
HOTARÂREA nr. 370 din 24 aprilie 2012 pentru stabil irea zilei de 30 aprilie 2012 ca zi libera 
(MO  272/2012) 
Pentru salariații din sectorul public, ziua de 30 aprilie 2012 se stabilește ca zi liberă și se va recu-
pera în ziua de 5 mai 2012. 
Prevederile nu se aplică la locurile de munca în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită ca-
racterului procesului de producție sau specificului activității. 
Dispozițiile nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor jude-
cătorești și parchetelor de pe lângă acestea implicate în soluționarea proceselor cu termen în data 
de 30 aprilie 2012 și nici participanților în aceste procese. 
Dispozițiile prezentei hotărâri pot fi aplicate și angajaților din sectorul privat, în măsura în care par-
tenerii sociali stabilesc astfel. 

INFO - Majorare plafon de scutire la TVA 
Consiliul Uniunii Europene a autorizat România să majoreze plafonul actual de scutire de TVA de 
la 35.000 la 65.000 de euro la cursul de schimb al BNR valabil la data aderării României la U.E. 
(3,3817 lei/euro). În acest sens, Consiliul a adoptat în data de 26 martie 2012 o Decizie a Consiliu-
lui Uniunii Europene care a fost publicată sub nr. 2012/181/UE în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne nr. L 92/26 din 30 martie 2012. 
Ministerul Finanţelor Publice a emis un comunicat prin care anunţă că până la publicarea în Moni-
torul Oficial al României a unui act normativ prin care sa fie modificat plafonul cifrei de afaceri până 
la care se aplică regimul special de scutire de la plata TVA pentru întreprinderile mici, se vor aplica 
în continuare prevederile naţionale în vigoare în prezent, potrivit cărora plafonul de scutire este de 
35.000 euro la cursul de schimb de la data aderării, respectiv de 119.000 lei. 
Potrivit prevederilor actuale în domeniul TVA, persoanele impozabile cu sediul activităţii economice 
în România care realizează o cifră de afaceri inferioară plafonului de 35.000 euro calculat la cursul 
de schimb de la data aderării pot aplica regimul special de scutire pentru întreprinderi mici regle-
mentat la art. 152 din Legea 571/2003 - Codul Fiscal. 

INFO - Precizări privind depunerea situa ţiilor financiare şi a raport ărilor contabile pentru 
anul 2011 
Documente necesare pentru depunerea raport ărilor anuale şi situa ţiilor financiare la ghi şeu: 
� Rezumatul bilanţului (prima pagina) listată, semnată şi stampilată; 
� CD-ul care conţine formatul PDF cu fişierul XML ataşat, şi fişierul ZIP. 
În funcție de tipul situaţiilor financiare şi a raportărilor anuale depuse de entităţi, fişierul ZIP va con-
ţine documentele cerute de lege, astfel: 
a) pentru situaţiile financiare anuale forma lungă - întocmite de entităţile care la data bilanţului 

depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute de art. 3 alin. (1) din OMFP 
3055/2009, şi anume: totalul activelor: 3.650.000 euro, cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro, 
numărul mediu salariaţi: 50, fişierul ZIP va conţine: 

ο situaţia modificării capitalului propriu; 
ο situaţia fluxului de numerar; 
ο notele explicative la situaţiile financiare;  
ο o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea 82/1991, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru 
întocmirea situaţiilor financiare anuale; 

ο raportul administratorilor; 
ο raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; 
ο propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. 

b) pentru situaţiile financiare forma prescurtată - întocmite de entităţile care la data bilanţului nu 
depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime, fişierul ZIP va conţine: 

ο notele explicative la situaţiile financiare; 
ο o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea 82/1991, prin care 

acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale; 
ο raportul administratorilor; 

APEX Team International 

Anul 2012, Numărul 4 

Noutăţi legislative 

Cuprins: 

• 30 aprilie—zi liberă 
pentru sector public 

• Majorare plafon de scutire 
la TVA de la 35.000 la 
65.000 euro 

• 29 mai – data  limită 
pentru depunerea  
situațiilor financiare 
anuale și a raportărilor 
contabile pentru 2011 

• Înregistrarea în scopuri 
de  TVA – Cazier fiscal 
curat pentru toți asociații 
unei societăți comerciale 

• Dreptul de deducere a 
TVA pentru  avansurile, 
ratele de leasing și 
valoarea reziduală 
aferente achiziției unui 
autoturism 

• Reînnoirea certificatului 
digital calificat 

• Înregistrarea unui decont 
de cheltuieli în 
contabilitate 

• Societăți inactive – regim 
de declarare derogatoriu 

• Impactul fiscal al 
corectării erorilor 
contabile aferente anilor 
fiscali precedenţi 

• Protecția muncii 
• Declaraţie privind 

veniturile realizate din 
străinătate – cetățeni 
români și străini rezidenți 
în România  

