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HOTĂRÂRE nr. 84 din 6 martie 2013 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (MO 136/2013) 
IMPOZITUL PE PROFIT 
Registrul de evidență fiscală 
Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligați să întocmească un registru de 
evidență fiscală, ținut în formă scrisă sau electronică, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice 
de prelucrare automată a datelor. În registrul de evidență fiscală trebuie înscrise veniturile impoza-
bile realizate de contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fis-
cal, cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normati-
ve în vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum și orice informație cuprinsă în declarația fisca-
lă, obținută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidențierea 
veniturilor impozabile și a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea 
acestora pe trimestru și/sau an fiscal. 
IFRS 
Sunt aduse precizări suplimentare privind tratamentul sumelor înregistrate în creditul contului rezul-
tatul reportat provenite din actualizarea cu rata inflației a mijloacelor fixe amortizabile și a terenuri-
lor, acestea nu reprezintă elemente similare veniturilor la momentul înregistrării, acestea fiind trata-
te ca rezerve și impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiția evidențierii în soldul 
creditor al acestuia, analitic distinct, potrivit art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal. 
Cheltuieli de protocol 
În cadrul cheltuielilor de protocol, la calculul profitului impozabil, se includ și cheltuielile înregistrate 
cu TVA colectată potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal, pentru cadourile oferite de contribu-
abil, cu valoare egală sau mai mare de 100 lei. 
Pierderi fiscale 
În scopul aplicării prevederilor art. 26 alin. (4) din Codul fiscal, contribuabilii care, începând cu data 
de 1 februarie 2013, aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respectă și ur-
mătoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale: 
� pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se recuperează potrivit prevederilor 

art. 26 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului 
pe profit, anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi; 

� pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie-31 ianuarie 2013 inclusiv, înregistrată de către un 
contribuabilul care, în această perioadă, a fost plătitor de impozit pe profit, se recuperează, 
potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul 
de plată a impozitului pe profit, iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii, în sensul 
celor 7 ani consecutivi; 

� în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013, la sistemul de plată a impozitului pe 
profit potrivit art. 1126 din Codul fiscal, pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie-31 
ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din 
perioada 1 februarie-31 decembrie 2013, înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii prece-
denți anului 2013, și se recuperează potrivit art. 26 din Codul fiscal, începând cu anul 2014, în 
limita celor 7 ani consecutivi. Perioada 1 februarie-31 decembrie 2013 inclusiv nu este consi-
derată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi. 

Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură 
Sunt introduse detalii privind impozitarea veniturilor din activități agricole, silvicultură și piscicultură. 
IMPOZITUL PE VENIT 
Este asimilat, în vederea impunerii, venitul avocatului coordonator al unei SPRL sau SCPA ca venit 
salarial. 
În cazul în care un salariat își desfășoară activitatea într-un alt stat (detașat) cu care România are 
Convenție de evitare a dublei impuneri și drepturile salariale sunt plătite de un angajator rezident în 
România sau de un sediu permanent din România se vor aplica regulile:  
� Dacă salariatul stă în acel stat pe o perioadă mai mică decât cea prevăzută în Convenție, 

atunci România are drept de impozitare asupra acelor venituri; 
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� Dacă salariatul stă în acel stat pe o perioadă mai mare decât cea prevăzută în Convenție, atunci Ro-
mânia NU are drept de impozitare asupra acelor venituri, dreptul revenind statului străin. 

În cazul în care un salariat își desfășoară activitatea într-un alt stat (detașat) cu care România are Con-
venție de evitare a dublei impuneri și drepturile salariale sunt plătite de un angajator rezident în România 
prin sediul său permanent din acel stat, atunci dreptul de impunere revine statului străin indiferent de peri-
oada în care salariatul stă în statul străin.  
În cazul în care un salariat își desfășoară activitatea într-un alt stat (detașat) cu care România NU are 
Convenție de evitare a dublei impuneri și drepturile salariale sunt plătite de un angajator rezident în Ro-
mânia sau de un sediu permanent din România, dreptul de impunere revine României indiferent de peri-
oada în care salariatul stă în statul străin.  
În declarația 205 pentru veniturile din salarii se vor trece și veniturile angajaților care își desfășoară activi-
tatea în străinătate, indiferent dacă impozitul a fost reținut sau nu. La completarea declarației trebuie iden-
tificate persoanele care au desfășurat activitate în străinătate.  
IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR 
Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporară/redesfășurare a activității înce-
tează în cursul anului aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul respec-
tiv, începând cu trimestrul în care încetează perioada de inactivitate temporară/redesfășurare a activității. 
Persoanele juridice române nou-înființate în perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013 inclusiv, care nu au 
optat până la data de 31 ianuarie 2013 să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, 
nu sunt obligate potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013 să aplice 
acest sistem de impunere pentru anul 2013. Aceste persoane juridice urmează să verifice condițiile prevă-
zute de art. 1121 din Codul fiscal, la data de 31 decembrie 2013, în vederea încadrării în categoria contri-
buabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul fiscal 2014. 
Persoanele juridice române care nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntre-
prinderilor sunt următoarele: 
a) persoanele juridice care se organizează și funcționează potrivit legilor speciale de organizare și func-

ționare din domeniul bancar (societățile comerciale bancare, casele de schimb valutar, societățile de 
credit ipotecar, cooperativele de credit etc.); 

b) persoanele juridice care se organizează și funcționează potrivit legilor speciale de organizare și func-
ționare din domeniul asigurărilor (de exemplu, societățile de asigurare-reasigurare), al pieței de capi-
tal (de exemplu, bursele de valori sau de mărfuri, societățile de servicii de investiții financiare, socie-
tățile de registru, societățile de depozitare), cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități 
de intermediere în aceste domenii (brokerii și agenții de asigurare); 

c) persoanele juridice care desfășoară activități în domeniile jocurilor de noroc, consultanței și manage-
mentului." 

