și asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri 

sunt supuse impozitului pe venit, al căror venit net anual este determinat în sis-
tem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obținut din următoarele surse: 

ο activități independente; 
ο cedarea folosinței bunurilor; 
ο activități agricole, silvicultură și piscicultură; 

b) persoanele sau entitățile care, prin actul normativ de înființare, prin legi specia-
le sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă sim-
plă, cu excepția persoanelor juridice fără scop patrimonial. 

Ca element de noutate, persoanele de la litera a) de mai sus pot conduce contabilita-
te în partidă dublă, prin opțiunea acestora, dacă nu există vreun act normativ care 
să interzică această posibilitate sau care să impună conducerea contabilității în par-
tidă simplă. Când este permisă opțiunea, iar persoana fizică este interesată de con-
ducerea contabilității în partidă dublă, aceasta poate conduce contabilitatea în acest 
mod de la începutul exercițiului financiar ulterior celui în care s-a decis schimbarea 
conducerii contabilității. 
Persoanele înființate după 1 martie 2015 pot opta încă de la înființare la conducerea 
contabilității în partidă dublă sau în partidă simplă. 
În cazul în care se optează pentru contabilitate în partidă dublă, aceasta se va con-
duce aplicând reglementările valabile operatorilor economici, până la nivel de ba-
lanță inclusiv și fără a se întocmi situații financiare anuale. Trecerea de la contabili-
tatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă, se realizează având ca do-
cument justificativ un inventar din care să rezulte activele și datoriile persoanei fi-
zice, iar deschiderea inițială a conturilor se va face prin utilizarea contului 455 
„Sume datorate acționarilor/asociaților”. 
Persoanele care conduc contabilitate în partidă simplă nu întocmesc situații financi-
are anuale. 
Registre obligatorii 

Pentru persoanele ce conduc contabilitatea în partidă simplă, având în vedere speci-
ficul activității, următoarele registre sunt obligatorii: 
� Registrul Jurnal de încasări și plăți – cod 14-1-1/b; 
� Registrul Inventar – cod 14-1-2/b. 
În Registrul Jurnal de încasări și plăți se înregistrează cronologic toate încasările 
atât cu numerar cât și prin bancă, precum și plățile și sumele se totalizează lunar. 
Registrul Inventar se completează cu elementele de natura activelor și datoriilor 
inventariate. Reamintim faptul că și persoanele ce desfășoară activități independen-
te, profesii libere etc, au obligația efectuării inventarierii patrimoniului, cel puțin o 
dată pe an. 
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Arhivarea și păstrarea documentelor financiar-contabile 
Termenele de păstrare sunt: 
a) 10 ani pentru Registrul Jurnal de încasări și plăți și Registrul Inventar; 
b) 50 ani pentru statele de salarii; 
c) 5 ani pentru documentele justificative primare; 
d) documentele ce atestă proveniența unor bunuri cu o durată de folosință mai mare de 

5 ani se păstrează pe toată durata de utilizare a bunurilor. 

ORDIN nr. 150 din 11 februarie 2015 privind modificarea și completarea re-
glementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile societăților comerciale 
ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglemen-
tată, aprobate prin ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publi-
ce, nr. 1.286/2012 (MO136/2015) 

CIRCULARA nr. 40146 din 30 ianuarie 2015 emisă de ministerul finanțelor 
publice cu privire la refacturarea serviciilor de cazare în cazul agențiilor de 
turism care aplică regimul normal de taxare 
Circulara aduce clarificări privind regimul de TVA aplicabil refacturării serviciilor de ca‐
zare de către agențiile de turism, astfel: 
� atunci când agenția de turism aplică regimul normal de taxare, se consideră că aceas‐

ta a primit și a prestat servicii de cazare; 
� în situația în care agenția de turism optează pentru aplicarea regimului normal de 

taxă și refacturează servicii de cazare, aceasta va aplica cota redusă de TVA de 9% la 
baza de impozitare, ce include și marja sa de profit; 

� alte persoane care refacturează servicii de cazare pot aplica cota redusă de 9% numai 
la costul exact al acestor operațiuni. 

Trebuie precizat totuși că, prevederile Codului Fiscal permit aplicarea cotei reduse de 9% 
doar în cazul refacturării la cost, prin aplicarea așa numitului mecanism al structurii de 
comisionar. Circulara emisă de Ministerul de Finanțe permite cu titlu de excepție aplica‐
rea structurii de comisionar de către agențiile de turism chiar dacă își adaugă o marjă de 
profit. 

