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ORDIN nr. 240 din 6 februarie 2017 privind indicele prețurilor de con‐
sum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului 
pe profit anual pentru anul fiscal 2017 (MO 123/2017) 
Pentru anul fiscal 2017, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea 
plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 101,4%. 

ORDIN nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate 
de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări‐
lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale 
ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și 
completarea unor reglementări contabile (MO 86/2017) 
Ordinul aduce modificări OMFP 1802/2014 privind Reglementările contabile privind 
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și 
reglementează normele pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a 
raportărilor contabile pentru anul fiscal 2016.   
Prezentăm în cele ce urmează principalele noutăți: 
A. Modificări aduse OMFP 1802/2014 
� în cazul în care se optează pentru reevaluarea imobilizărilor (modelul valorii 

juste), în notele explicative la situațiile financiare trebuie precizat: 
ο dacă a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii 
ο pentru fiecare pentru fiecare categorie de imobilizări corporale reevaluată, va-

loarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost înregistrate 
la cost istoric 

ο surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei. 
� suportarea liniară a cheltuielilor, respectiv a veniturilor, pe durata contractului, 

se aplică și în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de 
închiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru 
atragerea chiriașilor 

� Dobânzile și penalitățile de întârziere, precum și alte datorii de natură similară 
se recunosc fie în contul de profit și pierdere, fie în rezultatul reportat, în func-
ție de perioada căreia îi corespund 

� Sunt introduse prevederi suplimentare privind asistența și subvențiile guverna-
mentale 

� Sunt aduse mici modificări planului de conturi general, este redenumit contul 
8031 în "Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte simi-
lare" și se introduc două noi conturi: 4318 "Alte contribuții pentru asigurările 
sociale de sănătate"1, 7865 "Venituri financiare din amortizarea diferențelor 
aferente titlurilor de stat". 

B. Întocmirea situațiilor financiare / raportărilor contabile anuale 
Aceste reglementări se aplică de către următoarele categorii de entități: 
� entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile 

financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aproba-
te prin OMFP nr. 1.802/2014 

� entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, 
aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tran-
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zacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012 
� entitățile fără scop patrimonial. 
Conținutul situațiilor financiare anuale  
Acesta depinde de încadrarea entității din punct de vedere al criteriilor de mărime prevă‐
zute de OMFP 1802/2014. Astfel, pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 de‐
cembrie 2016, încadrarea în criteriile de mărime se efectuează la sfârșitul exercițiului 
financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exer‐
cițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate 
și a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent.  
Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină crite‐
riile respective pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente 
exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabi‐
litate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și ca‐
re se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2017. 
1. Microentitățile, adică entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel 
puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime: 
� totalul activelor: 1.500.000 lei; 
� cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei; 
� numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, 
întocmesc situații financiare anuale care cuprind: 
� Bilanț prescurtat (cod 10);  
� Cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20); 
� „Date informative” (cod 30)  
� „Situația activelor imobilizate” (cod 40); 
� Microentitățile nu au obligația să întocmească note explicative, întocmirea lor fiind 

opțională. 
2. Entitățile mici, adică entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în catego‐
ria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei 
criterii de mărime: 
� totalul activelor: 17.500.000 lei; 
� cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; 
� numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, 
întocmesc situații financiare anuale care cuprind: 
� Bilanț prescurtat (cod 10), 
� Cont de profit și pierdere (cod 20), 
� „Date informative” (cod 30)  
� „Situația activelor imobilizate” (cod 40); 
� Note explicative  
� Opțional, poate fi întocmită situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația 

fluxurilor de trezorerie. 
3. Entitățile mijlocii și mari, adică entitățile care la data bilanțului depășesc limitele 
a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime: 
� totalul activelor: 17.500.000 lei; 
� cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; 
� numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, 
precum și entitățile de interes public, întocmesc situații financiare anuale care cuprind: 
� Bilanț (cod 10), 
� Cont de profit și pierdere (cod 20), 
� „Date informative” (cod 30)  
� „Situația activelor imobilizate” (cod 40); 
� Situația modificărilor capitalului propriu, 
� Situația fluxurilor de trezorerie, 
� Note explicative 
Entitățile nou‐înființate pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situa‐
ții financiare anuale prescurtate sau situații financiare anuale cu cinci componente, pre‐
cum și situații financiare anuale în formatul aplicabil microentităților. 
În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în 
România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de 