A rămas însă nemodificată prevederea existentă anterior în normele din 2012 care menționează că 
microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfășoare activități de natura celor 
prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Codul fiscal datorează impozit pe profit luând în calcul veniturile 
și cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv. 
Persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie 2012, au realizat venituri încadrate, prin echi-
valare în lei, între 65.000 euro și 100.000 euro și care îndeplineau concomitent și celelalte condiții prevă-
zute de reglementările legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 și care au solicitat ieșirea din 
sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv, nu sunt 
obligate să aplice, începând cu 1 februarie 2013, acest sistem de impunere. Aceste persoane juridice 
urmează să verifice condițiile prevăzute de art. 1121 din Codul fiscal, la data de 31 decembrie 2013, în 
vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pentru 
anul fiscal 2014. 
În situația în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, 
contribuabilul va comunica, în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este îndeplinită condiția 
respectivă, organului fiscal ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depu-
nerea unei declarații de mențiuni, cu respectarea termenului legal, potrivit Codului de procedură fiscală. 
Pentru anul 2013, veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sunt cele de natura celor 
prevăzute la art. 1127 din Codul fiscal, înregistrate: 
� începând cu 1 ianuarie 2013, de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veni-

turile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv; 
� începând cu 1 februarie 2013, de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veni-

turile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. 
IMPOZITUL PE VENITURILE OBȚINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENȚI 
Ca urmare a modificărilor aduse Codului Fiscal de la 1 februarie 2013, sunt aduse clarificări privind veni-
turile obținute de nerezidenți care sunt considerate ca fiind obținute din România indiferent de locul pres-
tării acestora.  
Astfel sunt considerate venituri obținute din România pentru servicii prestate în afara României numai 
veniturile din prestarea următoarelor servicii: servicii de management, servicii de consultanță în orice do-
meniu, servicii de marketing, servicii de asistență tehnică, servicii de cercetare și proiectare în orice do-
meniu, servicii de reclamă și publicitate indiferent de forma în care sunt realizate și servicii prestate de 
avocați, ingineri, arhitecți, notari, contabili, auditori. 
În ceea ce privește noua cotă de impozitare de 50% aplicabilă în cazul veniturilor plătite într-un stat cu 
care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, 
aceasta se aplică indiferent dacă rezidența persoanei beneficiare a acestor venituri este într-un stat cu 
care România are încheiată convenție pentru evitarea dublei impuneri sau nu. Rezultă astfel că este foar-
te important să verificați nu numai rezidența beneficiarului, cât mai ales statul în care este deschis contul 
bancar al acestuia și către care faceți plata.  
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Același tratament în ceea ce privește cota de impozitare de 50% se aplică și dobânzilor și sumelor asimi-
late acestora (dobânzile la credite, dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar, dobânzile la credi-
tele intragrup etc.) obținute de un nerezident. 
Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 50% este constituită din veniturile calculate în-
cepând cu data de 1 februarie 2013 până la data scadenței depozitului și înregistrate în contul curent sau 
în contul de depozit al titularului.  
Instrumentele juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informații reprezintă 
acordurile/convențiile bilaterale/multilaterale în baza cărora România poate realiza un schimb de informații 
care este relevant pentru aplicarea acestor prevederi legale. Lista acordurilor/convențiilor se publică pe 
site-ul Ministerului Finanțelor Publice și se actualizează periodic. 
Certificatul de rezidență 
În situația în care autoritatea competentă străină emite certificatul de rezidență fiscală în format electronic 
sau online, acesta reprezintă originalul certificatului de rezidență fiscală avut în vedere pentru aplicarea 
convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul de rezidență al beneficiarului ve-
niturilor obținute din România, respectiv pentru aplicarea legislației Uniunii Europene, după caz. 
Declarația informativă anuală 
Se face precizarea că în declarația informativă anuală privind veniturile obținute din România de nerezi-
denți, la ultima coloană de la capitolul B "Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident" se 
completează fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului, atribuit de autoritatea din România, 
atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod, fie cu datele de identificare ale beneficiarului de 
venit nerezident, atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod.  
TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ 
Grupul fiscal 
Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare: 
a) în prima zi din luna următoare datei comunicării deciziei, în cazul în care membrii grupului au perioa-

dă fiscală luna calendaristică; 
b) în prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei, în cazul în care membrii grupului 