ORDIN nr. 159 din 16 februarie 2015 pentru stabilirea modelului și conținutu-
lui anunțului de atenționare a clienților referitor la obligația de respectare a 
prevederilor OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utili-
za aparate de marcat electronice fiscale (MO 131/2015) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul anunțului de atenționare a clienților referitor la 
obligația de respectare a prevederilor OUG 28/1999 privind obligația operatorilor econo‐
mici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 
Începând cu data de 1 martie 2015, operatorii economici care au obligația de a utiliza apa‐
rate de marcat electronice fiscale, afișează anunțul aprobat prin acest ordin la locul de 
amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în așa fel încât să fie vizibil clienți‐
lor. 
Operatorii economici care desfășoară activități comerciale în unități de tip restaurant, 
bar, discotecă, club și altele asemenea asigură informarea clienților și prin tipărirea 
anunțului de atenționare pe prima pagină a meniurilor pe care le pun la dispoziția acesto‐
ra ori prin alte mijloace, astfel încât la fiecare masă destinată clienților aceștia să aibă 
permanent posibilitatea de a citi anunțul de atenționare. 
Anunțul aprobat prin acest ordin se tipărește pe format A4 color.  
Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe site‐ul Ministerului Finanțelor Pu‐
blice www.mfinante.gov.ro  
Pentru tipărirea anunțului de atenționare se utilizează caractere egale, de minimum 14 
puncte. 
Modelul anunțului poate fi consultat și aici:  
http://www.apex‐team.ro/Files/Anunt_case_de_marcat.pdf 

 

 

Un nou anunț 

obligatoriu de afișat 
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1 martie 2015 
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ORDONANȚA nr. 10 din 28 ianuarie 2015 pentru organizarea loteriei bonuri‐
lor fiscale (MO 81/2015) 
Ordonanța aduce modificări legislației privind casele de marcat și aprobă sistemul Loteri‐
ei bonurilor fiscale, ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale și încurajarea cumpă‐
rătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării veniturilor operatorilor eco‐
nomici. 
Modificări aduse legislației privind casele de marcat 
Ordonanța completează prevederile OUG 28/1999 privind obligația operatorilor econo‐
mici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 
Astfel, începând cu 1 martie 2015, în cazul în care operatorii economici refuză emiterea și 
înmânarea bonului fiscal clientului, cu excepția situației în care aparatele nu funcționea‐
ză, clientul are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără 
plata contravalorii acestuia. 
Totodată operatorii economici sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de 
atenționare a clienților cu privire la dreptul consumatorilor de a pleca cu bunul cumpărat 
/serviciul prestat fără să‐l plătească. 
Modelul și conținutul anunțului se vor aproba separat prin ordin al ministrului finanțelor 
publice. 
Pentru a pune în practică aceste dispoziții, MFP a lansat recent în dezbatere publică un 
proiect de ordin de stabilire a modelului anunțului pe care urmează sa îl afișeze comerci‐
anții. În cazul restaurantelor, barurilor, discotecilor și cluburilor, anunțul urmează să fi‐
gureze pe prima pagină a meniurilor sau ar putea fi afișat prin alte mijloace, astfel încât, 
la fiecare masă destinată clienților, aceștia să aibă permanent posibilitatea de a citi anun‐
țul de atenționare, se arată în proiectul de ordin. În plus, anunțul va conține și numărul 
de telefon Telverde 0800.800.085 al MFP, pe care consumatorii îl vor putea apela gratuit 
pentru a semnala situațiile în care magazinele nu emit bonuri fiscale. 
Loteria bonurilor fiscale 
OG 10/2015 reglementează noul sistem al loteriei bonurilor fiscale, acesta constând în 
extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice 
rezidente și nerezidente în România, deținătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea 
de bunuri sau servicii pe teritoriul României. 
Sumele de bani acordate reprezintă premii, în înțelesul art. 75 din Codul Fiscal. 
În ce constă? 
Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar și constă în extragerea aleatorie de numere, 
astfel: 
a) un număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea 

totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv TVA. Numărul reprezen‐
tând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de 
cifre, cuprinse între 0 și 9; 

și 
b) un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalu‐

lui calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale. 
La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară 
organizării extragerii. 
Extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna 
anterioară. 
Loteria bonurilor fiscale poate fi organizată și ocazional: 
a) cu ocazia sărbătorilor legale; 
b) în situațiile în care la extragerile lunare nu există câștigători două luni consecutive; 
c) în alte situații stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice. 
La extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic ante‐
rior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice. 
Extragerea se realizează după minimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic 
pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale. 
Extragerile sunt organizate de către Loteria Română și sunt publice. Rezultatele sunt pu‐
blicate pe site‐ul Ministerului Finanțelor Publice și al ANAF pentru o perioadă de mini‐

Loteria bonurilor 
fiscale, o măsură 

împotriva evaziunii 
fiscale 
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mum 30 de zile. 
Când este un bon fiscal considerat câștigător? 
Un bon fiscal este considerat câștigător dacă îndeplinește cumulativ următoarele condi‐
ții: 
a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcționează în conformita‐

te cu OUG 28/1999;  
b) sunt lizibile toate informațiile obligatorii; 
c) are valoarea totală exprimată în monedă națională, egală cu valoarea extrasă; 
d) a fost emis în ziua extrasă; 
e) nu are menționat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului. 
Revendicarea premiilor 
Revendicarea premiilor se face prin depunerea la orice unitate teritorială a ANAF, a ur‐
mătoarelor: 
� bonul fiscal câștigător, în original 
� copia actului de identitate sau a pașaportului titularului bonului  
� o cerere al cărei model și conținut se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor pu‐