• 1 mai zi de sărbătoare 
legală 

• Evaluarea elementelor 
monetare în valută 

• Agenda lunii mai 2012 
• Indicatori sociali 

 © 2012 APEX Team International 

Bd. Dacia 56, Sector 2 
Bucureşti - 020061  
Romania 
Telefon: + 40 (0) 31 809 2739 
Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail: office@apex-team.ro 



 

Pagina 2 

Newsletter 

 © 2012 APEX Team International 

ο raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; 
ο propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. 

c) pentru situaţiile financiare forma simplificată - întocmite de entităţile care în exerciţiul financiar pre-
cedent au îndeplinit concomitent următoarele doua criterii de mărime: cifra de afacerii netă sub echi-
valentul în lei a sumei de 35.000 euro inclusiv şi totalul activelor sub echivalentul în lei a sumei de 
35.000 euro şi care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, fişierul ZIP va conţine: 

ο notele explicative la situaţiile financiare; 
ο o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea 82/1991, prin care acestea 

îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale; 
ο raportul administratorilor; 
ο raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; 
ο propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. 

d) pentru raportările anuale (Ordin Preşedinte ANAF 1878/2010), întocmite de: 
ο entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 

alin. (3) din Legea contabilităţii 82/1991 (sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei per-
soane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţiile prevăzute de lege, filialele consolidate ale unei 
societăţi mamă cu sediul în străinătate precum şi filialele filialelor, cu excepţiile prevăzute de lege), 

ο persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, 
ο subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic 

European, 
fişierul ZIP va conţine: 

ο o declaraţie (notă) în care să se precizeze informaţii suplimentare privind situaţia societăţii comer-
ciale. 

Documentele din fi şierul ZIP trebuie s ă fie semnate de persoanele abilitate potrivit legii , ştampila-
te şi scanate alb-negru, lizibil. Fi şierul ZIP nu trebuie s ă depăşească 10 MB. 
Începând cu data de 1 februarie 2012, pentru perioadele de raportare începând cu anul 2012, toate tipu-
rile de situaţii financiare şi raportările anuale se depun numai pe noile versiuni ale programelor de asis-
tenţă, în format PDF cu fişier XML ataşat, indiferent de canalul de depunere ales (internet sau ghişeu). 
Noile versiuni ale programelor de asistenţă (Soft A şi Soft J) pot fi descărcate de pe portalul ANAF, secţi-
unea Declaraţii electronice - Descărcare formulare. Noile versiuni ale formularelor pot fi depuse prin 
Internet, semnate electronic cu certificat digital calificat, prin portalul www.e-guvernare.ro  
Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor, le vor putea depune la 
ghişeul organelor fiscale, în format PDF cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţite de rezumatul bilan-
țului/raportului (prima pagină) listat, semnat şi ştampilat. 
Nedepunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor anuale constituie contravenţie şi se sancţionează con-
form Legii contabilităţii  82/1991, art. 41, pct. 2, lit. e) şi art. 42 alin.(1) astfel: 
� cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; 
� cea referitoare la nedepunerea în termenul legal: 

ο cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile 
lucrătoare; 

ο cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de 
zile lucrătoare; 

ο cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare. 

ORDIN nr. 518 din 13 aprilie 2012 pentru modificare a unor ordine ale ministrului finan ţelor publice 
(MO 264/2012) 
Sunt aduse modificări Ordinului 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în 
scopuri de TVA. Modificarea vizează extinderea criteriului de a nu avea fapte înscrise în cazierul fiscal la 
toți asociații unei societăți comerciale (cu excepția societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni). An-
terior criteriul se limita doar la asociații care dețin mai mult de 15% din capitalul social.  
Ordinul aduce modificări privind reglementările TVA pentru:  

ο scutirile aplicate navelor destinate navigaţiei maritime;  
ο scutirile aplicabile acordului dintre România și SUA privind forțele armate ale NATO. 