nu au perioadă fiscală luna calendaristică. 
Anterior era prevăzută ca dată de intrare în vigoare prima zi din cea de-a doua lună următoare datei co-
municării. 
Bunuri acordate pentru protocol 
Se face precizarea că plafonul de 100 lei pentru bunurile oferite cu titlu de cadou în cadrul acțiunilor de 
protocol este exclusiv TVA.  
Servicii destinate bunurilor imobile 
Se face precizarea în cazul instalării sau asamblării de mașini ori echipamente care, după instalare sau 
asamblare, sunt ori devin parte din bunul imobil, se înțeleg cele care nu pot fi detașate fără a fi deteriorate 
sau fără a antrena deteriorarea imobilelor înseși. 
Servicii de transport călători  
Pentru a identifica partea transportului de călători efectuată în interiorul Comunității, mijlocul de transport 
este decisiv, și nu călătoria individuală a fiecărui pasager. Se consideră că se efectuează o singură parte 
de transport de călători în interiorul Comunității, chiar și atunci când există opriri în interiorul Comunității, 
în situația în care călătoria este efectuată cu un singur mijloc de transport. 
Sistemul de TVA la încasare 
Sumele încasate în numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de 
TVA, persoane fizice autorizate, liber profesioniști și asocieri fără personalitate juridică sunt excluse de la 
aplicarea sistemului de TVA la încasare numai dacă încasarea are loc până în ziua emiterii facturii, inclu-
siv. Pentru sumele încasate în numerar după data emiterii facturii, furnizorul/prestatorul aplică sistemul 
TVA la încasare. 
Sunt aduse precizări suplimentare pentru regularizările necesare în cazul scoaterii din evidența TVA a 
persoanei impozabile, fie prin opțiune pentru aplicarea regimului special de scutire, fie prin anularea înre-
gistrării de către ANAF, în cazul în care s-a aplicat sistemul de TVA la încasare sau au fost efectuate achi-
ziții de la persoane care aplică sistemul de TVA la încasare.  
Dreptul de deducere a TVA 
Sunt introduse în Normele de aplicare a Codului Fiscal prevederile Hotărârii Curții Europene de Justiție în 
Cauza C-257/11 Gran Via Moinești. În acest sens, în cazul achiziției unei suprafețe de teren împreună cu 
construcții edificate pe aceasta, persoana impozabilă are dreptul de a deduce TVA aferentă acestei achi-
ziții, inclusiv taxa aferentă construcțiilor care urmează a fi demolate, dacă face dovada intenției, confirmată 
cu elemente obiective, că suprafața de teren pe care erau edificate construcțiile continuă să fie utilizată în 
scopul operațiunilor sale taxabile, cum ar fi, de exemplu, edificarea altor construcții destinate unor operați-
uni taxabile. 
Deducerea TVA pe baza bonurilor fiscale 
Pentru achizițiile de bunuri și servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile OUG 
28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, deducerea 
TVA poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate în conformita-
te cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) și (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menționat pe 
bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al 
beneficiarului.  
Posibilitatea deducerii TVA de pe bonurile fiscale a fost introdusă prin OG 15/2012, fiind transpuse preve-
derile Directivei 2010/45/CE privind facturarea. Una dintre prevederile transpuse în legislația națională se 
referă la posibilitatea de a permite operatorilor economici să emită facturi simplificate dacă valoarea aces-
tora este de cel mult 100 euro, inclusiv TVA, la cursul din data exigibilității TVA. Având în vedere că bonu-
rile fiscale conțin elementele minimale ale unei facturi simplificate și acestea pot constitui documente pe 
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baza cărora se poate deduce TVA. Prin modificările aduse Normelor de aplicare a Codului Fiscal au fost 
astfel stabilite condițiile în care TVA poate fi dedusă pe baza bonuri fiscale. 
Astfel, începând cu data de 14 martie 2013 (data publicării Normelor): 
� pentru orice achiziții de bunuri și servicii, TVA poate fi dedusă de beneficiar, pe bază de bonuri fis-

cale emise în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999, a căror valoare individuală, inclusiv 
TVA, nu este mai mare de 100 euro, dacă furnizorul/prestatorul a menționat pe bonul fiscal cu ajuto-
rul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. 
Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii bonului fiscal este cursul din data 
emiterii bonului fiscal. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanți auto pe 
baza de bonuri fiscale.  

� la aceeași dată și-au încetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pen-
tru carburanții auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform OUG 
nr.28/1999, în condițiile în care acestea erau ștampilate și aveau înscrise denumirea cumpărătorului 
și numărul de înmatriculare a autovehiculului. 

Într-un comunicat al Ministerului de Finanțe se precizează că „În vederea aplicării noilor prevederi, orice 
comerciant care dorește ca bonurile fiscale să poată constitui documente pentru deducerea TVA la be-
neficiari persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, poate să-și adapteze soft-urile aparatelor 
de marcat electronice fiscale astfel încât să poată înscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat 
electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. 
Comerciantul care nu poate înscrie cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale codul de înregis-
trare în scopuri de TVA a beneficiarului, neavând un soft adaptat în acest sens, la solicitarea beneficiari-
lor va emite, potrivit legii, factura pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii care să cuprindă 
toate elementele prevăzute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal. 
În situația în care beneficiarul solicită totuși emiterea unei facturi care să cuprindă toate elementele pre-
văzute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal, deși comerciantul are un soft adaptat prin care poate insera 
codul de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului, potrivit legii comerciantul are obligația să emită 
această factură, pe lângă bonul fiscal.” 
Ajustarea TVA – contracte de leasing 
În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri mobile corporale sau bunuri de capital, 
care se reziliază, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract, respectivele 
bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanțatorului, acesta neavând obligația să 
efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a inițiat și a efectuat demersuri pentru recupe-
rarea bunului, indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către soci-
etatea de leasing. 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule (MO 119/2013) 

ORDIN nr. 296 din 15 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei 
reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule și pentru aprobarea modelului și 
conținutului unor formulare (MO 142/2013) 
Ordinul aprobă Procedura privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule și 
a formularisticii necesare. 
Noul timbru de mediu înlocuiește taxa de poluare pentru autovehiculele înmatriculate în România.  
Pe site-ul ANAF este publicat un calculator pentru simularea calculului timbrului de mediu. Îl puteți acce-
sa la următoarea adresă:  
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/calculator_taxe/taxa_timbru_2013.html 
HOTĂRÂRE nr. 88 din 13 martie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli-
care a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule (MO 137/2013) 

ORDIN nr. 230 din 1 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informații-
lor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a 
ANAF, în spațiul privat al contribuabilului (MO 126/2013) 
Ordinul reglementează procedura de accesare online a informațiilor cuprinse în dosarul fiscal, informații 
publicate pe portalul ANAF în zona denumită „Dosar fiscal” și accesibilă doar în baza unui certificat digi-
tal înregistrat la ANAF. 
Accesul cu un singur certificat digital se face pentru toate codurile de identificare fiscală asociate certifi-
catului digital cu care s-a realizat autentificarea, iar contribuabilul selectează codul fiscal pentru care se 
dorește afișarea informațiilor. 
Până acum contribuabilii care aveau acces la serviciul de depunere a declarațiilor on-line prin semnătură 
electronică aveau automat acces la dosarul fiscal prin autentificarea pe site-ul ANAF, în spațiul privat al 
contribuabilului, fără a exista o procedură oficială în acest sens. 
Noua procedură stabilește că pentru accesarea informațiilor din Dosarul fiscal este necesară solicitarea 
acestui acces în baza cererii 152 , care se depune în aceleași condiții ca și cererea 150 de solicitare a 
dreptului de folosire a serviciului de depunere a declarațiilor on-line.  
În zona privată „Dosar fiscal” apar următoarele informații: 
� Date Identificare: codul de identificare fiscală selectat și denumirea, iar în cea de a doua parte se 

prezintă domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face 
parte, starea acestuia, ultima declarație de înregistrare/mențiuni, cu includerea numărului și datei 
declarației, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce privește înregis-
trarea ca plătitor de TVA și tipul sediului. 
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� Vector Fiscal - informații legate de vectorul fiscal asociat contribuabilului pentru fiecare impozit/taxă/
contribuție, datele de început și sfârșit (dacă este cazul) și periodicitatea declarării acestora. 