blice, până la data de 30 martie 2015. 
Premiile se pot revendica în maxim 30 de zile de la data extragerii, acest termen repre‐
zentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul. După alte 10 zile de la 
expirarea perioadei de revendicare, unitățile teritoriale transmit către sediul central 
ANAF, lista persoanelor care au revendicat premiile. 
Plata câștigurilor se face de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile 
de la expirarea termenului de revendicare a premiilor. 
Verificarea autenticității și realității bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea pre‐
miilor se realizează de către organul competent al ANAF. 
În cazul constatării elementelor constitutive ale unei infracțiuni, sunt sesizate organele 
de cercetare competente, iar plata premiului revendicat se suspendă până la soluționa‐
rea cauzei penale. 
La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a ANAF unde a fost depus 
originalul bonului fiscal câștigător eliberează o copie care poartă mențiunea "conform 
cu originalul". 
Cum se determină valoarea câștigului? 
După centralizarea situației bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, se îm‐
parte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câștigătoare reven‐
dicate în termen, iar suma astfel obținută se rotunjește la leu în favoarea câștigătorului. 
În cazul în care într‐o lună calendaristică nu există câștigători, fondul de premiere se 
reportează pentru extragerea următoare. 
Pentru anul 2015, prima extragere lunară are loc în luna iulie 2015. 
Normele de aplicare a acestor reglementări, vor fi emise de Ministerul Finanțelor Publi‐
ce până la data de 30 martie 2015. 

ORDIN nr. 106 din 2 februarie 2015 pentru organizarea unei extrageri ocazi‐
onale a Loteriei bonurilor fiscale (MO 91/2015) 
În data de 13 aprilie 2015 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fis‐
cale. 
La extragere participă bonurile fiscale emise între 2 februarie și 28 martie 2015 care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor 
fiscale. 
Fondul de premiere alocat extragerii este de 1.000.000 lei. 

INFO ‐ Modificări privind impozitarea veniturilor de natura dobânzilor obți‐
nute din România de rezidenții fiscali în Austria 
La începutul anului 2015 a fost emisă o Circulară de către Ministerul Finanțelor Publice, 
prin care se aduc la cunoștință modificările legislației austriece în domeniul impozitării 
veniturilor din dobânzi obținute de nerezidenți și care influențează impozitarea dobânzi‐
lor obținute din România de rezidenții Austriei. 
Veniturile din dobânzi obținute din România de rezidenții Austriei vor fi impozitate cu 
un impozit în cota de 3%, conform prevederilor paragrafului 2 al articolului 11 
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„Dobânzi” din Convenția de evitare a dublei impuneri dintre România și Austria.  
Până la aceste modificări, Protocolul Convenției stabilea că se aplică cota zero de impozit 
veniturilor de natura dobânzilor obținute din surse române, pe bază de reciprocitate 
(atât timp cât Austria nu stabilește impozit cu reținere la sursă asupra unor astfel de 
venituri plătite unui rezident român).  
Începând cu data de 1 ianuarie 2015, legislația internă a Austriei prevede un impozit cu 
reținere la sursă de 25% pentru veniturile din dobânzi obținute de nerezidenți. 
Excepție de la această regulă generală de impozitare, conform legislației din Austria, fac: 
� Dobânda obținută de persoane altele decât persoanele fizice; 
� Dobânda obținută de persoane care sunt subiect al prevederilor legii de implementa‐

re a Directivei nr. 2003/48/CE privind impunerea veniturilor din economii sub for‐
ma plăților de dobânzi, cu amendamentele ulterioare; 

� Dobânda plătită de un debitor care nu este nici rezident al Austriei și nici o societate 
al cărei loc de conducere efectivă este localizat în Austria. 

Deoarece excepția de la impozitarea în Austria este în continuare aplicabilă dobânzilor 
obținute de persoane juridice nerezidente, cota zero se aplică în continuare dobânzilor 
obținute din surse române dacă primitorul dobânzii este o persoană juridică rezidentă 
fiscal în Austria. Pentru a beneficia de această scutire, în baza prevederilor Convenției 
de evitare a dublei impuneri, beneficiarul efectiv al veniturilor de natura dobânzilor va 
prezenta plătitorului de venit din România un certificat de rezidență fiscală eliberat de 
autoritățile fiscale din Austria, cu respectarea prevederilor legale.  