Atenție la analiza 
criteriilor de 

mărime pentru 
determinarea 

tipului de situații 
financiare pe care 

trebuie să le 
depuneți 
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sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activi‐
tatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează 
la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu perma‐
nent. 
Persoanele juridice fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, 
întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț prescurtat și con‐
tul prescurtat al rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat 
de MFP pentru acestea. 
Persoanele juridice fără scop patrimonial, care desfășoară activități economice, în‐
tocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul rezultatu‐
lui exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de MFP pentru acestea. 
Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără 
scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimo‐
nial, aprobate prin OMEF 1.969/2007, se completează, după caz, cu Reglementările conta‐
bile aprobate prin OMFP 1.802/2014. 
Auditarea situațiilor financiare anuale  
Sunt supuse auditului statutar entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel 
puțin două dintre următoarele trei criterii, în două exerciții financiare consecutive: 
� totalul activelor: 16.000.000 lei; 
� cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; 
� numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50. 
Sunt supuse auditului și situațiile financiare ale entităților de interes public. 
Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină crite‐
riile pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului 
financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a 
balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și care se înche‐
ie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2017. 
Încetarea obligației de auditare se va face dacă timp de două exerciții financiare consecu‐
tive, nu sunt îndeplinite două din cele trei criterii amintite. 
Termenul de depunere  
� Situațiile financiare anuale și situațiile anuale simplificate, se depun la unitățile teri‐

toriale ale MFP în termen de 150 de zile de la data la care se încheie exercițiul financi‐
ar. Astfel, pentru entitățile al căror an financiar corespunde cu anul calendaristic, ter‐
menul de depunere a situațiilor financiare anuale este de 30 mai 2017. 

� Instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial 
depun situațiile financiare anuale în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiu‐
lui financiar, respectiv până pe 30 aprilie 2017. 

� Subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul 
în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în 
state aparținând Spațiului Economic European, depun situații financiare anuale înche‐
iate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale MFP în termen de 150 de zile de la în‐
cheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru depunerea situații‐
lor financiare anuale întocmite de sediile permanente. Sediile permanente desemnate, 
depun situațiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistra‐
te. 

� Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiu‐
lui financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună 
în acest sens o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestio‐
nării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar (1 martie 
2017). Declarația se depune în format electronic.  

� Organizațiile fără scop patrimonial depun situațiile financiare în termen de 120 de 
zile de la finele exercițiului, respectiv până în data de 30 aprilie 2017. 

� Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au 
obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a MFP despre exercițiul financiar 
ales, înștiințare depusă în format electronic cu cel puțin 30 de zile calendaristice îna‐
inte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data înființării pentru persoanele nou‐înființate care optează pentru un exercițiu 

30 mai 2017 
termenul normal  

de depunere 
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Situații financiare? 
Raportări contabile? 
Știți în ce situații se 

depun fiecare? 

financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora. 
Depunerea 
Situațiile financiare anuale la 31 decembrie se pot depune: 
� în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale 

Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată 
� numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o sem‐

nătură electronică extinsă. 
La formatul electronic al situațiilor financiare, reprezentat de un fișier de tip PDF, având 
atașat un fișier xml, se atașează un fișier zip care va conține situațiile financiare anuale 
și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de societăți și scanate, 
alb‐negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișie-
rului PDF. 
Declarația de inactivitate, cât și înștiințarea organelor fiscale asupra optării pentru un 
exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se depun de asemenea în format hârtie 
și electronic, sau numai în format electronic având atașată o semnătură electronică ex‐
tinsă.  
Semnarea situațiilor financiare 
Toate situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie trebuie să fie semnate de 
persoanele abilitate potrivit legii și de către administratorul sau persoana care gestio‐
nează entitatea. 
În primul rând, situațiile financiare anuale trebuie să fie semnate de către persoanele 
care le întocmesc. Semnătura trebuie să îi aparțină unei persoane care organizează și 
conduce contabilitatea societății pentru care se depun formularele sau unui prestator 
autorizat de servicii contabile. În mod concret, persoana care semnează pentru întocmi‐
rea situațiilor financiare poate fi: 
� Directorul economic sau contabilul șef 
� Altă persoană împuternicită  
� Persoane fizice sau juridice autorizate, membre CECCAR. 
În ceea ce privește persoana împuternicită, trebuie menționat că nu orice persoană din 
cadrul societății poate semna bilanțul. Concret, persoana în cauză trebuie să aibă studii 
economice superioare și să țină locul, printr‐o împuternicire legală, Directorului Econo‐
mic și Contabilului Șef. 
Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care 
are obligația gestionării entității. 
Situațiile financiare anuale trebuie să fie însoțite de raportul administratorilor, raportul 
de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a 
profitului sau de acoperire a pierderii contabile. 
Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a administratorului, or‐
donatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării unității respecti‐
ve, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și 
confirmă că: 
� politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în con‐

formitate cu reglementările contabile aplicabile; 
� situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței 

financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată; 
� persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate. 
Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie 
Cine trebuie să depună raportări contabile la 31 decembrie? 
� entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, 

potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, indiferent de forma de 
organizare și forma de proprietate 

� persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 
� subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului 

Economic European 
� persoanele juridice care sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme 

cu IFRS trebuie să depună și raportări contabile la 31 decembrie 2016, pe lângă situ‐
ațiile financiare anuale care au componentele prevăzute de standardele IFRS. 
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Raportările contabile sunt distincte de situațiile financiare anuale, încheiate la data 
aleasa pentru acestea. 
Raportările anuale 
Raportările anuale la 31 decembrie cuprind următoarele formulare: 
� Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10); 
� Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20); 
� Date informative (cod 30); 
� Situația activelor imobilizate (cod 40). 
Acestea sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 
decembrie. 
Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, conținând formularistica ne‐
cesara și programul de verificare cu documentația de utilizare aferenta, se obține prin 
folosirea programului de asistenta elaborat de MFP. 
Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmi‐
rea situațiilor financiare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale simplificate. 
Semnatura 
Raportările anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii să 
semneze situațiile financiare anuale și de către administratorul sau persoana care are 
obligația gestionării entității. 
Termenele de întocmire și depunere a raportărilor anuale 
Entitățile depun la unitățile teritoriale ale MFP raportările contabile anuale la 31 decem‐
brie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul 
www.e‐guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic 
al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, 
constă într‐un fișier PDF având atașat un fișier xml. 
Termenul de depunere a raportărilor anuale la 31 decembrie este: 
� 90 zile de la încheierea anului calendaristic în cazul persoanelor juridice aflate 

în lichidare (31 martie 2017) 
� 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic pentru restul en‐

tităților (30 mai 2017). 
Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și care 
nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 31 decembrie, precum și cele 
aflate în lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie, urmând 
să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale MFP o declarație pe propria răspunde‐
re a persoanei care are obligația gestionarii entității. 
Depunerea la unitățile teritoriale ale MFP a declarațiilor entităților care nu au desfășu‐
rat activitate de la data înființării până la data raportării se efectuează în termen de 60 
de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic. 