� Situație Sintetică - informații referitoare la obligațiile de plată datorate (titlu de creanță - declarație, 
decizie de impunere, decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii); tipul de impozit/taxă/
contribuție; scadența soldului; categoria de sumă; termen de plată; soldul debitor. 

� Detalii declarații - informații despre declarațiile depuse, grupate după tipul acestora, perioada de 
raportare, numărul de înregistrare și data depunerii. Fiecărei secțiuni de declarații îi sunt atașate 
filtre pe baza cărora se poate selecta o declarație în vederea generării și vizualizării copiei acesteia. 

Tipurile de declarații care pot fi vizualizate sunt: D100; D101; D102; D103; D120; D130; D301; D390; 
D300; D394 și D710. 
Lunar, pentru fiecare zonă de informații se realizează actualizarea acestora, iar data ultimei actualizări 
se menționează ori de câte ori sunt solicitate aceste informații.  
Pentru mai multe detalii, se poate accesa Ghidul „Instrucțiuni de utilizare a serviciului - Acces controlat la 
dosarul contribuabilului” la adresa: www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Depuneredecl/DosarFiscal 
ORDIN nr. 2 din 20 februarie 2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile confor-
me cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de cre-
dit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 (MO 125/2013) 

HOTĂRÂRE nr. 79 din 6 martie 2013 pentru stabilirea zilelor de 2 și 3 mai 2013 ca zile 
libere (MO 129/2013) 
Pentru salariații din sectorul public, zilele de 2 și 3 mai 2013 se stabilesc ca zile libere. 
Pentru zilele stabilite ca zile libere instituțiile publice își vor desfășura activitatea în regim de program 
normal în zilele de 13 aprilie 2013, respectiv 20 aprilie 2013 sau vor prelungi corespunzător timpul de 
lucru, până la data de 30 aprilie 2013, potrivit planificărilor stabilite. 
Prevederile nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracteru-
lui procesului de producție sau specificului activității, magistraților și celorlalte categorii de personal din 
cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 2, respectiv 3 
mai 2013 și nici participanților în aceste procese, personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfă-
șoară în zilele respective activități stabilite prin ordin emis de MFP. 
Dispozițiile prezentei hotărâri pot fi aplicate și angajaților din sectorul privat, în măsura în care partenerii 
sociali stabilesc astfel. 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013 pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale și prorogarea unor termene (MO 127/2013) 
Ordonanța aduce mai multe modificări financiar-fiscale în ceea ce privește eșalonarea la plată a obligații-
lor fiscale, impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din 
sectorul gazelor naturale și alte măsuri. 
Menționăm în cele ce urmează noutățile privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale. 
Se aduc o serie de clarificări astfel: 
a) Prevederile privind eșalonarea la plată se aplică și pentru obligațiile fiscale preluate de ANAF de la 

altă autoritate publică ca urmare a transferului de competență. 
b) Pentru eșalonare, amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, sunt asimilate obligațiilor 

fiscale. 
c) Se prevede posibilitatea de retragere a cererii de eșalonare de către contribuabil. Retragerea nu 

anulează dreptul contribuabilului de a mai depune o nouă cerere. 
d) Se prevede posibilitatea prelungirii termenului de 30 de zile în care contribuabilii trebuie să constitu-

ie garanțiile, cu încă cel mult 30 de zile. 
e) În cazul în care garanțiile sunt ipotecate unor alți creditori, acestea trebuie să acopere ipoteca, su-

mele eșalonate, dobânzile pe perioada de eșalonare plus un procent de 16% din sumele eșalonate 
la plată (anterior procentul era de 40%). 

f) Se stabilește procedura prin care se poate modifica decizia de eșalonare la plată în perioada de 
valabilitate a eșalonării. 

g) Se prevăd reguli speciale pentru eșalonarea obligațiilor fiscale ale contribuabililor cu risc fiscal mic.  
Contribuabilul cu risc fiscal mic este contribuabilul care, la data depunerii cererii, îndeplinește, cumulativ, 
următoarele condiții: 
� nu are fapte înscrise în cazierul fiscal; 
� niciunul dintre administratori și/sau asociați nu a deținut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, 

calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost 
declanșată procedura insolvenței și la care au rămas obligații fiscale neachitate 

� nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe 
judecătorești competente; 

� nu are obligații fiscale restante mai mari de 6 luni; 
� nu a înregistrat pierderi fiscale în fiecare an din ultimii 3 ani fiscali consecutivi. 
În cazul contribuabililor cu risc fiscal mic se poate aproba eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restan-
te, pe o perioadă de cel mult 12 luni, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
� contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent; 
� sunt îndeplinite condițiile generale (de la art. 4 din Ordonanță), mai puțin condiția: “să se afle în difi-

cultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară de plată 
pe perioada de eșalonare.”; 