ORDIN nr. 138 din 9 februarie 2015 pentru modificarea și completarea Nor‐
melor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată 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, ratifi‐
cat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin OMFP nr. 2.389/2011 (MO 
113/2015) 
Ordinul aduce completări normelor de aplicare a scutirii de TVA prevăzute la art. 143 
alin. (1) lit. j), j1), k), l) și m) din Codul Fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre Româ‐
nia și SUA privind Statutul forțelor SUA în România.  
Ordinul aduce lămuriri privind noțiunea de contractant al forțelor SUA, acesta fiind orice 
entitate care livrează bunuri sau prestează servicii către forțele SUA, inclusiv companii, 
corporații, întreprinderi și subcontractanți. Prin personal civil care însoțește forța și 
membrii de familie se înțelege componenta civilă prevăzută la art. I alin. (1) din Acordul 
dintre România și SUA privind statutul forțelor SUA în România. 
În cazul operațiunilor de închiriere sau leasing de bunuri imobile, persoanele scutite sta‐
bilite în România parte a misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare, pot beneficia de 
scutirea directă de TVA pe baza avizului privind îndeplinirea condițiilor de reciprocitate, 
care este valabil pentru o perioadă de 12 luni consecutive de la data emiterii acestuia.  
Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile prestatorii aplică scutirea de TVA cu 
drept de deducere pe baza avizului privind îndeplinirea condițiilor de reciprocitate pre‐
zentat de persoanele scutite.  
Prestatorii care nu primesc avizul valabil privind îndeplinirea condițiilor de reciprocita‐
te, aplică fie:  
� scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul 

Fiscal 
� regimul de taxare în cazul în care au optat conform art. 141 alin. (3) din Codul Fiscal 

pentru taxarea operațiunilor de închiriere sau leasing de bunuri imobile.  
Avizul privind îndeplinirea condițiilor de reciprocitate se solicită Direcției protocol din 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul. O copie de pe aviz se 
transmite prestatorilor pentru justificarea scutirii directe de TVA aplicate pentru închiri‐
erea sau leasingul de bunuri imobile. 
Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii aplică scutirea de TVA cu 
drept de deducere pe baza certificatului de scutire valabil prezentat de următoarele cate‐
gorii de persoane scutite : 

Livrările de bunuri / 
prestările de 

servicii către forțele 
SUA / NATO sunt 

scutite de TVA  
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� organismele internaționale, altele decât cele menționate la art. 143 alin. (1) lit. j1) 
din Codul Fiscal, recunoscute ca atare de autoritățile publice din România, precum și 
membrii acestora; 

� forțele SUA și contractanții acestora, membrii forței SUA în România,  personalul 
civil care însoțește forța și membrii lor de familie ; 

� forțele armate ale celorlalte state membre NATO. 
Acest certificat de scutire este înlocuit cu un formular de comandă în cazul livrărilor de 
bunuri și prestărilor de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții sau către 
organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imuni‐
tățile Comunităților Europene. 
Prestatorii care nu primesc un certificat de scutire valabil și, respectiv, un formular de 
comandă aplică fie scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art. 141 alin. (2) 
lit. e) din Codul Fiscal, fie regimul de taxare în cazul în care au optat conform art. 141 
alin. (3) din Codul Fiscal pentru taxarea operațiunilor de închiriere sau leasing de bu‐
nuri imobile. 
Răspunderea pentru verificarea respectării condițiilor de reciprocitate și a încadrării în 
limitele și condițiile stabilite de convențiile internaționale de instituire a organismelor 
sau de acordurile de sediu revine Direcției protocol din cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe. 
Certificatele de scutire de TVA eliberate până la data intrării în vigoare a acestui ordin 
vor fi avute în vedere pentru aplicarea scutirii directe de TVA pentru închirierea sau lea‐
singul de bunuri imobile până la expirarea valabilității acestora. 

CIRCULARĂ nr. 5 din 4 februarie 2015 privind nivelul ratei dobânzii de refe‐
rință a Băncii Naționale a României (MO 95/2015) 
Începând cu data de 5 februarie 2015, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 
2,25% pe an. 

ORDIN nr. 410 din 12 februarie 2015 pentru aprobarea modelului și conținu‐
tului formularului (089) "Declarație pe propria răspundere pentru îndepli‐
nirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul Fis‐
cal" (MO 133/2015) 
Ordinul aprobă noul model al formularului 089 ‐ "Declarație pe propria răspundere pen‐
tru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul Fiscal", 
cod: 14.13.01.02/89. 
Totodată este abrogat vechiul model de formular reglementat de 3.713/2013. 
Formularul 089 se adresează celor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții : 
� Sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal și stabilite în 

România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul Fiscal.  
� Dețin o licență valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Na‐

țională de Reglementare în Domeniul Energiei 
� Activitatea principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, este re‐

vânzarea acesteia, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este negli‐
jabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada 
ianuarie‐noiembrie a anului calendaristic sau în perioada din luna decembrie în care 
au deținut licența, în situația persoanelor impozabile care obțin licența de furnizare 
a energiei electrice în perioada 1‐31 decembrie, după caz. 

Reamintim că livrările de energie electrică către un intermediar care îndeplinește condi‐
țiile de mai sus se fac în regim de taxare inversă.  
Formularul 089 se depune la organul fiscal competent anual, până la data de 10 decem‐
brie a fiecărui an, și este valabil pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în 
anul următor, în situația în care licența de furnizare a energiei electrice se obține în pe‐
rioada 1‐31 decembrie a unui an calendaristic, declarația se depune la organul fiscal 
competent, în perioada 1‐20 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s‐a ob‐
ținut licența. 
Această declarație pe propria răspundere este valabilă în întreg anul următor și autorita‐
tea fiscală va prezenta pe site‐ul ANAF lista persoanelor impozabile ce beneficiază de 

Rata dobânzii de 
referință a BNR 
redusă la 2,25% 
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facturare a energiei electrice în regim de taxare inversă. Desigur, livrarea în regim de 
simplificare a TVA este aplicabilă doar către astfel de operatori economici.  