ORDIN nr. 191 din 30 ianuarie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologi‐
ce privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor pu‐
blice la 31 decembrie 2016 precum și pentru modificarea și completarea ane‐
xei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situații‐
lor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapor‐
tări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului fi‐
nanțelor publice nr. 629/2009 (MO 103/2017) 

ORDIN nr. 591 din 27 ianuarie 2017 pentru aprobarea modelului și conținu‐
tului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" (MO 
94/2017) 
Ordinul actualizează decontul de TVA (formularul 300) aplicabil de la 1 ianuarie 2017. 
Este introdusă noua cotă de TVA de 19%, precum și introducerea regimului special pen‐
tru agricultori.  
Reamintim că toate operațiunile care au cote de TVA anterioare (20% sau 24%) se ra‐
portează la rândurile de regularizări. 
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Noile criterii de 
condiționare a 
înregistrării în 

scopuri de TVA au 
fost publicate 

ORDIN nr. 592 din 27 ianuarie 2017 privind modificarea și completarea Or‐
dinului președintelui ANAF nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului și con‐
ținutului formularului (390 VIES) "Declarație recapitulativă privind livrări‐
le/achizițiile/prestările intracomunitare" (MO 88/2017) 
Ordinul aduce modificări formularului (390 VIES) "Declarație recapitulativă privind li‐
vrările/achizițiile/prestările intracomunitare", fiind adăugat în declarație regimul speci‐
al de TVA pentru agricultori.  

ORDIN nr. 605 din 31 ianuarie 2017 privind stabilirea criteriilor pentru con‐
diționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii pri‐
vind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 
alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor 
impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate 
în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul co‐
merțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistră‐
rii în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, socie‐
tăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii soci‐
etăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu 
justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care im‐
plică operațiuni în sfera de aplicare a TVA (MO 93/2017) 
Începând cu 1 februarie 2017, a fost abrogat formularul 088 folosit pentru evaluarea in‐
tenției și a capacității de a desfășura activități economice în sfera TVA. Prezentul ordin 
reglementează noile criterii pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA după 1 
februarie 2017, criterii care se adresează societăților care sunt înființate în baza Legii 
societăților nr. 31/1990, republicată.  
Criteriile nu se adresează Sucursalelor din România ale persoanelor impozabile care au 
sediul activității economice în afara României, care au obligația înregistrării în scopuri 
de TVA în România. 
În numărul precedent al buletinului informativ APEX Team am prezentat acest ordin 
aflat atunci în stadiul de proiect. Reluam prezentarea prevederilor noilor cerințe privind 
înregistrarea în scopuri de TVA. 
Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA sunt: 
a) persoana impozabilă nu se află în situația de a nu desfășura activități economice în 

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

b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în 
scopuri de TVA, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în 
cazul persoanei care solicită înregistrarea, nu au înscrise în cazierul fiscal infracți‐
uni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG 39/2015 privind cazierul 
fiscal. Acest criteriu se referă la: 

ο administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființa‐
te în baza Legii nr. 31/1990; 

ο asociați majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratori, în cazul altor 
societăți decât cele menționate mai sus, înființate în baza Legii nr. 31/1990, repu‐
blicată. Prin asociat majoritar se înțelege persoana fizică sau juridică ce deține 
părți sociale în procent de minimum 50% din capitalul social al societății. 

În cazul în care administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, menționați mai 
sus, nu sunt înregistrați fiscal în România, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe 
propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fap‐
te de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG 39/2015 privind cazierul 
fiscal.  

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și capacității 
persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni 
taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru ca‐
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re locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deducti‐
bilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România. Urmare evaluării 
persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu și scăzut. 

Neîndeplinirea primelor două criterii conduce la notificarea solicitantului pentru com‐
pletarea sau clarificarea situației (în cazul unor informații incomplete depuse la dosar) 
sau la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, fără a se mai efectua și ana‐
liza celui de al treilea criteriu. 
Cel de‐al treilea criteriu, analizat în trecut pe baza formularului 088, este verificat de 
ANAF prin compartimentul de evaluare. După efectuarea analizei, dacă persoana impo‐
zabilă: 
� îndeplinește criteriile de evaluare este încadrată la risc scăzut ‐ se aprobă solicitarea 

de înregistrare în scopuri de TVA 
� nu îndeplinește criteriile de evaluare este încadrată la risc ridicat ‐ se respinge soli‐

citarea de înregistrare în scopuri de TVA 
� îndeplinește parțial criteriile de evaluare este încadrată la risc mediu ‐ comparti‐

mentul de evaluare invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile 
pentru clarificarea unor aspecte, menționându‐se informațiile / documentele care 
trebuie prezentate de reprezentantul legal al societății. Persoana impozabilă poate 
solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare.  

� Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge în cazul în care reprezentan‐
tul legal al persoanei impozabile nu se prezintă, respectiv nu furnizează informațiile 
și documentele solicitate. Altfel, dacă în urma invitației, persoana impozabilă furni‐
zează corect și complet datele și informațiile solicitate, justificând intenția și capaci‐
tatea persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operați‐
uni din sfera TVA, se aprobă înregistrarea în scopuri de TVA. 

� În cazul în care, în urma invitației, nu sunt furnizate toate informațiile solicitate, 
acestea sunt incomplete, sau nu se justifică intenția și capacitatea persoanei impoza‐
bile de a desfășura activități economice, pot avea loc următoarele situații:  

ο se respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care persoana im‐
pozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA. 

ο dacă persoana impozabilă nu se află la prima cerere de înregistrare, se transmite 
motivat, către direcția regională antifraudă fiscală, solicitarea de înregistrare în 
scopuri de TVA și documentația care a stat la baza analizei. În urma verificărilor 
efectuate, direcția regională antifraudă fiscală transmite compartimentului de eva‐
luare un raport care cuprinde motivele de fapt și temeiul de drept care stau la baza 
propunerii de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA.  

Înaintea luării deciziei de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, com‐
partimentul de evaluare va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi 
ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedura fiscală. Compartimentul de 
evaluare înștiințează în scris persoana impozabilă cu privire la soluția care urmează sa 
fie adoptată, faptele și împrejurările relevante care au dus la luarea acestei decizii, in‐
clusiv precizarea termenului la care reprezentantul legal al persoanei impozabile trebuie 
să se prezinte la audiere. În cadrul audierii acesta are dreptul să își exprime, în scris, 
punctul de vedere sau să notifice despre renunțarea la acest drept. Concluziile procedurii 
de audiere a reprezentantului legal al persoanei impozabile sunt consemnate într‐un 
proces verbal încheiat în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei 
impozabile. 
Împotriva deciziei privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, se 
poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 
272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunică‐
rii. 

ORDIN nr. 511 din 19 ianuarie 2017 privind modificarea și completarea Ordi‐
nului președintelui ANAF nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de 
înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care 
formează vectorul fiscal (MO 110/2017) 
Ordinul actualizează formularele care reglementează obligațiile fiscale înscrise în vecto‐
rul fiscal: 

Înregistrarea în 
scopuri de TVA este 

în continuare un 
proces 

netransparent 
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Formularele 010, 
015 și 030 care 
reglementează 

„vectorul fiscal” au 
fost actualizate 

� formularul (010) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declara‐
ție de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate ju‐
ridică" 

� formularul (015) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declara‐
ție de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în Româ‐
nia"  

� formularul (030) "Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru 
persoane fizice care nu dețin cod numeric personal". 

Astfel, sunt eliminate obligațiile fiscale care nu mai au aplicabilitate de la 1 ianuarie 
2017 (ex : impozitul pe construcții speciale) și sunt adăugate noile obligații (ex : impozi‐
tul specific).  

ORDIN nr. 648 din 3 februarie 2017 pentru aprobarea unor formulare utili‐
zate pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru 
persoanele fizice (MO 114/2017) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularelor de mai jos, utilizate pentru stabilirea 
din oficiu a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice : 
a) "Notificare privind nedepunerea în termen a Declarației privind venitul asigurat la 

sistemul public de pensii" 
b) "Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru per‐

soane fizice" 
c) "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări 

sociale pentru persoane fizice" 
Formularele se utilizează pentru notificarea contribuabililor persoane fizice și stabilirea 
din oficiu a obligațiilor fiscale, în cazul în care organul fiscal competent constată neînde‐
plinirea obligației depunerii declarației privind venitul asigurat la sistemul public de 
pensii (formularul 600). Decizia de anulare se utilizează în cazul în care se depune for‐
mularul 600 sau a unor documente care atestă faptul că persoana fizică nu datora con‐
tribuția de asigurări sociale. 

