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ORDIN nr. 819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind 
organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se 
acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor for‐
mulare (MO 223/2019) 
Ordinul aprobă Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de 
cult pentru care se acordă deduceri fiscale.  
Reamintim că potrivit Codului fiscal, prin modificările aduse de Legea 30/2019, 
sponsorizările efectuate de plătitorii de impozit pe profit și de impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor către ONG-uri sau unități de cult, vor putea fi deduse din im-
pozitele datorate, în limitele stabilite, doar dacă beneficiarii sumelor sunt înscriși în 
Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.  
Regula se aplică de la 1 aprilie 2019 și este valabilă și pentru persoanele fizice care 
optează să direcționeze 3,5% din impozitul pe venit către ONG-uri sau unități de 
cult.  
Registrul se organizează de ANAF, este public și se afișează pe site-ul ANAF 
(http://www.anaf.ro).  
Înscrierea în registru se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite 
cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:  
a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declara-

ției pe propria răspundere  
b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege 
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de 

zile 
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege 
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.  
Înscrierea în registru se solicită prin depunerea Formularului 163 “Cerere de înscri-
ere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă de-
duceri fiscale”. Aceasta se completează electronic și se depune prin mijloace electro-
nice de transmitere la distanță.  
Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare 
fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidență aceasta este înregis-
trată ca plătitor de impozite și taxe locale.  
Cererea se soluționează în termen de 10 zile de la depunere.  

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 15 din 12 martie 2019 pentru prorogarea 
unor termene (MO 204/2019) 
Ordonanța se adresează persoanelor fizice ce realizează venituri extra salariale pen-
tru care există obligația depunerii declarației unice și pentru care există obligația 
plății impozitului pe venit și /sau a contribuțiilor sociale. 
Ordonanța prelungește termenul de depunere al declarației unice pentru închiderea 
exercițiului financiar 2018, respectiv pentru depunerea declarației estimative afe-
rente anul 2019 până la data de 31 iulie 2019. Termenul anterior era 31 martie 2019. 
Totodată se prelungește și termenul de plată al impozitelor și al asigurărilor sociale 
datorate de persoanele fizice ce aveau scadență în 15 martie 2019 până la data de 31 
iulie 2019.  
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Persoanele fizice ce realizează venituri din salarii și după caz persoanele ce realizează 
venituri impozabile din pensii au dreptul să redirecționeze un procent de 2% sau după 
caz 3,5% din impozitul pe venit prin depunerea formularului 230. Pentru impozitul afe-
rent anului 2018 termenul de depunere al acestui formular de către persoanele interesate 
se prelungește până la data de 31 iulie 2019.  
Bonificațiile acordate pentru plata impozitelor în anul 2018, conform legislației anterioa-
re se vor reflecta în fișa pe contribuabil până la data de 16 august 2019. 

ORDIN nr. 1754 din 28 februarie 2019 privind indicele prețurilor de consum 
utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit 
anual (MO 211/2019) 
Ordinul stabilește indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anti-
cipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2019, acesta fiind 102,8%. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18 din 19 martie 2019 privind modificarea și 
completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal‐
bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (MO 
222/2019) 
Ordonanța introduce o serie de facilități fiscale cu privire la pregătirea, organizarea și 
desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 („CE 2020”), as-
tfel : 
 Entitățile nerezidente organizatoare ale CE 2020, inclusiv filialele nerezidente ale 

acestora, implicate în activitățile de pregătire, organizare și desfășurare a turneului, 
nu sunt contribuabili în înțelesul impozitului pe profit pentru aceste activități, iar 
derularea acestor activități în România nu conduce la existența unui sediu permanent 
în România.  

 Confirmarea filialelor nerezidente care au legătură cu pregătirea, organizarea și des-
fășurarea turneului se face de către entitățile nerezidente organizatoare. 

 Veniturile din pregătirea, organizarea și desfășurarea CE 2020 realizate din România 
de entitățile nerezidente organizatoare ale turneului, inclusiv de filialele nerezidente 
ale acestora confirmate potrivit prevederilor de mai sus, sunt venituri neimpozabile 
în înțelesul impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți. 