ORDINELE COMUNE nr. 141 din 10 februarie 2015, nr. 2256 din 25 noiem‐
brie 2014 și nr. 1569 din 19 decembrie 2014 privind modificarea Ordinului 
viceprim‐ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului muncii, 
familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 
1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalită‐
ții de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a 
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoane‐
lor asigurate" (MO 139/2015) 
Ordinul comun aduce modificări în conținutul declarației 112 – „Declarației privind obli‐
gațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a per‐
soanelor asigurate“. 
Modificările vizează angajatorii, care beneficiază de subvenții acordate de agențiile pen‐
tru ocuparea forței de muncă, în baza convențiilor încheiate cu aceștia, pentru efectua‐
rea stagiului de către absolvenții de învățământ superior, conform Legii 335/2013 pri‐
vind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. Astfel, acești anga‐
jatori au obligația de a declara aceste subvenții prin depunerea de declarații 112 rectifi‐
cative, începând cu obligațiile declarative aferente primei luni în care s‐au acordat sub‐
vențiile. 
Termenul de depunere a declarațiilor rectificative este până în ultima zi calendaristică a 
lunii următoare publicării în Monitorul Oficial a prezentului ordin, adică până la 31 mar‐
tie 2015, inclusiv. 
Reamintim că angajatorii care încheie un contract de stagiu, primesc lunar, la cerere, din 
bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru 
acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință al asigu‐
rărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă.  

ORDIN nr. 197 din 23 februarie 2015 privind Procedura de anulare a impozi‐
tului pe venitul din activități agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru anul fiscal 2013, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente 
acestuia (MO 139/2015) 
Contribuabilii care au desfășurat activități agricole individual sau în asociere, beneficia‐
ză de anularea impozitului pe venitul din activități agricole datorat pentru anul fiscal 
2013, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proporțional cu gradul 
de calamitate al producției agricole, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condi‐
ții: 
a) impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit; 
b) pentru producția agricolă nu au fost încheiate polițe de asigurare; 
c) producția a fost calamitată în proporție de peste 30% din totalul producției aferente 

fiecărei grupe de produse vegetale sau animale. 
Pentru a beneficia de această facilitate contribuabilul depune o cerere la organul fiscal 
competent care trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
a) datele de identificare ale contribuabilului; 
b) numărul și data emiterii deciziei de impunere prin care a fost stabilit impozitul pe 

venitul din activități agricole datorat pentru anul 2013; 
c) numărul și data deciziei prin care s‐au stabilit creanțe fiscale accesorii aferente im‐

pozitului pe venitul din activități agricole datorat pentru anul 2013. 
La cererea de anulare se anexează următoarele documente: 
a) copii de pe procesele‐verbale de constatare a pagubelor din care rezultă gradul de 

calamitate sau alte documente justificative; 
b) declarație pe propria răspundere a contribuabilului din care să reiasă faptul că pen‐

tru producția agricolă calamitată nu au fost încheiate polițe de asigurare. 
Cererea de anulare se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare. 

 

Declarația 112 a fost 
modificată 
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ORDIN nr. 360 din 6 februarie 2015 privind completarea anexei la Ordinul 
președintelui ANAF 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emite‐
rea și comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregis‐
trează obligații fiscale restante sub o anumită limită (MO 120/2015) 
Ordinul a adus câteva noutăți procedurii de emitere și comunicare a unor acte adminis‐
trative pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, 
aprobată prin Ordinul ANAF nr. 2289/2010. 
Astfel, în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii (majorări de întârzie‐
re/dobânzi și penalități de întârziere) nu depășește 40 lei, nu se emit decizii referitoare 
la obligațiile de plată accesorii. 
La cererea contribuabilului sau în alte situații prevăzute de lege, se emit decizii referi‐
toare la obligațiile de plată accesorii și în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale ac‐
cesorii nu depășește 40 lei. 
De asemenea, aceeași limită de 40 lei s‐a introdus și în cazul emiterii somațiilor și a ti‐
tlurilor executorii. În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale neachitate nu depășește 
40 lei, nu se emit somații și titluri executorii, decât în situații speciale prevăzute expres 
de lege. 