� contribuabilul depune, în cel mult 30 de zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală, o 
garanție în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eșalonării la plată înscrise în 
certificatul de atestare fiscală emis în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. 
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Pentru alte informații privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale puteți accesa pagina DGFP Vâlcea: 
http://www.finantevalcea.ro/reglementri-privind-ealonarea-la-plat-a-obligaiilor-fiscale120313.html 
ORDIN nr. 250 din 22 februarie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor 
publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabi-
lilor (MO 130/2013) 
Ordinul actualizează următoarele formulare fiscale și instrucțiunile de completare a lor: 
� "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte 

entități fără personalitate juridică (010)" 
� "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară 

activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)" 
Formularele menționate se utilizează pentru înscrierea în vectorul fiscal a trei noi categorii de obligații 
fiscale: 
� impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural; 
� impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul 

gazelor naturale; 
� impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele natura-

le. 
LEGE nr. 50 din 14 martie 2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea 
și combaterea evaziunii fiscale (MO 146/2013) 
Potrivit noilor reglementări, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta 
contribuabilului care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse, în 
termenul înscris în documentele de control. 
De asemenea, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustifi-
cat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, 
în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la soma-
ție. 
Totodată, împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condițiile prevăzute de 
lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale consti-
tuie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani. 
Se consideră infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani reținerea și nevărsarea, cu 
intenție, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere 
la sursă. 
Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea 
unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prevă-
zute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 respectiv: 
a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; 
b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a opera-

țiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; 
c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază ope-

rațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive; 
d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de mar-

cat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; 
e) executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a date-

lor; 
f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declara-

rea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verifi-
cate; 

g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terțe persoane a bunurilor 
sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală și ale Codului de Procedu-
ră Penală. 

Dacă prin faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 s-a produs un prejudiciu mai mare 
de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita 
maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. 
În cazul producerii unui prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita 
minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani. 
Sursa: DGFP Vâlcea 
INFO – Contribuția la asigurările sociale de sănătate datorată de persoanele fizice 
Contribuabilii persoane fizice care realizează în anul 2013 venituri din:  
� cedarea folosinței bunurilor 
� investiții 
� premii și câștiguri din jocuri de noroc 
� operațiunea de fiducie  
� din alte surse  
au calitatea de contribuabili în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 
Obligație 
Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menționate mai sus plătesc contribu-
ția asupra tuturor acestor venituri. 
Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un sala-
riu de bază minim brut pe țară (750 lei începând cu 1 februarie 2013 și 800 lei începând cu 1 iulie 2013). 
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Nu se datorează CASS pentru veniturile menționate mai sus de către persoanele care realizează și: 
� venituri din salarii și asimilate salariilor 
� venituri sub forma indemnizațiilor de șomaj 
� venituri din pensii 
� venituri din: activități independente realizate sub formă de întreprindere individuală (ÎI), întreprindere 

familială (ÎF), persoană fizică autorizată (PFA) 
� profesii libere 
� activități agricole 
� activități independente cu reținere la sursă (venituri din activități desfășurate în baza contractelor/

convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent; venituri din activi-
tatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară; venitul obținut de o persoană fizică 
dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil - microîntreprindere, care nu generează o per-
soană juridică; venituri realizate din asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane 
fizice rezidente cu persoane juridice române atât în România, cât și în străinătate. 

Baza de calcul 
� veniturile din cedarea folosinței - venitul net în cazul în care se aplică cotele forfetare; norma anuală 

de venit - pentru închirierile de camere în scop turistic; venitul net anual - pentru cei care determină 
venitul în sistem real; 

� veniturile din investiții - câștigul net; 
� veniturile din premii și câștiguri din jocuri de noroc - venitul net determinat ca diferență dintre venitul 

din premii sau din jocuri de noroc și suma reprezentând venit neimpozabil; 
� veniturile din operațiunea de fiducie; 
� veniturile din alte surse - venitul brut realizat. 
Contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal, prin decizia de impunere anu-
ală, pe baza informațiilor din: 
� declarația privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, transferuri de 

titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise, și ope-
rațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de 
acest gen; 

� declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit; 
� evidența fiscală, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, în cazul în care venitul net se sta-

bilește prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. 
Contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează în anul următor, prin aplicarea cotei individua-
le de contribuție asupra bazelor de calcul. 
Plata contribuției 
Sumele reprezentând obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilite 
prin decizia de impunere. 
Sursa: DGFP Vâlcea 
INFO - Persoanele fizice autorizate pot angaja, cu contract individual de muncă, terțe 
persoane 
A fost publicată Legea nr. 40/2013 privind aprobarea OUG 46/2011 pentru modificarea și completarea 
art. 17 din OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice auto-
rizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF). 
Potrivit OUG 46/2011 persoanele fizice autorizate își pot desfășura activitatea individual și independent 
sau pot angaja, în calitate de angajator, terțe persoane cu contract individual de muncă, încheiat conform 
Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii. 
Persoană fizică autorizată nu va fi considerată un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează în 
scopul exercitării activității pentru care a fost autorizată, chiar dacă colaborarea este exclusivă. 
Menționăm că, potrivit prevederilor OUG 44/2008, și întreprinderile individuale pot angaja terțe persoane 
cu contract individual de muncă și pot colabora cu alte persoane fizice autorizate, cu alți întreprinzători 
persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori 
cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe sta-
tutul juridic dobândit. 
Atenție! Titularul persoanei fizice autorizate și titularul întreprinderii individuale nu pot încheia contracte 
individuale de muncă cu entitățile pe care le reprezintă! 
Sursa: DGFP Vâlcea 
ORDIN nr. 354 din 19 martie 2013 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de 
completare a numărului de evidență a plății, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 1.870/2004 (MO 152/2013) 
În cazul deciziilor de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fisca-
lă, a documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de consta-
tare și sancționare a contravenției, ordonanța procurorului, hotărâre judecătorească, precum și alte docu-
mente), și al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, codul 
obligației bugetare se completează cu ajutorul programului de asistență selectând tipul de obligație fisca-
lă pe care o alege contribuabilul sau poate fi solicitat de la organul fiscal. 
În cazul deciziilor de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fisca-
lă, a documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de consta-
tare și sancționare a contravenției, ordonanța procurorului, hotărâre judecătorească, precum și alte docu-
mente), și al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, codul 
obligației bugetare se completează cu ajutorul programului de asistență selectând tipul de obligație fisca-
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lă pe care o alege contribuabilul sau poate fi solicitat de la organul fiscal. 
Obținerea numărului de evidență a plății 
Numărul de evidență a plății în cazul unei obligații fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere 
privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, în cazul unei amenzi de orice 
fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia, precum și în cazul sumelor înscrise în 
deciziile privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se obține de către 
contribuabil astfel: 
� prin accesarea programului de asistență pentru formarea numărului de evidență a plății; 
� prin înscrierea numărului de evidență a plății menționat în decizia de impunere privind obligațiile 

fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, precum și în decizia privind stabilirea sumei repre-
zentând timbrul de mediu pentru autovehicule; 

� prin solicitarea numărului de evidență a plății la organul fiscal competent.       
REMINDER – Necesitatea documentării politicilor contabile a societății 
Dorim să vă reamintim că în conformitate cu prevederile Ordinului 3055/2009 pentru aprobarea Regle-
mentărilor contabile conforme cu directivele europene, orice societate comercială are obligația de a ela-
bora și menține un manual al politicilor contabile utilizate de societate. 
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o 
entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. 
Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor, reevalua-
rea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, alegerea metodei de valorizare a 
ieșirilor stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc. 
Administratorii entității trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri 
proprii pentru situațiile prevăzute de legislație. În cazul entităților care nu au administratori, politicile con-
tabile se aprobă de persoanele care au obligația gestionării entității respective. 
Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, de către specialiști în domeniul eco-
nomic și tehnic, cunoscători ai activității desfășurate și ai strategiei adoptate de entitate. 
Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații 
mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității. În cazul modificării unei politici contabi-
le, entitatea trebuie să menționeze în notele explicative natura modificării politicii contabile, precum și 
motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferă informații credibile și mai relevante, pentru ca 
utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării 
asupra rezultatelor raportate ale perioadei și tendința reală a rezultatelor activității entității. 
Nu se consideră modificări ale politicilor contabile: 
� adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care diferă ca fond de evenimente-

le sau tranzacțiile produse anterior; 
� adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care nu au avut loc anterior sau 

care au fost nesemnificative. 
Totodată, în Ordinul 3055/2009 se precizează că "sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute în vede-
re: 
� existența unui manual de politici contabile; 
� existența unei proceduri de aplicare a acestui manual; 
� existența de controale prin care să se asigure respectarea manualului;…… " 
Atenție! Amenda aplicată de inspectorii fiscali pentru inexistența manualului politicilor contabile 
este de până la 4.000 lei  
APEX Team vă poate asista în elaborarea manualelor de politici contabile în conformitate cu pre-
vederile legale. 
ORDIN nr. 353 din 19 martie 2013 privind desemnarea biroului central de legătură res-
ponsabil pentru schimbul de informații privind cooperarea administrativă în domeniul 
fiscal între statele membre ale Uniunii Europene (MO 163/2013) 

IMPORTANT – Scutirea aplicată veniturilor obținute de nerezidenți din dividende 
Vă reamintim că în conformitate cu prevederile art. 117 din Codul Fiscal, sunt scutite de impozitul pe 
veniturile nerezidenților dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau 
persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridi-
ce rezidente într-un alt stat membru al UE sau în unul dintre statele AELS, respectiv Islanda, Principatul 
Liechtenstein, Regatul Norvegiei, dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întrunește 
anumite condiții și dacă aceasta deține minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoană juridi-
că română pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, care se încheie la data plății dividendului. 
Conform art. 118 din Codul Fiscal, privind "Coroborarea prevederilor Codului Fiscal cu cele ale convenții-
lor de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene", nerezidentul are obligația de a prezenta 
plătitorului de venit, în momentul realizării venitului, certificatul de rezidență fiscală eliberat de către auto-
ritatea competentă din statul său de rezidență, precum și, după caz, o declarație pe propria răspundere 
în care se indică îndeplinirea condiției de beneficiar în situația aplicării legislației UE. Dacă certifi-
catul de rezidență fiscală, respectiv declarația ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezintă în acest 
termen, se aplică prevederile titlului V din Codul Fiscal, implicit veniturile sunt impozitate conform legisla-
ției locale.  
Trebuie precizat faptul că legea impune obligația nerezidentului de a prezenta plătitorului de venit certifi-
catul de rezidență, respectiv declarația pe proprie răspundere. Pe de altă parte plătitorul este cel răspun-
zător în fața organelor fiscale de aplicarea corectă a prevederilor legale, respectiv a prevederilor conven-
țiilor de evitare a dublei impuneri. Plătitorul are responsabilitatea să se asigure că cerințele legale sunt 
respectate. Din acest punct de vedere este o obligație bilaterală a unei părți de a solicita certificatul de 
rezidență și a celeilalte de a-l pune la dispoziția plătitorului. 
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Calitatea de beneficiar în scopul aplicării legislației UE va fi dovedită prin certificatul de rezidență fiscală 
și, după caz, declarația pe propria răspundere a acestuia de îndeplinire cumulativă a condițiilor referitoa-
re la: perioada minimă de deținere, condiția de participare minimă în capitalul persoanei juridice române, 
încadrarea în una dintre formele de organizare prevăzute în titlul II sau titlul V, după caz, calitatea de 
contribuabil plătitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opțiuni sau 
exceptări.  
Pentru aprobarea formularelor necesare privind declarația pe propria răspundere menționată mai sus, a 
fost emis Ordinul 724 din 4 februarie 2011 (MO 131/2011), prezentat și în buletinele informative APEX 
Team din 2011: 
� Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dividende efectuate de o per-

soană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înființata potrivit le-
gislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE ori al AELS sau 
unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al UE ori al AELS situat în alt stat 
membru al UE ori al AELS, formular: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/a16_724.pdf  

