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Stimați clienți, colaboratori sau cititori ai buletinelor informative APEX Team 
Odată cu prezentul număr aniversăm apariția a 100 de ediții ale buletinului informativ APEX Team. 
Este un prilej de a sărbători cei peste 8 ani în care am publicat lunar acest material în limba româ-
nă, engleză și franceză.  
Echipa APEX a depus eforturi deosebite pentru a menține calitatea și punctualitatea publicării ma-
terialelor. Apreciem opiniile primite din partea cititorilor noștri și suntem mândri că publicația noastră 
a ajuns unul din cele mai căutate buletine legislative publicate pe piață.  
Dorim să vă mulțumim tuturor pentru interesul arătat buletinelor informative APEX Team și recu-
noașterea eforturilor noastre și vă promitem să rămânem în continuare aceiași parteneri de încre-
dere. 

LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 
executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte înche-
iate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante (MO 182/2013) 
Legea transpune în legislația românească prevederile Directivei Europene 7/2011 privind combate-
rea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale și va avea un impact semnificativ mai 
ales la tranzacțiile comerciale cu autoritățile publice. Noua lege a intrat în vigoare la 5 aprilie 2013. 
Contractele care intră sub incidența acestei legi sunt toate contractele încheiate între profesioniști 
SAU între profesioniști și autorități contractante pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de servi-
cii, inclusiv proiectarea și execuția lucrărilor publice, a clădirilor și a lucrărilor de construcții civile.  
Prin autoritate contractantă se înțelege orice autoritate publică a statului român sau orice 
organism de drept public finanțat de stat, la nivel central sau local. Prin profesionist se înțelege 
orice persoană fizică sau juridică care exploatează o întreprindere cu scop lucrativ (respectiv toate 
societățile comerciale, PFA, asociațiile familiale etc.).  
Legea definește termenul de clauză abuzivă ca fiind practica sau clauza contractuală prin care se 
stabilește în mod vădit inechitabil, în raport cu creditorul, termenul de plată, nivelul dobânzii pentru 
plata întârziată sau al daunelor-interese suplimentare. Legiuitorul nu definește și nu trasează clar 
limitele noțiunii „vădit inechitabil”, astfel că rămâne la latitudinea instanței de judecată să interprete-
ze clauza sau practica drept „vădit inechitabilă”. 
Prevederi specifice pentru contractele încheiate între profesioniști:  
� Termenul de plată din contract este de maxim 60 de zile. Se pot stabili termene de plată 

mai mari cu condiția să nu fie clauze abuzive.  
� Dobânda penalizatoare aplicabilă este cea stabilită în contract. Dacă prin contract nu s-a 

stabilit o dobândă penalizatoare se va aplica dobânda legală penalizatoare, respectiv Rata de 
referință a BNR (5,25% la acest moment) + 4 puncte procentuale   
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� Dobânda penalizatoare se aplică de la termenul scadent prevăzut în contract. Dacă un astfel 
de termen nu este prevăzut în contract dobânda se aplică:  

ο după 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a facturii sau a oricărei alte aseme-
nea cererii echivalente de plată  

ο după 30 de zile calendaristice de la recepția mărfurilor sau prestarea serviciilor dacă data primirii 
facturii ori a unei cereri echivalente de plată este incertă sau anterioară primirii bunurilor sau prestă-
rii serviciilor  

ο dacă legea sau contractul stabilește o procedură de recepție ori de verificare, permițând certificarea 
conformității mărfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori cererea echivalentă de plată la 
data recepției sau verificării ori anterior acestei date, după 30 de zile calendaristice de la această 
dată.  

Clauze considerate abuzive în contractele dintre profesioniști:  
� exclud posibilitatea aplicării de dobânzi penalizatoare sau stabilesc dobânzi penalizatoare inferioare 

dobânzii legale penalizatoare;  
� fixează o obligație de punere în întârziere pentru a opera curgerea dobânzilor;  
� prevăd un termen mai mare decât cel prevăzut mai sus de la care creanța produce dobânzi;  
� elimină posibilitatea plății de daune-interese suplimentare;  
� stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.  
Prevederi specifice pentru contractele încheiate între profesioniști și autorități contractante  
� Termenul de plată din contract poate fi de maxim:  

ο 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a oricărei alte cereri echivalente de plată;  
ο 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor sau prestării serviciilor, dacă data primirii fac-

turii ori a unei cereri echivalente de plată este incertă sau anterioară recepției bunurilor sau prestării 
serviciilor;  

ο 30 de zile calendaristice de la recepție sau verificare, dacă prin lege sau prin contract se stabilește o 
procedură de recepție ori de verificare pentru certificarea conformității mărfurilor sau serviciilor, iar 
autoritatea contractantă a primit factura ori cererea echivalentă de plată la data recepției sau verifi-
cării ori anterior acestei date.  

