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INFO 
Potrivit unor informații făcute public de reprezentanți ai Ministerului de Finanțe, în 
perioada următoare se vor aduce modificări importante, în sensul simplificării, atât 
formularului 088 folosit pentru înregistrarea în scopuri de TVA, cât și noului formu-
lar D394 care ar fi trebuit să fie aplicat retroactiv de la 1 ianuarie 2016.  
În cazul formularului 088, va fi eliminată obligația ca firmele care își schimbă ad-
ministratorul, asociații sau sediul să depună declarația, cu excepția situațiilor în 
care există un risc fiscal ridicat. 
În ceea ce privește formularul 394, noul formular va intra în vigoare de la 1 iulie, în 
loc de 1 aprilie și nu se va mai depune retroactiv de la 1 ianuarie 2016. 

HOTĂRÂRE nr. 159 din 11 martie 2016 pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (MO 208/2016) 
Hotărârea modifică / completează Normele de aplicare a noului Cod Fiscal.  
IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR 
În cazul în care, în cursul unui trimestru, numărul de salariați se modifică, cotele de 
impozitare se aplică în mod corespunzător, având în vedere numărul de salariați 
existent la sfârșitul ultimei luni a trimestrului respectiv. 
IMPOZITUL PE VENIT 
Sunt aduse completări în ceea ce privește evaluarea utilizării în scop personal a bu-
nurilor din patrimoniul afacerii cu folosință mixtă. Astfel, se reiterează principiul 
introdus deja în Codul Fiscal de la 1 ianuarie 2016, făcând excepție de la regula eva-
luării avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care chel-
tuielile sunt deductibile în cotă de 50%, acestea fiind venituri neimpozabile la nive-
lul persoanei fizice beneficiare. 
TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ 
Au fost introduse noi exemple pentru explicarea faptului generator și al exigibilității 
în scopuri de TVA. 
Sunt redefinite exemplele în ceea ce privește voucherele cu scop multiplu. 
Se introduce o nouă componentă obligatorie privind adresa furnizoru-
lui/prestatorului, cât și a beneficiarului, obligatorie a fi menționată pe factură. As-
tfel, în cazul persoanelor impozabile care au sediul activității economice în Româ-
nia, informațiile minimale obligatorii privind adresa sunt: județul/sectorul, localita-
tea, strada și numărul. Subliniem că lipsa unor informații obligatorii de pe facturi 
poate afecta dreptul beneficiarului în deducerea TVA.  
Noi clarificări și exemple sunt introduse în zona măsurilor de simplificare (taxare 
inversă) la vânzarea telefoanelor mobile, consolelor de jocuri și dispozitivelor cu 
circuite integrate. Totodată se face precizarea că prin dispozitive cu circuite integra-
te se înțeleg bunurile care se încadrează la codul NC 8542. 
ACCIZE 
Sunt dezvoltate procedurile privind autorizările și restituirile de accize. 
IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 
S-au introdus reglementări privind clădirile deținute de persoanele fizice având uti-
lizare nerezidențială sau mixtă. S-a dorit eliminarea situației confuze datorate nou-
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lui sistem de impozitare a clădirilor după natura utilizării acestora. S-au clarificat anumi-