ORDIN nr. 320 din 2 februarie 2015 privind modificarea Ordinului președin‐
telui ANAF nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 
781 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și 
conținutului unor formulare (MO 114/2015) 
Ordinul aduce completări ale procedurilor de aplicare a articolului 781 din Codul de pro‐
cedură fiscală, articol ce se referă la „Registrul contribuabililor inactivi/reactivați”. 
Astfel, în ceea ce privește procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag 
de la efectuarea inspecției fiscale, prin declararea unor date de identificare a domiciliu‐
lui fiscal, care nu permit organului fiscal identificarea acestuia, se face precizarea că 
solicitarea prezenței reprezentanților legali la sediul organelor fiscale se trimite atât la 
domiciliul fiscal declarat, cât și la sediul social al contribuabilului.  
Anterior nu se făcea mențiunea expresă unde se trimite solicitarea, la sediul social sau la 
domiciliul fiscal declarat. Totodată, în prevederile anterioare exista mențiunea de a se 
trimite solicitarea și către adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentanților legali 
ai contribuabilului, această prevedere nemaifiind valabilă.  
Aceleași prevederi au fost adăugate și în cazul procedurii privind verificarea de către 
Direcția generală antifraudă fiscală a contribuabililor care nu funcționează la domiciliul 
fiscal declarat.  

ORDIN nr. 161 din 17 februarie 2015 pentru modificarea și completarea Pro‐
cedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță 
între ANAF și persoanele fizice, aprobată prin OMFP 1.154/2014 (MO 
130/2015) 
Ordinul completează procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere 
la distanță între ANAF și persoanele fizice, fiind adăugate servicii suplimentare.  
Astfel, prin documentele ce pot fi comunicate prin serviciul "Spațiul privat virtual" sunt: 
(A) Documente emise de organul fiscal și comunicate contribuabilului 
b) Automat 

1. Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 
2. Decizii de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/

contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu 
titlu de contribuții de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate 
începând cu anul 2015 

3. Decizii de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări 
sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor (formular 
650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015 

b) La cererea contribuabilului 
1. Situația obligațiilor fiscale de plată la data de... 
2. Nota obligațiilor de plată 
3. Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori 

Nu se emit decizii 
pentru obligații 

fiscale accesorii de 
până la 40 lei 



Pagina 9 

Newsletter 

 © 2015 APEX Team International 

4. Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul 
privat virtual» 

(B) Documente emise de contribuabil și comunicate organului fiscal 
1. Cerere privind "Situația obligațiilor fiscale de plată la data de ....” 
2. Cerere privind "Nota obligațiilor de plată” 
3. Cerere privind "Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către anga‐

jatori” 
4. Cerere privind "Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunica‐

te prin «Spațiul privat virtual»". 

RATA INFLAȚIEI (sursa: www.insse.ro) 
Revenim asupra informației privind rata inflației aferentă anului 2014, informația pre‐
zentată de noi în buletinul informativ precedent fiind prezentată de INSSE ca fiind rata 
inflației la luna decembrie 2014 față de decembrie 2013. Rata anuală a inflației este cal‐
culată diferit. Prezentăm mai jos informația corectată, cu evoluția aferentă ultimilor 15 
ani. 

 
 
 
 
 
 
 

INFO – Limitarea dreptului de deducere a TVA pentru vehicule și cheltuieli 
aferente 
În Jurnalul Oficial al UE nr. L26/27 din data de 31 ianuarie 2015 a fost publicată Decizia 
nr. 156/2015 de punere în aplicare a Consiliului de prelungire a perioadei de valabilitate 
a Deciziei de punere în aplicare 2012/232/UE de autorizare a României în vederea apli‐
cării unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 
168 din Directiva 112/2006/CE privind sistemul comun al TVA.  
Decizia prevede aprobarea extinderii perioadei de aplicare a limitării la 50% a dreptului 
de deducere a TVA în cazul cumpărării, achiziției intracomunitare, importului, închirierii 
sau leasingului de vehicule, precum și în cazul cheltuielilor legate de vehiculele respecti‐
ve, inclusiv combustibilul, dacă vehiculele nu sunt utilizate în mod exclusiv în scopul 
activității economice. Prelungirea este acordată până la 31 decembrie 2017. 

HOTĂRÂRE nr. 52 din 28 ianuarie 2015 privind stabilirea contingentului pe 
tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2015 (MO 
87/2015) 
Pentru anul 2015 se stabilește contingentul pe tipuri de lucrători nou‐admiși pe piața 
forței de muncă din România după cum urmează: 
a) lucrători permanenți ‐ 3.300; 
b) lucrători stagiari ‐ 200; 
c) lucrători sezonieri ‐ 200; 
d) lucrători transfrontalieri ‐ 100; 
e) lucrători înalt calificați ‐ 800; 
f) lucrători detașați ‐ 900. 

ORDIN nr. 96 din 28 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publi-
ce la 31 decembrie 2014 (MO 81/2015) 

ORDIN nr. 162 din 17 februarie 2015 privind abrogarea Ordinului ministru-
lui finanțelor nr. 767/2000 pentru aprobarea Instrucțiunilor cuprinzând 
procedura de asistare a contribuabililor în domeniul fiscal (MO 130/2015) 
Ordinul abrogă OMFP 767/2000 pentru aprobarea Instrucțiunilor cuprinzând procedura 
de asistare a contribuabililor în domeniul fiscal. 
 