CIRCULARĂ nr. 12 din 29 martie 2012 privind nivelul ratei do bânzii de referin ţă a BNR (MO 213/-
2012) 
Începând cu data de 30 martie 2012, nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este de 5,25 % pe an. 
HOTĂRÂRE nr. 7 din 15 martie 2012 pentru aprobarea Norme lor privind instituirea m ăsurilor de 
prevenire şi combatere a sp ălării banilor şi a finan ţării actelor de terorism prin intermediul activi-
tăţii de consultan ţă fiscal ă (MO 216/2012) 
ORDIN nr. 649 din 27 martie 2012 privind modificare a anexei nr. 3 la Ordinul vicepre şedintelui 
ANAF 9988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de  completare, utilizare şi tip ărire a declara ţi-
ei sumare şi a documentului administrativ unic (MO 224/2012) 
ORDIN nr. 479 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea N ormelor metodologice privind întocmirea şi 
depunerea situa ţiilor financiare trimestriale ale institu ţiilor publice, precum şi a unor raport ări 
financiare lunare în anul 2012 (MO 254/2012) 
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INFO - Informa ţii fiscale referitoare la TVA a ratei de leasing şi avansuri (Sursa: ANAF) 
Care este regimul TVA al avansului, ratelor de leasing şi valorii reziduale aferente achiziţiei unui autotu-
rism care nu se încadrează la excepţiile prevăzute de art. 1451 din Codul Fiscal pentru un contract de 
leasing în derulare din anul 2011, precum şi pentru un contract de leasing încheiat în anul 2012. 
Circulara nr. 420167 din 7 februarie 2012 referitoare la aplicarea unitară a prevederilor fiscale care au 
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012 cu privire la achiziţia de vehicule rutiere motorizate care sunt desti-
nate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 
3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului şi de com-
bustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi caracteristici, aflate în proprietatea sau în 
folosinţa persoanei impozabile, prevede următoarele: 
Regimul TVA aferent operaţiunilor de leasing este prezentat în detaliu la pct. 7 alin. (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Titlului VI al Codului Fiscal, aprobate prin HG 44/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel: 
"Transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerată prestare de servi-
cii conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul Fiscal. La sfârşitul perioadei de leasing, dacă locato-
rul/finanţatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea 
acestuia, operaţiunea reprezintă o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Se consi-
deră a fi sfârşitul perioadei de leasing şi data la care locatorul/finanţatorul transferă locatarului/ utilizato-
rului dreptul de proprietate asupra bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, situaţie în care va-
loarea de transfer va cuprinde şi suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenţă, inclusiv toate cheltuie-
lile accesorii facturate odată cu rata de leasing. Dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunului 
către locatar/utilizator se realizează înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii con-
tractului de leasing, se considera că nu a mai avut loc o operaţiune de leasing, ci o livrare de bunuri la 
data la care bunul a fost pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului. 
Dacă în cursul derulării unui contract de leasing financiar intervine o cesiune între utilizatori cu acceptul 
locatorului/finanţatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimbă locato-
rul/finanţatorul, operaţiunea nu constituie livrare de bunuri, considerându-se că persoana care preia 
contractul de leasing continuă persoana cedentului. Operaţiunea este considerată în continuare presta-
re de servicii, persoana care preia contractul de leasing având aceleaşi obligaţii ca şi cedentul în ceea 
ce priveşte taxa." 
Astfel, din coroborarea prevederilor menţionate mai sus cu cele ale art. 1451 din Codul Fiscal, rezultă 
cu claritate faptul că prevederile privind limitarea dreptului de deducere a TVA nu vor fi aplicabile pentru 
ratele de leasing plătite de utilizatori societăţilor de leasing pe perioada derulării contractelor de leasing, 
întrucât acestea reprezintă din punct de vedere al TVA prestări de servicii în sensul art. 129 alin. (3) lit. 
a) din Codul Fiscal, dar se vor aplica pentru valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate 
la sfârşitul contractului de leasing, aceasta fiind considerată o livrare de bunuri. 
Subliniem faptul ca potrivit pct. 7 alin. (3) din Normele de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, se con-
sideră a fi sfârşitul perioadei de leasing şi data la care locatorul/finanţatorul transferă locataru-
lui/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu 
mai devreme de 12 luni. În acest context, atragem atenţia că dacă transferul dreptului de proprietate 
asupra bunului către locatar/utilizator se realizează înainte de derularea a 12 luni consecutive de la 
data începerii contractului de leasing, se consideră că nu a mai avut loc o operaţiune de leasing, ci o 
livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului, situaţie în care 
prevederile privind limitarea parţială a dreptului de deducere se aplică la întreaga valoare de achiziţie a 
vehiculului, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. 
Dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunului are loc după derularea a 12 luni consecutive de 
la data începerii contractului de leasing, dar înainte de sfârşitul perioadei de leasing, se consideră că 
are loc o livrare de bunuri la valoarea la care se face transferul, valoare ce include şi ratele care nu au 
ajuns la scadenţă. 
În situaţia în care contractele prevăd că o parte din avans şi/sau şi o parte din rata de leasing reprezin-
tă valoarea reziduală, şi vehiculele respective sunt utilizate pentru scopuri care ar permite deducerea în 
proporţie de 50% a TVA conform art. 1451 din Codul Fiscal, şi pentru aceste parţi reprezentând valoa-
rea reziduala se va deduce TVA în proporţie de 50%, exigibilitatea de taxă fiind anticipată faptului ge-
nerator. 
Având în vedere prevederile legale de mai sus, rezultă următoarele: 
� TVA aferentă avansului şi ratelor din contractele de leasing este integral deductibilă atât în cazul 

contractului în derulare din anul 2011 cât şi al contractului din anul 2012, întrucât operațiunile sunt 
considerate prestări de servicii şi nu fac obiectul limitării dreptului de deducere prevăzută de art. 
1451 din Codul Fiscal. 