te aspecte, dar sunt încă contradictorii sau confuze alte aspecte, iar aplicarea reglementă-
rilor de către direcțiile de taxe locale vor da naștere la confuzii și interpretări diferite.  
Ne așteptăm în continuare la posibile alte modificări ale actualelor prevederi. 
Începând cu 1 iunie 2016, direcțiile de taxe locale vor comunica Ministerului Finanțelor 
Publice, valorile din rapoartele de evaluare depuse de persoanele fizice și juridice aferen-
te clădirilor din proprietate, în vederea întocmirii unui registru electronic cu valoarea 
acestor proprietăți. Registrul va fi public, afișat pe pagina de internet a Ministerului Fi-
nanțelor Publice. Noua reglementare va ridica destule probleme care țin de secretul fiscal 
și de confidențialitatea informațiilor. 
Organul competent cu înmatricularea mijloacelor de transport comunică către autoritățile 
administrativ teritoriale înmatriculările și radierile de autoturisme avute în evidența 
acestei instituții. Comunicarea se efectuează în format electronic cel puțin anual.  
Se instituie obligația autorității publice locale să țină un registru al mijloacelor de tran-
sport aferente localității respective.  Vânzătorul în cazul unei cesiuni de autoturisme tre-
buie să înscrie contractul de vânzare-cumpărare în registrul amintit.  În plus, contractul 
de vânzare cumpărare trebuie în mod obligatoriu să menționeze acest număr din registru 
pe lângă celelalte elemente minime ale vânzării.  
Se face precizarea că elementele minime obligatorii dintr-un contract de vânzare-
cumpărare autoturisme vor fi prevăzute într-un formular tipizat. Contractul se va semna 
întotdeauna în 5 exemplare, ce vor fi folosite atât la radierea autoturismului, cât și la în-
matriculare și vor fi păstrate de părți. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8 din 23 martie 2016 privind unele măsuri fi‐
nanciare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2007‐2013, precum și unele mă‐
suri fiscal‐bugetare (MO 225/2016) 
Ordonanța prelungește termenele de depunere a declarațiilor la direcțiile de taxe și impo-
zite locale, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, până la 31 mai 
2016.  
În cazul persoanelor fizice, obligația depunerii declarațiilor se referă numai la cei ce dețin 
în proprietate la data de 31 decembrie 2015, clădiri folosite în activități nerezidențiale 
sau clădiri cu destinație mixtă. 
În cazul persoanelor juridice, declarațiile se depun de toți cei ce dețin în proprietate clă-
diri la data de 31 decembrie 2015, indiferent de tipul de utilizare. 
Primul termen pentru plata impozitului pe clădiri, pe terenuri, respectiv pe mijloacele de 
transport, către bugetul local, se prelungește de la data de 31 martie 2016 la data de 30 
iunie 2016. Achitarea integrală a impozitului datorat pentru anul 2016 până la acest 
termen, permite primirea bonificației prevăzută de Consiliul local pentru plata integrală. 
Actualizarea impozitelor către bugetul local cu rata inflației se va face după data de 1 ia-
nuarie 2017, pentru stabilirea impozitelor valabile în anul 2018, utilizându-se inflația po-
zitivă din anul 2016.  