Rata inflației  

pentru 2014  

a fost 1,07% 

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4,84% 7,85% 5,59% 6,09% 5,79% 3,33% 3,98 % 1,07% 
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ORDIN nr. 168 din 17 februarie 2015 privind abrogarea unor ordine ale mi‐
nistrului finanțelor publice în domeniul administrării și monitorizării con‐
tribuabililor mari și mijlocii (MO 130/2015) 

ORDIN nr. 467 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Procedurii de admi‐
nistrare și monitorizare a marilor contribuabili (MO 134/2015) 
Ordinul aprobă procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili.  

ORDIN nr. 468 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Procedurii de admi‐
nistrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii (MO 135/2015) 
Ordinul aprobă procedura de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii 

ORDIN nr. 117 din 4 februarie 2015 privind abrogarea OMFP 2.795/2011 pri‐
vind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de 
TVA (MO 107/2015) 
Ordinul abrogă OMFP 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înre‐
gistrării în scopuri de TVA, acest lucru venind ca urmare a noilor reglementări aduse în 
zona de înregistrare în scopuri de TVA. 

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 contribuabililor declarați inactivi. 
Menționăm în continuare principalele aspecte privind regimul de declarare derogatoriu: 
� În caz de inactivitate temporară, 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 
aprobată 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 supusă acestui 
regim, contribuabilii trebuie sa 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 să nu plătească venituri cu regim de reținere 

la sursă a impozitului; 
ο să figureze în evidenta fiscala cu toate obligațiile declarative și de plata 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 comerciale, republicată, inactivitatea temporară să fie înscrisă în regis‐
trul comerțului, conform prevederilor art. 237 din legea menționată. 

� 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 declara‐
re derogatoriu, se depune dovada înscrierii inactivității temporare la registrul co‐
merțului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului 
comerțului privind starea societăților comerciale, referitoare la suspendarea tempo‐
rară a activității acestora. 

� Cererea se soluționează de organul fiscal în termen de 30 de zile de la data depune‐
rii, de compartimentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale. 

Obligațiile de declarare aferente activității desfășurate anterior perioadei de aplicare a 
regimului de declarare 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. 

Regimul de 
declarare 

derogatoriu, 
o facilitate sau nu? 
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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 nu‐
mai după aprobarea 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 103 "Declarație privind accizele"; 
� formularul 104 "Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltu‐

ielilor"; 
� 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 decla‐
rare derogatoriu, contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor 101, 120 și 130 la ter‐
menele 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 pre‐
văzute de legislația fiscală în vigoare. Reamintim că societățile comerciale aflate sub in‐
cidența regimului de declarare derogatoriu trebuie să depună Raportări Contabile se‐
mestriale 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 înscrie‐
rii 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 modificări‐
le și completările ulterioare. 
Perioada fiscală este luna calendaristică. Prin excepție de la această prevedere perioada 
fiscală este trimestrul 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 comuni‐
cat 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 peri‐
oadă fiscală efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, peri‐
oada fiscală devine luna calendaristică 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 intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calen‐
daristic. 

Persoana impozabilă care potrivit celor menționate mai sus este obligată să își schimbe 
perioada fiscală trebuie să depună "Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei 

Dacă efectuați 
achiziții 

intracomunitare de 
bunuri, perioada 

fiscală TVA devine 
lunară 
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fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează tri‐
mestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează 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 pen‐
tru anul curent și pentru anul următor. 
De reținut! Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziție intracomuni‐
tară 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 în‐
registrate 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  

Știți ce cursuri 
valutare să folosiți 

pentru calculul 
diverselor plafoane 
definite de Codul 

Fiscal? 

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 Romania, care în cursul 
anului, realizează o cifră de afaceri ce depășește plafonul de 
65.000 euro, trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în 
termen 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 

4,4821 lei/euro  
(valabil pentru 31 decembrie al 
anului precedent) 

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

Organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale și organizații‐
le patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit și 
pentru veniturile din activități economice realizate până la 
nivelul echivalentului 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 

4,4446 lei / euro  
(cursul mediu pentru anul 2014) 

Stabilirea limitei de deductibilitate a cheltuielilor pentru: 
� contribuții ale angajaților la scheme de pensii facultati‐

ve 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 neguvernamen‐
tale sau asociații profesionale (în limita a 4.000 euro 
anual) 

  
Cursul BNR la data înregistrării 
cheltuielilor 
  
Cursul BNR la data înregistrării 
cheltuielilor 
Cursul BNR la data plății contri‐
buțiilor  
 

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

Cursul BNR din ultima zi a lunii 
pentru care se plătesc drepturile 
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 înregis‐
trat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al 
sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au 
obligația determinării venitului net anual în sistem real. 
Stabilirea limitei de deductibilitate a contribuțiilor la sche‐
me facultative de pensii în limita a 400 euro anual pentru o 
persoana și respectiv a primei de asigurare privată de sănă‐
tate, în limita a 250 euro anual pentru o persoană. 