 Veniturile realizate de alte persoane juridice decât cele prevăzute mai sus, implicate 
în pregătirea, organizarea și desfășurarea CE 2020, sunt venituri neimpozabile în în-
țelesul impozitului pe profit și sunt venituri scutite în înțelesul impozitului pe venitu-
rile obținute din România de nerezidenți, după caz.  

 Persoanele juridice sunt confirmate ca având legătură cu pregătirea, organizarea și 
desfășurarea turneului de către entitățile nerezidente organizatoare.  

 În cazul persoanelor juridice române, veniturile sunt neimpozabile dacă acestea au ca 
scop unic pregătirea, organizarea și desfășurarea CE 2020. Pentru aceste persoane 
juridice române sunt de asemenea neimpozabile și veniturile realizate din redevențe 
și din distribuții de active în caz de lichidare. 

 Veniturile realizate de persoane fizice nerezidente implicate în pregătirea, organiza-
rea și desfășurarea CE 2020 sunt venituri neimpozabile în înțelesul impozitului pe 
venit și al impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți, după caz. 
Persoanele fizice sunt confirmate ca având legătură cu pregătirea, organizarea și des-
fășurarea turneului de către entitățile nerezidente organizatoare. 

Procedura de aplicare a măsurilor de mai sus va fi stabilită în termen de 15 zile de la in-
trarea în vigoare a acestei ordonanțe (adică de la 21 martie 2019). 

LEGE nr. 50 din 15 martie 2019 bugetului de stat pe anul 2019 (MO 209/2019) 

LEGE nr. 47 din 11 martie 2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2019 (MO 196/2019) 
Legea aprobă bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.  
Menționăm că nivelul salariului mediul brut pentru anul 2019 este în sumă de 5.163 lei 
(4.162 lei în 2018). Salariul mediu brut nu mai are niciun impact asupra taxelor salariale. 
Nivelul acestuia influențează cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului asiguratu-
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lui sau pensionarului, cuantum acoperit din bugetul asigurărilor sociale de stat la nivelul 
unui salariu mediu, adică 5.163 lei. Cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului unui 
membru de familie al asiguratului sau pensionarului este suma de 2.582 lei. 

ORDIN nr. 727 din 13 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind emite‐
rea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii 
care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru 
modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii repre‐
zentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui ANAF 
3.834/2015 (MO 220/2019) 
Ordinul aprobă Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative 
și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o 
anumită limită. 
Creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central competent în administra-
rea obligațiilor fiscale ale debitorului, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe buge-
tare înscrise în titluri executorii de creanță bugetară, transmise spre recuperare organu-
lui fiscal, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, al căror plafon este prevăzut 
pentru anulare de Codul de Procedură Fiscală, se scad din evidențele fiscale în primele 7 
zile ale anului următor.  
După aplicarea prevederilor de mai sus, se vor emite următoarele acte administrative și 
de executare: 
a) decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de 

întârziere 
b) decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclara-

re 
c) decizii de majorare a penalităților de nedeclarare 
d) decizii de reducere a penalităților de nedeclarare 
e) somații 
f) titluri executorii 
g) adrese de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești 
h) adrese de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți 
i) adrese de înștiințare privind înființarea popririi. 
Pentru operarea scăderii din evidentele fiscale, în scopul încadrării în plafonul prevăzut 
mai sus se are în vedere suma totală a obligațiilor fiscale, a amenzilor de orice fel, pre-
cum și a obligațiilor bugetare înscrise în titluri executorii de creanță bugetară, datorate și 
neachitate de către un debitor. 