ORDIN nr. 889 din 2 martie 2016 privind Procedura de aprobare a regimului 
de declarare derogatoriu (MO 203/2016) 
Ordinul aprobă noua Procedura a regimului de declarare derogatoriu, cât și formularistica 
necesară.  
Regimul derogatoriu este un regim suspensiv pentru obligația depunerii unor serii de de-
clarații fiscale, pentru o perioadă limitată de timp și se adresează atât persoanelor juridi-
ce, cât și persoanelor fizice ce desfășoară activități independente sau profesii libere. 
Care sunt condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite? 
� să nu desfășoare niciun fel de activitate 
� nu realizează venituri sau alte elemente asimilate veniturilor; 
� nu înregistrează personal angajat și nu efectuează plăți pentru care s-ar aplica stopa-

jul la sursă; 
� până la obținerea regimului derogatoriu toate obligațiile declarative și de plată trebu-

ie să fie îndeplinite; 
� nu are în desfășurare o procedură de rambursare a TVA sau cereri de restituire a altor 

Taxele locale  
se pot plăti până la 

30 iunie 2016 
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taxe și impozite; 
� nu este supusă unei inspecții fiscale; 
� anterior solicitării, nu este înscrisă în lista contribuabililor inactivi cu excepția cazu‐

lui când societatea se află în inactivitate temporară declarată la Registrul Comerțului; 
� contribuabilul se află cu activitatea suspendată la Registrul comerțului sau la organi‐

zațiile profesionale de care aparține pentru contribuabili persoane fizice. 
Cum se solicită regimul derogatoriu? 
Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili  prin depunerea unei cereri 
la organul fiscal în a cărui evidență fiscală aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozi‐
te, taxe și contribuții.  
Cererea se soluționează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la data depunerii. 
Cererea poate fi respinsă și în cazul în care organul fiscal consideră, motivat, că acorda‐
rea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la apariția unor cazuri de 
evaziune fiscală. 
Când încetează regimul derogatoriu? 
Regimul de declarare derogatoriu își încetează valabilitatea: 
� la data aprobată pentru încetarea acestuia; 
� începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile de acordare a 

regimului derogatoriu; 
� începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului sunt instituite noi 

obligații declarative pentru impozite, taxe și contribuții datorate la bugetul de stat. 
În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul/plătitorul va reintra 
din oficiu în regimul normal de declarare. Prelungirea perioadei de aplicare a regimului 
este posibilă numai după aprobarea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respecta‐
rea procedurii și a condițiilor. 
Ce declarații sunt supuse regimului de declarare derogatoriu? 
� Formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat“; 
� Formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit“; 
� Formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozi‐

tului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“; 
� Formularul 120 „Decont privind accizele“; 
� Formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“. 

PROIECT DE LEGE – INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPIILOR 
Proiectul de lege care aduce o serie de modificări substanțiale legislației privind acorda‐
rea concediului si indemnizației de creștere a copilului a fost adoptat de Parlament chiar 
înainte de finalizarea acestei ediții a buletinului informativ APEX Team.  
Principalele noutăți sunt: 
� Nu va mai exista plafonul maxim al indemnizației de 3400 lei/luna; 
� Mamele vor primi indemnizație lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete 

realizate în  ultimele 12 luni din ultimii 2 ani, însă nu mai puțin de 85% din salariul 
minim brut pe țară ‐ eliminându‐se referința la indicele social de referință.  

� Având în vedere că salariul minim brut pe țară va fi 1250 lei începând cu 1 
mai, valoarea acestei indemnizații minime va fi de 1060 lei/lună. 

� Indemnizația se acordă până la împlinirea vârstei de doi ani de către copil; 
� În cazul în care se reia activitatea, mamele vor primi stimulent de inserție în cuantum 

de 50% din indemnizația minimă (adică din 85% din salariul minim brut) – aproxi‐
mativ 500 lei lunar; 

� Nivelul indemnizației lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim 
brut pe țară garantat în plată, pentru fiecare copil născut dintr‐o sarcină gemelară, de 
tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr‐o astfel de naștere. 

� Părintele care s‐a întors din concediul de creștere a copilului nu poate fi concediat 
timp de șase luni de la revenire. 

Modificările vor intra în vigoare de la 1 iulie 2016. 

 

 

Regimul de 
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Legea  
concurenței  

a fost  
republicată 

ORDIN nr. 378 din 17 martie 2016 pentru modificarea și completarea Proce‐
durii de aplicare a prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor fa‐
cilități fiscale în cazul creanțelor administrate de către organul fiscal cen‐
tral, aprobată prin OMFP nr. 3.831/2015 (MO 219/2016) 
Ordinul aduce modificări procedurii de aplicare a OUG 44/2015 prin care s-a instituit 
schema facilităților fiscale prin care se anulează penalitățile de întârziere și a unei cote 
de 54,2% din dobânzi, aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până 
la 30 septembrie 2015, inclusiv, și individualizate în decizii de impunere, emise ca urma-
re a unei inspecții fiscale, și comunicate în perioada cuprinsă între 1 și 21 octombrie 
2015. 
Pentru a beneficia de facilități, următoarele condiții trebuie îndeplinite : 
a) diferențele de obligații de plată principale individualizate în deciziile de impunere 

emise ca urmare a inspecției fiscale sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de 
lege în termen de 30 de zile de la 16 ianuarie 2016 (data intrării în vigoare a Legii 
nr. 4/2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2015) 

b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor prevăzute la lit. a) și individuali-
zate în deciziile de impunere/deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii este 
stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 aprilie 2016, adică în ter-
men de 90 de zile de la 16 ianuarie 2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 4/2016) 
sau în termenul de plată prevăzut de Codul de Procedură Fiscală (art. 156 alin. (1)), 
în cazul în care deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii sunt comunicate 
după termenul de 90 de zile; 

c) cererea de anulare a accesoriilor se depune până la 15 aprilie 2016, sub sancțiunea 
decăderii. 