4,4446 lei / euro  
(cursul mediu pentru anul 2014) 
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REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certifica‐
tul lor de rezidență fiscală emis în 2015 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2014 sunt valabile și în primele 60 zile 
calendaristice din anul 2015, adică până la 1 martie 2014. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR, care se folosește la sfârșitul lunii februarie 2015, pen‐
tru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor 
exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute este: 
1 EUR = 4,4381 RON; 1 CHF = 4,1664 RON; 1 GBP = 6,0875 RON; 1 USD = 3,9515 RON. 

AGENDA LUNII MARTIE 2015 

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

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

re la începerea/încetarea unui contract de muncă, 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, co‐
municat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 

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

bilă" etc.) înscrise pe factură; 
� Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completați Registrul non‐transferurilor; 
� 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 
Duminică, 1 martie, este ultima zi 
� de valabilitate a certificatului de rezidență fiscală aferent anului 2014, pentru care 

se fac plățile către nerezidenți în anul 2015 (în baza convenției de evitare a dublei 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor și de 
plată a taxelor 

APEX Team este în continuă dezvoltare și de aceea dorește să  
își completeze echipa cu noi consultanți contabili și specialiști salarizare. 

 
Trimiteți C.V. la: recrutare@apex‐team.ro 

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 Alăturați‐vă echipei!  



Pagina 14 

Newsletter 

 © 2015 APEX Team International 

impuneri).  
Luni, 2 martie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile 

realizate, pe beneficiari de venit pentru anul 2014 (noul formular 205) – include și 
informații despre impozitul pe venit care se raportau anterior prin fișele fiscale; 

� declarației informative privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim 
de reținere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți;  

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

� declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe. 
Vineri, 6 martie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din tri‐

mestrial în lunar, în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în 
luna februarie 2015. Începând cu luna martie, perioada fiscală de raportare a TVA va 
fi lunară.  

Marți, 10 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 per‐

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

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

format electronic); 
� declarației anuale de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică și entități 

supuse regimului transparenței fiscale ‐ pentru anul 2014 (formular 204) 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru 

februarie 2015. 
Miercuri, 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 2014  
� declarației recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomuni‐

tare (formular 390)* aferentă lunii februarie 2015; 
� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritori‐

ul național aferentă lunii februarie 2015 (formular 394) *;  
� declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către 

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

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

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

gistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Co‐
dul Fiscal (formular 311). 

Miercuri, 25 martie este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
 

Nu uitați                 
să solicitați 
partenerilor  

externi  
certificatele de 

rezidență pentru 
2015 
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� sumelor către contul unic – Buget de stat:  
ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2014 pentru contribuabilii care au 

obligația depunerii declarației anuale de impozit pe profit (formular 101) până 
la 25 martie 2015;  

ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, da‐
că este cazul) 

ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna februarie 2015 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse  
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănăta‐

te 
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 trimes‐

trului II 2015  
� anticipată privind impozitul pe venit aferent trimestrului I 2015 de către contribua‐

bilii care realizează venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunu‐
rilor, cu excepția veniturilor din arendare, precum și venituri din activități agricole 
impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură  

� contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I, de către contri‐
buabilii prevăzuți la art. 29621 alin. (1) lit. a)—e), h) și i): întreprinzătorii titulari ai 
unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut 
de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice, persoanele care rea‐
lizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi 
de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor 
din evidența contabilă în partidă simplă, persoanele care realizează venituri din ce‐
darea folosinței bunurilor, persoanele care realizează venituri din silvicultură și pis‐
cicultură și persoanele care realizează venituri din activități agricole pentru care nu 
au fost stabilite norme de venit și se impun în sistem real. 

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

25 martie 
termen de plată 

pentru impozitul pe 
profit final al anului 

2014 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2015  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % pentru condiții speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraților din luna pen‐
tru care se calculează contribuția și valoa‐
rea corespunzătoare a de cinci ori câștigul 
salarial mediu brut)1 

(valabile începând cu veniturile aferente 
lunii octombrie 2014)  

10,5% (baza de calcul a con‐
tribuției individuale plafo‐
nat pentru angajat la cinci 
ori câștigul salarial mediu 
brut, adică  

5 x 2.415 =12.075 lei)1  
(baza de calcul a contribuți‐
ei individuale pentru per‐
soane sub convenție civilă: 
venit brut) 

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

5,2% 5,5% 

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

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj 
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

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

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

  

Fondul de garantare pentru plata creanțe‐
lor salariale (calculat la venitul brut)3 

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

  

Impozitul pe venituri   16% 

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

4 * 50% salariul minim pe economie (975 
lei) la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit începând cu 
mai 2013 

9,35 lei   

Salariul minim pe economie (brut) con‐
form HG 1091/2014 

975 lei (începând cu 1 ianuarie 2015) 
  

  

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

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

  

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medi‐
cale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 
35% din salariul mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații 
beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de cal‐
cul este salariul minim brut pe tară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate 
suportate de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui acci‐
dent de muncă sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  
OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, 
menționate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 



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

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

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

�Ținere de contabilitate  

�Salarizare și servicii conexe 

�Asistență contabilă  

�Organizarea funcției contabile  

�Consultanță fiscală și contabilă « on line » 

Bd. Dacia 56, Sector 2 
București - 020061  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

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

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