Declarația de mai sus trebuie întocmită în 2 exemplare și va fi însoțită de certificatul de rezidență fiscală 
emis de autoritatea fiscală din statul de rezidență al beneficiarului efectiv al dividendelor.  
Un exemplar al declarației se va păstra la beneficiarul efectiv, iar celălalt exemplar se va depune la plăti-
tor pentru acordarea scutirii.   
Declarația este valabilă pentru anul pentru care este emis certificatul de rezidență fiscală, cu excepția 
situației în care se schimbă cerințele pentru acordarea scutirii. 
Deși scopul declarației este de a justifica îndeplinirea condițiilor de rezidență și a procentului de deținere 
a capitalului social, prin Ordinul 724 /2011 menționat mai sus au fost introduse în formular și informații 
privind data efectuării  plății și sumele plătite în lei/euro. Considerăm că aceste informații nu ar fi trebuit 
introduse de organele fiscale în aceste formulare, ar fi fost suficiente precizările referitoare la forma de 
organizare a beneficiarului, rezidența sa fiscală și procentul de deținere în capitalul social. Data plății și 
suma plătită sunt informații disponibile după obținerea formularului. Este evident că formularul trebuie 
obținut înainte să se efectueze plata veniturilor. În consecință rămân încă deschise întrebările de mai jos, 
întrebări care nu au fost clarificate până în prezent: 
� Data plății și suma plătită se completează manual în formular, după ce formularul a fost deja obținut, 

de către fiecare parte în formularul său? 
� Formularele trebuie obținute pentru fiecare plată în parte, chiar dacă se referă la același venit? Sau 

se completează manual aceste informații pe același formular? 
INFO - Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit 
Potrivit prevederilor art. 57 din Codul fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume repre-
zentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru susținerea entităților nonprofit 
care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de bur-
se private, conform legii, prin completarea și depunerea formularului 230 "Cerere privind destinația su-
mei reprezentând până la 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisi-
rea în sistem colectiv pentru domeniul locativ". 
De asemenea, potrivit art. 84 din Codul Fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume, 
reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe: venitul net anual din activități independente, cedarea 
folosinței bunurilor, activități agricole; câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele 
decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise; câștigul net anual din operațiuni de 
vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen, pentru 
susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, pre-
cum și pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea și depunerea formularului 200 
"Declarație privind veniturile realizate din România". 
Formularele 200 și 230 se pot obține direct de la sediul unităților fiscale sau pot fi descărcate de pe web-
site-ul ANAF. 
Conform prevederilor Instrucțiunilor de completare a formularelor, aprobate prin OMFP nr. 52/2012, for-
mularele se depun direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată. 
Formularul 200 se poate depune și on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, dacă contribuabilul dispune 
de un certificat digital calificat. 
Termenul de depunere al formularelor este 25 mai 2013 inclusiv. 
REMINDER – Deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile 
� Pentru  determinarea  profitului  impozabil, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută este 

de 6%.    
� Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului 

este mai mic sau egal cu trei. Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca raport între capita-
lul împrumutat cu termen de rambursare peste un an și capitalul propriu, ca medie a valorilor exis-
tente la începutul anului și sfârșitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit. Prin capi-
tal împrumutat se înțelege totalul creditelor și împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, 
potrivit clauzelor contractuale. 

� În condițiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste 3, cheltuielile cu dobânzile și cu 
pierderea netă din diferențele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reportează în perioada 
următoare pana la deductibilitatea integrală a acestora. 

� În cazul în care cheltuielile din diferențele de curs valutar ale contribuabilului depășesc veniturile din 
diferențele de curs valutar, diferența va fi tratată ca o cheltuială cu dobânda, deductibilitatea acestei 
diferențe fiind supusă aceleiași limite ca și în cazul dobânzilor. Intră sub incidența acestei limitări 
cheltuielile din diferențele de curs valutar aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea 
gradului de îndatorare a capitalului. 

Aceste limitări ale deductibilității nu se aplică împrumuturilor acordate de instituțiile de credit. 
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INFO - SARBATORI DE PAŞTE 
Cu ocazia acestor sărbători pot fi oferite premii sub mai multe forme: 
� alocarea sumei de 150 lei pentru fiecare copil minor al salariaților. Cheltuiala este considerată de 

natură socială și este deductibilă în limita cotei de 2% din fondul anual de salarii, alături de celelalte 
categorii de cheltuieli sociale prevăzute de Codul Fiscal. Această sumă nu este impozabilă pentru 
salariat dacă nu este acordată sub forma de tichet cadou, acesta fiind impozabil prin natura sa. De 
menționat că acordarea unor sume peste plafonul de 150 lei sau în alte cazuri decât cele permise 
sunt tratate ca avantaje în natura și supuse impozitului pe venit și contribuțiilor sociale ale salariatu-
lui și societății. 

� prime care sunt adăugate la salariul brut al lunii aprilie calculându-se asupra lor toate contribuțiile 
sociale precum și impozitul pe venit. Pentru angajator aceasta primă și contribuțiile patronale aferen-
te sunt cheltuieli deductibile fiscal; 

� "cadourile de Paste", altele decât cele menționate în primul paragraf, sunt considerate avantaje în 
natură calculându-se asupra lor toate contribuțiile sociale precum și impozitul pe venit. Angajatorul 
datorează contribuțiile sociale patronale iar cheltuielile sunt deductibile fiscal. 