� TVA aferentă valorii reziduale este deductibila începând cu 1 ianuarie 2012, în proporţie de 50%, 
întrucât se consideră că are loc o achiziţie de bunuri şi face obiectul limitării dreptului de deducere 
prevăzute de art. 1451 din Codul Fiscal. Facem menţiunea că aceasta limitare de 50% se aplică 
tuturor achiziţiilor efectuate după 1 ianuarie 2012, indiferent de data semnării contractului de lea-
sing (anul 2011 sau 2012), cu condiţia efectuării achiziţiilor (transferului dreptului de proprietate) 
după data de 1 ianuarie 2012. 

� Dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunului către locatar/utilizator se realizează înainte 
de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, se consideră că nu 
a mai avut loc o operaţiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dis-
poziţia locatarului/utilizatorului, situaţie în care prevederile privind limitarea parţiala a dreptului de 

Un contract de 
leasing este 
considerat o  

prestare de serviciu 
și nu este supus 

limit ărilor speciale 
ale dreptului de 
deducere a TVA 



 

Pagina 4 

Newsletter 

 © 2012 APEX Team International 

deducere se aplică la întreaga valoare de achiziţie a vehiculului. 

INFO - Reînnoirea certificatului digital calificat (Sursa: ANAF) 
Potrivit prevederilor art. 27 din H.G. 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pen-
tru aplicarea Legii 455/2001 privind semnătura electronică, durata valabilităţii unui certificat emis de că-
tre un furnizor de servicii de certificare calificată acreditat este de maximum un an de la data comunicării 
către client. 
Paşii care trebuie urmaţi în cazul reînnoirii certificatului digital calificat sunt: 
1. Descărcaţi documentul de confirmare la adresa http//static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/

confirmare.pdf 
2. Completaţi documentul de confirmare, aplicaţi semnătura dumneavoastră digitală şi trimiteţi acest 

fişier prin e-mail la furnizor de servicii de certificare care v-a eliberat certificatul. Aceasta va aplica 
semnătura electronică în căsuţa Semnătură autoritate de certificare, după care va înapoia pe adre-
sa dumneavoastră de e-mail documentul confirmat. 

3. Accesaţi portalul ANAF, pagina Declaraţii electronice, meniul Reînnoire certificate calificate şi trans-
miteţi documentul de confirmare. Veţi primi un e-mail prin care vi se va comunica faptul că noul nu-
măr al certificatului a fost introdus în baza de date a ANAF şi că puteţi folosi serviciul de depunere 
on-line. 

De regulă, după actualizarea datelor în sistem, care se face în maxim 4 zile lucrătoare de la trimitere, se 
trimite automat un e-mail de confirmare, care vă informează că noul număr al certificatului a fost introdus 
în baza de date a ANAF şi că puteţi folosi noul certificat calificat pentru a accesa serviciile ANAF şi a 
depune documente electronice. Neprimirea acestuia de către contribuabil nu reprezintă un obstacol pro-
cedural, tehnic sau de alta natură, pentru depunerea documentelor în format electronic.  
După acest termen puteţi încerca să utilizaţi serviciul de depunere prin internet. Recipisa primită în urma 
depunerii este o confirmare a posibilităţii tehnice de utilizare a serviciului "Depunere documente electro-
nice". 
În cazul în care certificatul digital a fost reînnoit, nu mai este necesară depunerea de acte suplimentare 
la organul fiscal. 

INFO – Înregistrarea unui decont de cheltuieli în c ontabilitate 
Ne-am lovit de multe ori în activitatea practică de întrebarea dacă un decont de cheltuieli voluminos poa-
te fi înregistrat la nivel centralizat sau trebuie evidenţiat la nivelul de detaliu specific fiecărui document 
justificativ.  
Menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 6 al Legii Contabilităţii 82/1991 "(1) Orice operaţiune 
economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la 
baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. (2) Documentele 
justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-
au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz". 
În cazul nostru documentul care stă la baza înregistrării decontării costurilor unei persoane delegate este 
"decontul de cheltuieli". Teoretic, se poate înregistra într-o singură nota decontul de cheltuieli care cumu-
lează mai multe bonuri, chitanţe, note de plata etc. cu condiţia ca pe decontul de cheltuieli sa existe tota-
luri astfel încât nota contabilă să se reconcilieze cu decontul. 
Pe de altă parte tot în Legea Contabilităţii 82/1991, se prevede la art.17:  
"(1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz". 
Astfel, daca decontul ar conţine numai documente primare privind decontarea unor costuri de aceeaşi 
natură s-ar putea înregistra într-o singură notă decontul de cheltuieli care cumulează mai multe bonuri, 
chitanţe, note de plată etc., cu condiţia ca natura cheltuielii să fie aceeaşi.  
Atragem atenţia asupra existenţei unor bariere fiscale în contabilizarea pe cumulat, după natură, a unui 
decont de cheltuieli care conţine mai multe documente primare si anume: 
� În funcţie de documentul primar TVA este deductibilă sau nu; 
� În funcţie de natura cheltuielii aceasta, precum şi TVA aferentă, poate fi deductibilă sau nu; 
� Aceeaşi cheltuiala în funcţie de documentul primar suport (factura sau bon fiscal) presupune conta-

bilizare diferită. 