ORDIN nr. 164 din 25 ianuarie 2017 pentru aprobarea Procedurii de îndrep‐
tare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obli‐
gațiile fiscale (MO 108/2017) 
Ordinul aprobă Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de 
debitori privind obligațiile fiscale, fiind abrogată vechea procedură reglementată de 
OMEF 1311/2008. 
Procedura se aplică în următoarele situații: 
a) plata obligațiilor fiscale s‐a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori 

utilizând un cod de identificare fiscală eronat; 
b) în contul bugetar, inclusiv în contul unic, au fost achitate și alte obligații fiscale de‐

cât cele prevăzute a se achita în contul respectiv; 
c) plata obligațiilor fiscale s‐a efectuat într‐un cont bugetar corespunzător unui alt bu‐

get decât cel al cărui venit este obligația fiscală plătită. 

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

 

Trimiteți C.V. la: recrutare@apex‐team.ro 
Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 
Alăturați‐vă echipei!  
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Îndreptarea erorilor din documentele de plată se face pe baza unei cereri de îndreptare a 
erorilor din documentele de plată. Cererea se depune la organul fiscal competent de că‐
tre debitor și trebuie să cuprindă: 
a) datele de identificare ale debitorului; 
b) indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată; 
c) modul în care va fi reconsiderată această plată; 
d) numărul și data documentelor prin care s‐au stabilit ori sau individualizat sumele de 

plată (titlurile de creanță) pentru care se solicită corectarea erorii din documentul 
de plată; 

e) numărul și data documentului prin care s‐a efectuat plata inițială; 
f) suma totală achitată prin documentul de plată inițial; 
g) data plății. 
La cerere se anexează următoarele: 
a) copia ordinului de plată; 
b) copia extrasului de cont în care este înregistrată plata eronată; 
c) copii de pe titlurile de creanță; 
d) orice alte documente care atestă eroarea produsă. 
În urma analizei efectuate de organul fiscal, se aprobă cererea și se efectuează corecțiile 
necesare sau se respinge cererea. Procedura descrie detaliat etapa de analiză / aprobare 
/ corectare și deciziile emise în acest sens. 

ORDIN nr. 581 din 25 ianuarie 2017 privind modificarea și completarea Ordi‐
nului președintelui ANAF nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competențe 
speciale ale organului fiscal central (MO 105/2017) 
Sunt aduse completări la Ordinul 3775/2015 în ceea ce privește competențele de admi‐
nistrare a contribuabililor nerezidenți, fiind adăugate următoarele tipuri de contribua‐
bili: 
� persoane juridice nerezidente, care nu au pe teritoriul României un sediu permanent 

și care au obligația de a plăti impozit pe profit, potrivit art. 38 din Codul fiscal, sau 
pot opta pentru regularizarea impozitului pe profit, potrivit art. 225 și 227 din Codul 
fiscal 

� persoane fizice nerezidente, care nu au pe teritoriul României un sediu permanent și 
care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu in‐
strumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate 

� persoane fizice rezidente într‐un stat membru al UE sau al SEE, care obțin venituri 
din activități independente din România, respectiv persoane fizice rezidente într‐un 
stat membru al UE sau într‐un stat cu care România are încheiată o convenție de evi‐
tare a dublei impuneri, care obțin venituri din România în calitate de artist de spec‐
tacol sau ca sportiv, din activitățile artistice și sportive, și care optează pentru regu‐
larizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 sau 227 din Codul Fiscal  

Pentru persoanele fizice și juridice nerezidente prevăzute mai sus, Administrația fiscală 
pentru contribuabili nerezidenți are competență de administrare pentru ansamblul obli‐
gațiilor fiscale administrate, potrivit legii, de ANAF, și pentru toată perioada cât aceste 
persoane au calitatea de contribuabil/plătitor. 