IMPORTANT 
Odată cu finalizarea Situațiilor Financiare aferente anului 2012 trebuie să se finalizeze și evidența conta-
bilă și fiscală aferentă exercițiului financiar: 
� să se completeze Registrul de evidență fiscală; 
� să se verifice ca PV al comisiei de inventar și eventualele decizii de casare, de scoatere din gestiune 

sunt semnate; 
� să se arhiveze documentele primare.  
Păstrarea Documentelor și Registrelor 
� Ordinul nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile (MO 870/2008) men-

ționează o listă cu documentele financiar-contabile care se pot păstra timp de 5 ani, cu începere 
de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, dacă necesitățile proprii 
ale unității nu impun păstrarea acestora pe o perioadă mai mare. Printre cele mai importante docu-
mente menționăm: Nota de recepție și constatare de diferențe, Bonul de consum, Dispoziția de livra-
re, Fisa de magazie, Lista de inventariere, Chitanța, Dispoziția de plată/încasare către casierie, Ordi-
nul de deplasare (delegație), Extrasul de cont, Jurnalul privind operațiuni diverse (pentru conturi 
sintetice), Fișa de cont pentru operațiuni diverse, Documentul cumulativ. 

� Termenul de păstrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de păstrare a registrelor și 
a documentelor justificative și contabile este de 10 ani cu începere de la data încheierii exercițiului 
financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepțiile de mai jos. 

� Facturile aferente bunurilor de capital, respectiv bunurilor imobile, care stau la baza determinării 
TVA deductibile pentru persoanele impozabile cu regim mixt și persoanele parțial impozabile în con-
formitate cu prevederile Codului fiscal, se vor păstra conform termenului prevăzut la art. 149 alin. (6) 
din Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

� Documentele financiar-contabile care atestă proveniența unor bunuri cu durata de viață mai mare de 
10 ani se păstrează, de regulă, pe o perioadă de timp mai mare, respectiv pe perioada de utilizare a 
bunurilor. 

� Registrele obligatorii, adică Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-1-2) și Cartea 
mare (cod 14-1-3) se păstrează în unitate timp de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în 
cursul căruia au fost întocmite. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Nu uitați că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în 
valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii) se efectuează lunar la cursul de schimb al pieței valutare, 
comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii. Evaluarea se aplică și creanțelor și datoriilor exprimate 
în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute.  
Cursul valutar de folosit la sfârșitul lunii martie 2013: 
1 EUR = 4,4154 RON; 1 CHF = 3,6275 RON; 1 GBP = 5,2352 RON; 1 USD = 3,4455 RON. 
AGENDA LUNII APRILIE 2013 
Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare la începerea/

încetarea unui contract de muncă, 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, comunicat de BNR din ultima zi bancară a 
lunii; 

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

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

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

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uitați 
Că vineri, 5 aprilie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 

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

Că miercuri, 10 aprilie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;  
� declarației de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impoza-

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

Că miercuri, 10 aprilie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclama și publicitate.  
Că luni, 15 aprilie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna martie 2013 (standard sau extinsă depusă în format electronic); 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru martie 2013. 
Că luni, 22 aprilie este ultima zi pentru depunerea 
� decontului special de TVA pentru trimestrul precedent  (sistem  VOES) de către persoanele impoza-

bile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile 
Că joi, 25 aprilie 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 recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

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

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

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

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (inclusiv ecotaxă); 
� declarației privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarației privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în sco-

puri de TVA a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) U e) din Codul Fiscal (formular 311) 
� declarației privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor aferente trimestrului I 2013 

(formular 104) – de către Asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabilii prevă-
zuți la art. 13 lit. c) și e) din Codul Fiscal 

� cererii de restituire a accizelor de către importatori pe trimestrul precedent 
� cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță pe trimestrul precedent. 
Că joi, 25 aprilie este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat:  

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe profit aferent trimestrului I 2013  
ο impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul I 2013 (sau pentru 

perioada februarie – martie 2013, în cazul celor ce aplică noul sistem de la 1 februarie 2013) 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social ṓi fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna martie 2013 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse  
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
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� 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 sănătate 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
ο contribuției la Fondul pentru mediu (fără ecotaxă) 

Că marți, 30 aprilie este ultima zi pentru depunerea 
� decontului privind accizele pentru anul 2012 (formular 120)* 
� decontului privind impozitul la țițeiul și gazele naturale din producția internă pentru 2012 (formular 130)* 
� situațiilor financiare anuale pentru instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial* 
IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului 
de Finanțe : www.mfinante.ro. Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță 
de contribuabilii mari și mijlocii precum și de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declarațiilor și au un certificat 
digital. 

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2013  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 
  

20,8 % pentru condiții normale de muncă 

25,8 % pentru condiții deosebite de muncă 

30,8 % pentru condiții speciale de muncă 

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

10,5% (baza de calcul a contri-
buției individuale plafonat pen-
tru angajat la cinci ori câștigul 
salarial mediu brut,  
adică 5 x 2.223 =11.115 lei)1

 

(baza de calcul a contribuției 
individuale pentru persoane 
sub convenție civilă: venit brut) 

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

Contribuția pentru concedii medicale și îndem-
nizații de asigurări de sănătate 

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

0,85%   

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

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

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

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

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

Impozitul pe venituri   16% 
Fondul pentru neangajarea de persoane cu 
handicap (pentru angajatorii care au peste 50 
salariați) 

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

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

9 lei   

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

750 lei 
    

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 

Pentru angajații din sectorul privat (*2,5) 

  
13 lei 
32,50 lei 

  

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

Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații benefici-
ază de concedii medicale și de îndemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este salariul 
minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 3: Se datorează  pentru îndemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate su-
portate de angajator precum și pentru îndemnizațiile de incapacitate temporara de muncă drept urmare a unui accident de mun-
că sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  

OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, mențio-
nate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 



Bd. Dacia 56, Sector 2 
București - 020061  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  
Telefon: + 40 (0) 74 520 2739 
Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail: office@apex-team.ro 

Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili să vă asiste 
și să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de salarizare.  
Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența funcției financi-
are și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți specializați în asistența servi-
ciului de salarizare al clienților noștri. 
 
Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, fiscalitate, 
servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

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

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

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

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
 © 2013 APEX Team International 