INFO - Procedura de aprobare a regimului de declarar e derogatoriu  
Procedura a fost reglementată prin Ordinul preşedintelui ANAF 1221/2009 (MO 415/2009). 
Generalit ăţi 
Societăţile comerciale care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului 
(ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de 
contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregis-
traţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii. Odată cu cererea se depune dovada înscrierii inactivităţii 
temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către ORC privind starea societăţilor co-
merciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora. 
Perioad ă, condi ţii 
În caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte 
termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale pentru impozitele, taxele şi contribuţiile adminis-
trate de ANAF. 
Depunerea declaraţiilor fiscale poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 
3 ani consecutivi. 
Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumula-
tiv, următoarele condiţii: 
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� să nu desfăşoare nici un fel de activitate; 
� să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente 

similare veniturilor; 
� să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozi-

tului; 
� să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite; 
� să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau 

o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor; 
� să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare; 
� să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi. 
În cerere, contribuabilul declară pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile enumerate mai sus şi 
menţionează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu. 
Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 30 de zile de la data depunerii. Pentru cererile 
aprobate, decizia va cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, 
cât şi condiţiile în care acesta a fost aprobat. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a 
regimului de declarare derogatoriu se comunică potrivit art. 44 din OG 92/2003 privind Codul de Proce-
dură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări 
privind respectarea condiţiilor menţionate mai sus. În situaţia în care, în perioada aprobată pentru aplica-
rea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condiţiilor, contribuabilul va 
reintra în regimul normal de declarare. În această situaţie, organul fiscal competent va notifica contribua-
bilul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu. 
Obligaţiile de declarare aferente activităţii desfăşurate anterior perioadei de aplicare a regimului de de-
clarare derogatoriu se menţin. 
Sfera de aplicare, termen de depunere 
Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii: 
� formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat"; 
� formularul 300 "Decont de TVA"; 
� formularul 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit"; 
� formularul 104 "Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor"; 
� formularul 120 "Decont privind accizele"; 
� formularul 130 "Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă". 
Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligaţiile de declarare cuprinse în formularele 
menţionate mai sus şi care sunt înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului. 
Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligaţia depunerii declaraţii-
lor prevăzute mai sus, cu următoarea excepţie: pentru fracţiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de 
aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligaţia depunerii următoarelor declaraţii  
101, 120 şi 130 la termenele prevăzute de lege. 
Administrare 
Informaţia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu şi cea privind încetarea regimului de de-
clarare derogatoriu se înscriu în vectorul fiscal al contribuabilului. 
Contribuabilii care au obligaţia depunerii pentru o fracţiune de an a declaraţiilor 101, 120 şi 130, după 
caz, sunt supuşi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor de impu-
nere din oficiu. 
Pentru celelalte obligaţii fiscale sau declaraţii informative, altele decât cele menţionate mai sus, pentru 
care contribuabilii au, potrivit legii, obligaţia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere şi pro-
cedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare. 
Sursa: DGFP Vâlcea 

REMINDER – Impactul fiscal al corect ării erorilor contabile aferente anilor fiscali prec eden ţi 
Dorim să vă reamintim că în conformitate cu prevederile Codului Fiscal (art. 19) şi a Normelor de aplica-
re a Codului Fiscal, veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise se corectează prin ajustarea 
profitului impozabil al perioadei fiscale căreia ii aparţin. În cazul în care contribuabilul constată că după 
depunerea declaraţiei anuale un element de venit sau de cheltuială a fost omis ori a fost înregistrat ero-
nat, contribuabilul este obligat sa depun ă declara ţia 101 rectificativ ă pentru anul fiscal respectiv. Da-
că în urma efectuării acestei corecţii rezultă o sumă suplimentară de plată a impozitului pe profit, atunci 
pentru aceasta sumă se datorează dobânzi şi eventuale penalităţi de întârziere conform legislaţiei în 
vigoare (cel mai recent fiind Ordinul 144 din 10 februarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare 
a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectifica-
tive - MO 137/2012 prezentat în buletinul APEX Team nr. 3/2012) . 

REMINDER – Obliga ţiile angajatorului privind protec ţia securit ăţii şi sănătăţii în munc ă 
În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru: 
� asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii angajaţilor - prin controlul medical obligatoriu efectuat de 

medicul specialist de medicina muncii în vederea angajării şi controlul medical anual obligatoriu; 
� prevenirea riscurilor profesionale şi informarea şi instruirea lucrătorilor - prin evaluarea riscurilor fie-

cărui loc de muncă din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă şi prin instructajul obliga-
toriu, conform normelor stabilite de Legea 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă. De 
asemenea angajatorul are obligativitatea completării fiselor individuale de instructaj privind protecţia 
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muncii şi a fiselor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă. Instructajul şi completa-
rea fiselor individuale pot fi făcute doar de persoane juridice sau fizice autorizate să desfăşoare acti-
vităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

� asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 
Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nici o situaţie obliga-
ţii financiare pentru angajaţi. 