ORDIN nr. 950 din 8 martie 2016 privind modificarea Ordinului președinte‐
lui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor for‐
mulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
(MO 188/2016) 
Ordinul actualizează instrucțiunile de completare și depunere a declarației D200 
"Declarație privind veniturile realizate din România", fiind modificate instrucțiunile pri-
vind declararea veniturilor obținute din jocuri de noroc. 

ORDIN nr. 825 din 22 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținu‐
tului formularului "Decizie de reverificare" (MO 165/2016) 
Ordinul aprobă formularul "Decizie de reverificare", act administrativ care are ca obiect 
dispunerea reverificării unei anumite perioade, de către conducătorul structurii de in-
specție fiscală, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor 
fiscali la data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora. 

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 a concurenței – republicare (MO 153/2016) 

LEGE nr. 26 din 17 martie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 
României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impu‐
neri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat 
la Dubai la 4 mai 2015 (MO 225/2016) 
Noul acord va produce efecte pentru venitul plătit în sau după prima zi a lunii ianuarie a 
anului calendaristic imediat următor anului în care Acordul a intrat în vigoare, deci de la 
1 ianuarie 2017.  
Acordul stabilește o cota de impozit de 3% pentru veniturile din dobânzi, dividende sau 
redevențe, plătite de un rezident al unui stat, unui beneficiar al celuilalt stat. 

LEGE nr. 27 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenției dintre Româ‐
nia și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea eva‐
ziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 
2015 (MO 218/2016) 
Noua convenție va produce efecte pentru venitul plătit în sau după prima zi a lunii ianu-
arie a anului calendaristic imediat următor anului în care Acordul a intrat în vigoare, 
deci de la 1 ianuarie 2017.  
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Convenția stabilește o cota de impozit de 5% pentru veniturile din dobânzi sau redeven‐
țe, plătite de un rezident al unui stat, unui beneficiar al celuilalt stat. Pentru dividende, 
cota standard este de 10%, fiind stabilită și o cotă redusă de 5%, în cazul în care benefi‐
ciarul dividendelor deține minim 10% în capitalul social al plătitorului. 

LEGE nr. 28 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenției dintre Româ‐
nia și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impo‐
zitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la 
convenție, semnate la Riga la 25 aprilie 2015 (MO 217/2016) 
Noua convenție va produce efecte pentru venitul plătit în sau după prima zi a lunii ianu‐
arie a anului calendaristic imediat următor anului în care Acordul a intrat în vigoare, 
deci de la 1 ianuarie 2017.  
Convenția stabilește o cota de impozit de 5% pentru veniturile din dobânzi sau redeven‐
țe, plătite de un rezident al unui stat, unui beneficiar al celuilalt stat. Pentru dividende, 
cota standard este de 5%, fiind posibilă scutirea de la impozitare, în cazul în care benefi‐
ciarul dividendelor deține minim 10% în capitalul social al plătitorului, pe o perioadă 
neîntreruptă de 2 ani. 
Trebuie menționat că prin aplicarea Codului Fiscal, cota standard de impozitare pentru 
dividende este tot de 5%, cu posibilitatea scutirii, daca beneficiarul are o deținere mini‐
mă de 10% pe o perioadă neîntreruptă de 1 an. Așadar, condițiile în cazul dividendelor 
sunt mai favorabile în Codul Fiscal. 