ORDIN nr. 590 din 26 ianuarie 2017 pentru modificarea Procedurii de publi‐
care a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, pre‐
cum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui 
ANAF nr. 558/2016 (MO 87/2017) 
Ordinul modifică Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații 
fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președin‐
telui ANAF nr. 558/2016. 
Astfel, nu fac obiectul publicării în această listă obligațiile fiscale restante al căror cuan‐
tum total este sub următoarele plafoane: 
a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 
b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 
c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor 

fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din desfășurarea de activități 

Au fost modificate 
plafoanele peste 

care se raportează 
restanțele fiscale în 

lista datornicilor 
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Rata inflației în 
2016 a fost de  

–1,55% 

economice în mod independent sau exercită profesii libere; 
d) 15.000 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c). 

LEGE nr. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017 (MO 
127/2017) 

LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2017 (MO 128/2017) 

ORDIN nr. 174 din 25 ianuarie 2017 privind împuternicirea persoanelor din 
cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contra-
vențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind bu-
nurile proprietate publică (MO 106/2017) 

ORDIN nr. 80 din 9 ianuarie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice pri-
vind autorizarea destinatarilor agreați în cadrul regimului de tranzit sub 
acoperirea carnetelor TIR și a Normelor tehnice privind agrearea vehicule-
lor rutiere și containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea 
carnetelor TIR (MO 99/2017) 

RATA INFLAȚIEI (sursa: www.insse.ro) 

 

REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certifica-
tul lor de rezidență fiscală emis în 2017 

Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2016 sunt valabile și în primele 60 zile 
calendaristice din anul 2017. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 

Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii februarie 2017 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 = 4,5160 RON; 1 CHF = 4,2416 RON; 1 GBP = 5,2992 RON; 1 USD = 4,2610 RON 

AGENDA LUNII MARTIE 2017 

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

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

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

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

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

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

înregistrare în scopuri de TVA;  

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rata inflației  45,7 % 34,5 % 22,5% 15,3% 11,9% 9% 6,56% 4,84% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

7,85% 5,59% 6,09% 5,79% 3,33% 3,98 % 1,07% ‐0,59% ‐1,55% 
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� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpozabilă" etc.) înscrise pe fac‐

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

(BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale Europene). 
Pentru consultarea calendarului obligațiilor fiscale aferente lunii MARTIE 2017, accesați următo‐
rul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2017.htm#m
ar  

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2017 
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate 

dependente) (cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale  
(pensie) ‐ Vezi nota 1 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % pentru condiții speciale de muncă 

10,5% 

Contribuția la fondul de asigurări sociale de 
sănătate (calculată la venitul brut) ‐ Vezi nota 2 

5,2% 5,5% 

Contribuția pentru concedii medicale și indem‐
nizații de asigurări de sănătate  
(calculată la venitul brut plafonat la 12 salarii 
minime brute pe țară garantate în plată înmul‐
țit cu numărul asiguraților pentru care se calcu‐
lează 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) 

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

  

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

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

  

Impozitul pe venituri   16% 

Fondul pentru neangajarea de persoane cu han‐
dicap (pentru angajatorii care au peste 50 sala‐
riați) 

4 * 50% salariul minim pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen‐
sul impozitului pe venit 

max 15,00 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 
1.250 lei până la 1 februarie 2017 
1.450 lei de la 1 februarie 2017 

  

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

  
17 lei 

42,50 lei 
  

Nota 1: Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) nu mai este plafonată de la 1 februarie 2017 (aplicabil atât 
pentru contribuția angajatorului cât și a angajatului)  

Nota 2: Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) a fost plafonată pe perioada 1 – 31 ianuarie 2017. 
Începând cu 1 februarie 2017 se elimină plafonarea bazei impozabile, revenindu‐se la regimul aplicabil în 2016.  



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

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

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

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

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

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi 
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