INFO - Completarea şi depunerea formularului 201 "Declara ţie privind veniturile realizate din str ăi-
nătate" 
Declaraţia  201 se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul 
în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 
alin. (2) din Legea 571/2003—Codul Fiscal, coroborat cu prevederile art. 7 pct. 23, care realizează veni-
turi din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar 
fi: venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de pro-
prietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, venituri sub 
formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, veni-
turi din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de va-
loare, venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază 
de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri 
impozabile potrivit Titlului III din Codul Fiscal. 
Declaraţia se depune şi de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi de persoane-
le fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea 
571/2003 - Codul Fiscal, coroborat cu prevederile art. 7 pct. 23, care desfăşoară activitate salarială în 
străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele 
unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România (veniturile salariale 
reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în cazul în care acelaşi venit din 
salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate. 
Reamintim și condițiile de rezidență definite de art. 7 pct. 23 din Codul Fiscal: 
O persoană fizică rezidentă este orice persoană ce îndeplineşte cel puţin 1 dintre următoarele condiţii: 
a) are domiciliul în România; 
b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; 
c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de 

zile,  pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; 
d) este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un stat 

străin. 
Prin excepţie de la prevederile lit. a) - d), nu este persoană fizică rezidentă un cetăţean străin cu statut 
diplomatic sau consular în România, un cetăţean străin care este funcţionar ori angajat al unui organism 
internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, un cetăţean străin care este funcţionar sau 
angajat al unui stat străin în România şi nici membrii familiilor acestora.  
Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul 
aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la 
cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de BNR, din anul de realizare a venitului.  

INFO – 1 mai zi de s ărbătoare legal ă 
Conform reglementărilor Codului Muncii, ziua de 1 mai este zi de sărbătoare legală. Salariaţilor care lu-
crează în aceasta zi trebuie să li se asigure compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 
de zile.  În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă timp liber, salariaţii beneficiază, pentru mun-
ca prestată în ziua de 1 mai, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul 
de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.  
Vă amintim că începând cu data de 1 mai 2011, dată de la care Codul Muncii a fost modificat, munca 
suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectu-
area acesteia. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, munca suplimentară 
va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Sporul pentru 
munca suplimentară se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, 
al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valut ă 
Nu uitaţi că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ şi de pasiv exprimate în 
valută (disponibilităţi 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 şi creanţelor şi datoriilor exprimate 
în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.  
Cursul valutar de folosit la sfârșitul lunii aprilie 2012: 
 1 EUR =  4,3970  RON; 1 USD =  3,3240 RON;  1 CHF = 3,6593 RON;  1 GBP = 5,4090 RON. 

AGENDA LUNII MAI 2012 

Zilnic nu uita ţi 
� Să completaţi registrul de casă (sau să imprimaţi registrul întocmit în format electronic); 
� Să completaţi jurnalul de vânzări şi cumpărări; 
� Să completaţi în registrul electronic de evidenţă a salariaţilor informaţiile referitoare la începerea/

încetarea unui contract de muncă, dacă este cazul. 

1 mai,  
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La final de luna nu uita ţi 
� Să completaţi Registrul Jurnal; 
� Să evaluaţi elementele monetare de activ şi de pasiv exprimate în valută (disponibilităţi băneşti, 

creanţe, datorii) la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a 
lunii; 

� Să înregistraţi la Administraţia Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenţii 
în cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal. Atunci când nu este încheiat contract în formă 
scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul Români-
ei: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de 
piaţă sau orice alte documente corespunzătoare; 

� Să efectuaţi inventarierea stocurilor în cazul în care folosiţi inventarul intermitent; 
� Să întocmiţi ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglement ări în domeniul TVA 
� Menţionaţi pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeană codul de înregistrare în 

scopuri de TVA;  
� Verificaţi validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificaţi suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificaţi menţiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operaţiune neimpozabilă" etc.) înscrise 

pe factură; 
� Înscrieţi pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completaţi Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completaţi Registrul non-transferurilor; 
� Menţionaţi în contractele comerciale contractate şi decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uita ţi 
Că mar ţi, 1 mai este zi liber ă 
Că miercuri, 2 mai este ultima zi pentru depunerea 
� situațiilor financiare anuale pentru persoanele juridice fără scop patrimonial*; 
� decontului privind accizele pentru anul 2011 (formular 120)*; 
� decontului privind impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă pentru anul 2011 

(formular 130)*. 
Că mar ţi, 8 mai este ultima zi pentru depunerea 
� declaraţiei de menţiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 

în cazul în care aţi efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna aprilie 2012. Începând cu luna 
mai 2012, perioada fiscală de raportare a TVA va fi lunară.  