LEGE nr. 29 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenției dintre Româ‐
nia și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea eva‐
ziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 apri‐
lie 2015 (MO 220/2016) 
Noua convenție va produce efecte pentru venitul plătit în sau după prima zi a lunii ianu‐
arie a anului calendaristic imediat următor anului în care Acordul a intrat în vigoare, 
deci de la 1 ianuarie 2017.  
Convenția stabilește o cota de impozit de 5% pentru veniturile din dobânzi, dividende 
sau redevențe, plătite de un rezident al unui stat, unui beneficiar al celuilalt stat. 
Trebuie menționat că prin aplicarea Codului Fiscal, cota standard de impozitare pentru 
dividende este tot de 5%, cu posibilitatea scutirii, daca beneficiarul are o deținere mini‐
mă de 10% pe o perioadă neîntreruptă de 1 an. Așadar, condițiile în cazul dividendelor 
sunt mai favorabile în Codul Fiscal. 

ORDIN nr. 223 din 11 februarie 2016 privind modificarea Ordinului minis‐
trului mediului și gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea mode‐
lului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul 
pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia (MO 
166/2016) 
Ordinul actualizează declarația privind obligațiile la fondul pentru mediu, cât și instruc‐
țiunile de completare a acesteia. 

ORDIN nr. 1053 din 17 martie 2016 privind modificarea și completarea Ordi‐
nului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conți‐
nutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu 
regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (MO 209/2016) 
Ordinul aduce reformulări ale temeiului legal pentru 3 obligații fiscale care fac parte din 
„Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat" și introduce două noi poziții, res‐
pectiv „Taxa de viciu” și „Taxa pentru video‐loterie”. Totodată sunt actualizate instrucți‐
unile de completare ale formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la buge‐
tul de stat». 

ORDINUL nr. 962 din 11 martie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de sta‐
bilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (MO 233/2016) 
 

Noi convenții  
de evitare a  

dublei impuneri 
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ORDIN nr. 829 din 23 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind 
accesul operatorilor economici la aplicațiile EMCS-RO de control al mișcări-
lor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și de depunere online 
a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile 
(MO 179/2016) 

ORDIN nr. 839 din 24 februarie 2016 privind aprobarea Normelor tehnice de 
autorizare a magaziilor și a perimetrelor pentru depozitare temporară și a 
Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere (MO 
164/2016) 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 

Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii martie 2016 pentru 
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 = 4,4738 RON; 1 CHF = 4,0872 RON; 1 GBP = 5,6566 RON; 1 USD = 3,9349 RON 

AGENDA LUNII APRILIE 2016 

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;  
� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpoza‐

bilă" etc.) înscrise pe factură; 
� Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completați Registrul non‐transferurilor; 
� 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 aprilie 
2016, accesați următorul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_oblig
atii_fiscale_2016.htm#apr 

Nu uitați de 

termenele de 

depunere a 

declarațiilor și 

 de plată a 

obligațiilor fiscale! 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2016 
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % pentru condiții speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraților din luna 
pentru care se calculează contribuția și 
valoarea 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 2.681 =13.405 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 
indemnizații de asigurări de sănătate 
(calculată la venitul brut plafonat la 12 
salarii minime brute pe țară garantate în 
plată înmulțit cu numărul asiguraților 
pentru care se calculează contribuția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj 
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

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

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

  

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

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

  

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

4 * 50% salariul minim pe economie  
(1050 lei) la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit începând cu 
mai 2015 

9,41 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 
1.050 lei 

(1.250 lei începând cu 1 mai 2016) 
  

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

  
17 lei 

42,50 lei 
  

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medicale 
și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din 
salariul mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații bene‐
ficiază de concedii medicale și de indemnizații 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 indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate 
suportate de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident 
de muncă sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  
OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă  fac obiectul unui "Stat de 
plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 



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

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

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

�Ținere de contabilitate  

�Salarizare și servicii conexe 

�Asistență contabilă  

�Organizarea funcției contabile  

�Consultanță fiscală și contabilă « on line » 

�Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   

�Asistență în implementarea ERP 

�Training 

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 
într-o anumită privință. APEX Team International își declină orice responsabilitate față de orice persoană 

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