ORDIN nr. 509 din 28 februarie 2019 pentru modificarea și completarea Pro‐
cedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale 
restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul preșe‐
dintelui ANAF nr. 558/2016 (MO 171/2019) 
Ordinul modifică procedura de publicare a Listei debitorilor ce înregistrează obligații bu-
getare restante. 
Prin OUG nr. 25/2018, s-a modificat art. 162 din Codul de Procedură Fiscală, în sensul că 
nu se va mai publica lista datornicilor persoane fizice, autoritățile fiscale publică doar 
lista datornicilor persoane juridice. 
Noua procedură face referire la modul în care vor fi publicate listele cu datornicii la buge-
tul de stat, pentru persoane juridice, în funcție de plafoanele obligațiilor restante și de 
categoria de contribuabil în care se încadrează. 
Vor fi făcute publice acele persoane juridice care la sfârșitul unui trimestru înregistrează 
obligații fiscale restante mai mari de: 
 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 
 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 
 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice. 
Se păstrează aceeași procedură de notificare a contribuabilului ce înregistrează obligații 
restante, în scopul achitării acestora sau în scopul efectuării unui punctaj asupra unor 
posibile neconcordanțe. 
Contribuabilul are termen de 5 zile de la notificare pentru a prezenta autorității fiscale 
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eventualele neconcordanțe, în scopul punerii de acord. Dacă contribuabilul nu se prezin-
tă, se prezumă că evidența autorității fiscale este corectă. 
Nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante în situația în care 
suma obligațiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambur-
sat/restituit pentru care există cerere în curs de soluționare și cu sumele certe, lichide și 
exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autoritățile contractante. 
În Lista obligațiilor bugetare restante vor fi înregistrate și amenzile neplătite la scadență, 
indiferent de tipul contravenției aplicate contribuabilului. 

ORDIN nr. 508 din 28 februarie 2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Or‐
dinul președintelui ANAF nr. 3.236/2018 pentru aprobarea Procedurii de în‐
registrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau 
en detail produse energetice ‐ benzine, motorine, petrol lampant, gaz petroli‐
er lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și con‐
ținutului unor formulare (MO 171/2019) 
Conform noilor modificări, operatorii economici care doresc să comercializeze în sistem 
angro produse energetice (benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și 
biocombustibili) nu mai sunt obligați să dețină spații de depozitare. 
Noul ordin permite astfel din nou comercializarea angro a produselor energetice fără de-
pozitare. 

INFO – Cursurile de închidere ale lunii martie 2019 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii martie 2019 
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 sunt: 
1 EUR = 4,7628 RON; 1 CHF =  4,2614 RON; 1 GBP = 5,5401 RON; 1 USD = 4,2434 RON. 

AGENDA LUNARĂ  

ZILNIC NU UITAȚI 
 Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electro-

nic); 
 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, comu-
nicat 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. 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). 

25 aprilie ‐ termen 
pentru plata 

impozitului pe 
profit aferent 
trimestrului  

1 2019 
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PENTRU CONSULTAREA CALENDARULUI OBLIGAȚIILOR FISCALE, ACCESAȚI URMĂTORUL LINK 
DE PE PAGINA ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2019.htm  
 

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2019  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator 
de activități 
dependente 

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

• Nu se datorează pentru condiții normale de 
muncă 

• 4% pentru condiții deosebite de muncă (*) 
• 8 % pentru condiții speciale de muncă (*) 

25% (**) 

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

Nu se datorează 10% (***) 

Contribuția asiguratorie pentru 
muncă (CAM) 

2,25% (*)   

Impozitul pe venit   10% (****) 

Fondul pentru neangajarea de per-
soane cu handicap (pentru angajato-
rii care au peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impo-
zabil în sensul impozitului pe venit 

max. 15,18 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 
de la 1 ianuarie 2019 

• 2.080 lei 
• 2.350 lei (pentru vechime peste 1 an și 

funcții ce necesită studii superioare) 
• 3.000 lei pentru angajații din domeniul 

construcțiilor 

  

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat 

  
• 20 lei 
• 50 lei 

  

Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construc-
ții definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos: 
(*) nu se datorează CAS de către angajator 
(**) cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%  
(***) nu se datorează CASS de către angajat  
(****) nu se datorează impozit pe venit pentru salariile brute între 3.000 lei și 30.000 lei. 



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

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

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

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

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

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 
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