Că joi, 10 mai, este ultima zi pentru depunerea 
� declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
� declaraţiei de menţiuni 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 depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal (formular 096).  

Că joi, 10 mai, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă şi publicitate.  
Că mar ţi, 15 mai este ultima zi pentru depunerea 
� declaraţiei INTRASTAT pentru luna aprilie 2012 (standard sau extinsă depusă în format electronic); 
� situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru aprilie 2012. 
Că vineri, 25 mai este ultima zi pentru depunerea 
� declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (formular 100)*; 
� declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală 

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300)*; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declaraţie 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) - e) din Codul Fiscal" (formular 311); 
� declaraţiei recapitulative lunare privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

aferentă lunii aprilie 2012; 
� declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferentă 

lunii aprilie 2012 (formular 394)*;  
� declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice 

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

� declaraţiei privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără ecotaxa); 
� declaraţiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie şi sursă de venit pentru anul 2011 de 

către persoane fizice (formular 200* şi 201): 
Formularul 200* "Declaraţie privind veniturile realizate din România" se depune de către persoane-
le fizice care au realizat, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
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(fără arendare), venituri din activităţi agricole, câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprie-
tate asupra titlurilor de valoare, operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de 
contract. 
Formularul 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate" se depune de către contribua-
bilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activităţi comerciale, drepturi de proprie-
tate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri 
din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în 
străinătate.  

� declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit (formular 220) pentru anul în curs; 
� declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit  (formular 221) pentru 

anul în curs; 
� cererii privind destina ţia sumei reprezentând pân ă la 2% din impozitul anual . Formularul 230 

se completează de către persoanele fizice care au realizat, în anul 2011 venituri din salarii şi care 
solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea entităților nonpro-
fit care se înfiinţează şi funcționează potrivit legii. Formular 230 se depune şi pentru cheltuielile efec-
tuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. 

Că vineri, 25 mai este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat :  

ο impozitului pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenţilor 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social şi fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activităţi independente, cu regim de reţinere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna aprilie 2012 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiţii 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse  
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigur ărilor de stat şi fondurilor speciale : 

ο contribuţiei de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuţiei la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuţiei la fondul pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
ο contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
� contribuţiei la Fondul pentru mediu (fără ecotaxa) 
� contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2012. 
Că mar ţi, 29 mai este ultima zi pentru depunerea raport ărilor anuale * la ANAF pentru entit ăţile 
care au optat pentru un exerci ţiu financiar diferit de anul calendaristic (conform  art. 27 (3) din 
Legea contabilit ăţii 82/1991 republicat ă) şi pentru subunit ăţile deschise în România de societ ăţi 
rezidente în state apar ţinând Spa ţiului Economic European 
Că mar ţi, 29 mai  este ultima zi pentru depunerea situa ţiilor financiare anuale * 
� pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale 

de cercetare-dezvoltare; 
� pentru subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străi-

nătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spa-
ţiului Economic European. 

IMPORTANT 
Odată cu depunerea situaţiilor financiare aferente anului 2011 trebuie să se finalizeze şi evidenţa conta-
bilă şi fiscală aferentă exerciţiului financiar: 
� să se completeze Registrul de evidenţă fiscală; 
� să se completeze Registrul inventar; 
� să se verifice ca PV al comisiei de inventar şi eventualele decizii de casare, de scoatere din gestiu-

ne sunt semnate; 
� să se arhiveze documentele primare (10/15 ani este regula generală cu excepţie în Ordin 3512 - MO 

870/2008 pentru conservare timp de 5 ani). Perioada de conservare a situaţiilor financiare a fost 
redusă la 10 ani prin Legea 259 (MO 506/2007). Registrele obligatorii, adică Registrul-jurnal (cod 14
-1-1), Registrul-inventar (cod 14-1-2) şi Cartea mare (cod 14-1-3) se păstrează în unitate timp de 10 
ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. Termenul de păstrare 
a statelor de salarii este de 50 de ani. 

Declaraţiile menţionate anterior, cât şi programele de asistenţă pentru completarea lor pot fi descărcate 
de pe website-ul Ministerului de Finanţe : www.anaf.ro  
Declaraţiile fiscale evidenţiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de 
contribuabilii mari şi mijlocii precum şi de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declara-
ţiilor şi au un certificat digital. 

Redirec ționa ți 2%  
din impozitul pe 

venit c ătre o 
organiza ție nonprofit 
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INDICATORI SOCIALI 

 Contribu ţii 2012 – pentru activit ăţi dependente  Angajator şi beneficiar (pentru activit ăţi 
considerate dependente) (cota %)   

Angajat şi prestator de activit ăți 
dependente (cota %)   

Contribuţia pentru asigurări sociale (pensie) 

20,8 % pentru condiţii normale de muncă 
25,8 % pentru condiţii deosebite de muncă 
30,8 % pentru condiţii speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraţilor din luna  

pentru care se calculează contribuţia şi 
valoarea corespunzătoare a de cinci ori 

câştigul salarial mediu brut)1  

10,5% 
(baza de calcul a contribuţiei  

individuale plafonat pentru angajat la 
cinci ori câştigul salarial mediu brut,  

adică 5 x 2.117 =10.585 lei)1 
(baza de calcul a contribuţiei  
individuale pentru persoane  

sub convenţie civilă: venit brut) 

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

Contribuţia pentru concedii medicale şi indemnizaţii de 
asigurări de sănătate  
(calculată la venitul brut plafonat la 12 salarii minime brute 
pe ţară garantate în plată înmulţit cu numărul asiguraţilor 
pentru care se calculează contribuţia) 

0,85%   

Contribuţia la fondul de şomaj 
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
(Calculată la venit brut)2 

0,15% - 0,85% în funcţie de codul CAEN al 
activităţii principale   

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

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

Impozitul pe venituri   16% 

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

4 * 50% salariu minim pe economie (700 
lei) la fiecare 100 de salariaţi   

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitu-
lui pe venit începând cu martie 2011 9 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 1225/2011 700 lei    

Diurnă (în ţară) 
Pentru angajaţii instituţiilor publice 
Pentru angajaţii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 lei 

32,50 lei 
  

Nota 1: Se datorează contribuţia de asigurări sociale şi pentru perioadele în care asiguraţii beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii 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 contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi pentru perioadele în care asiguraţii beneficiază de concedii 
medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este salariul minim brut pe ţară garantat în plată, 
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 3: Veniturile plătite către o persoană ce desfăşoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA "dependentă", sau care îndeplinesc 
minim una din cele 4 condiţii de reconsiderare a activităţii ca dependentă, menţionate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat şi 
sunt incluse în declaraţia 112.  

Contribu ţii pentru venituri din drepturi  
de autor şi conven ţii civile independente  

(calculate la venitul brut diminuat cu cota forfetară de chel-
tuieli pentru drepturile de autor şi venitul brut pentru con-
venţii civile şi în ambele cazuri este plafonat la 5 ori câşti-
gul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat, adică 5 x 2.117 lei) 

Plătitor de venit/ Beneficiar al  
activit ăților profesionale  

(drepturi autor şi convenții civile) 
(cota %) 

Prestator activit ăți profesionale  
(venituri din drepturi de autor 

şi convenții civile)  
(cota %) 

Contribuţia pentru asigurări sociale dacă este cazul 0% 10,5%1 

Contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate 0% 0%2 

Contribuţia la fondul de şomaj dacă este cazul 0% 0,5%3 

Impozitul pe venituri   16%4 

Nota 1: Plătitorul de venit calculează, reţine, virează şi declară contribuţia individuală de asigurări sociale (CAS) dacă prestatorul nu face dovada 
că este pensionar sau asigurat în alte sisteme, neintegrate sistemul public de pensii. 

Nota 2: Prestatorul rămâne responsabil cu plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate conform Legii 95/2006. 
Nota 3: Plătitorul de venit calculează, reţine, virează şi declară contribuţia individuală de asigurări de şomaj dacă prestatorul nu face dovada că 

este pensionar sau asigurat facultativ în sistemul public de asigurări pentru şomaj. 
Nota 4: În ceea ce priveşte impozitul pe venit, plătitorul poate reţine cota de impozit de 10% asupra veniturilor din drepturi de autor iar prestatorul 

declară anual, la Administraţia Financiară, veniturile realizate şi plăteşte diferenţa de impozit. 
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Echipa APEX Team este formată din consultanţi experimentaţi, disponibili să vă asiste Echipa APEX Team este formată din consultanţi experimentaţi, disponibili să vă asiste 
şi să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile şi de salarizare. şi să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile şi de salarizare.   

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistenţa funcţiei financi-Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistenţa funcţiei financi-
are şi contabile a întreprinderilor şi un grup de consultanţi specializaţi în asistenţa servi-are şi contabile a întreprinderilor şi un grup de consultanţi specializaţi în asistenţa servi-
ciului de salarizare al clienților noștri.ciului de salarizare al clienților noștri.  

  

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

��Ţinere de contabilitate Ţinere de contabilitate   
��Salarizare şi servicii conexeSalarizare şi servicii conexe  
��Asistenţă contabilă Asistenţă contabilă   
��Organizarea funcției contabileOrganizarea funcției contabile    
��Consultanţă fiscală şi contabilă «Consultanţă fiscală şi contabilă «  on lineon line  »»  
��Consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului preţurilor de transfer  Consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului preţurilor de transfer    
��Asistenţă în implementarea ERPAsistenţă în implementarea ERP  
��TrainingTraining  
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să aducem valoare afacerii clienţilorsă aducem valoare afacerii clienţilor  
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