� Prin excepție se poate stabili un termen de maxim 60 de zile calendaristice dacă acesta este 
stabilit expres în contract și în documentația achiziției și este obiectiv justificat și clauza nu este abu-
zivă. Legea prevede că fixarea unui termen de plată mai mare în contractele dintre profesioniști și 
autorități contractante este clauză abuzivă ex-officio, fără a mai fi necesară verificarea circumstanțe-
lor cauzei. Calificarea din oficiu a acestei clauze ca abuzivă determină contradicția respectivei preve-
deri cu posibilitatea conferită în a doua teză a art. 7 alin.1 din lege de a stabili termene mai mari de 
plată de maxim 60 de zile, astfel că această neconcordanță între cele două articole de lege ar putea 
genera probleme de interpretare și de aplicare. 

� Dobânda penalizatoare aplicabilă este cea stabilită în contract. Dacă prin contract nu s-a stabi-
lit se va aplica dobânda legală penalizatoare, respectiv rata de referință a BNR (5,25% la acest mo-
ment) + 8 puncte procentuale  

� Dobânda penalizatoare se aplică de la termenul scadent prevăzut în contract. Dacă un astfel 
de termen nu este prevăzut în contract dobânda curge de la termenul de plată menționat mai sus.  

Clauze considerate abuzive în contractele dintre profesioniști și autorități contractante:  
� exclud posibilitatea aplicării de dobânzi penalizatoare sau stabilesc dobânzi penalizatoare inferioare 

dobânzii legale penalizatoare;  
� fixează o obligație de punere în întârziere pentru a opera curgerea dobânzilor; 
� prevăd un termen mai mare decât cel prevăzut mai sus de la care creanța produce dobânzi;  
� fixează un termen de plată mai mare de 60 de zile calendaristice; 
� elimină posibilitatea plății de daune-interese suplimentare;  
� stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.  
Legea aduce o limitare importantă a libertății contractuale în relațiile dintre profesioniști, și în cele dintre 
aceștia și autorități publice. Părțile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii, astfel că orice 
clauza prin care se prevede un termen de emitere/primire a facturii este considerată abuzivă. Pentru toate 
clauzele considerate abuzive în baza Legii sancțiunea este nulitatea absolută. 
Legea nu se aplică în privința obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate 
înainte de data intrării în vigoare a Legii între profesioniști, și între aceștia și autorități contractante.   
ORDIN nr. 393 din 27 martie 2013 pentru modificarea și completarea Ordinului ministru-
lui finanțelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatu-
lui de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații buge-
tare, precum și a modelului și conținutului acestora (MO 185/2013) 
Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală are un nou format care include informații cu privire 
la:  
� Datele deținătorului de părți sociale, dacă acesta este cel care solicită eliberarea certificatului 
� O nouă secțiune prin care se poate solicita includerea în certificatul de atestare fiscală a unor infor-

mații privind starea obligațiilor fiscale cum ar fi: în executare silită, suspendate de la executare silită 
etc.  

� Se stabilește că și asociații unei societăți pot solicita certificat de atestare fiscală pentru societatea 
respectivă  

� Dacă cererea se depune la alt organ fiscal decât cel competent pentru administrarea obligațiilor fisca-
le ale contribuabilului, ea se va transmite din oficiu către organul fiscal competent în termen de două 
zile de la data primirii. 

Reglementări 
importante aplicabile 

contractelor 
comerciale încheiate 
între entități private 

sau cu autorități 
publice  
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� Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi transmisă și prin mijloace de 
transmitere la distanță, însoțită de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractantă, după 
caz. În acest caz în cerere trebuie completate obligatoriu mențiunile privind achitarea taxei extrajudici-
are de timbru. 

Ordinul intră în vigoare la 1 mai 2013. 
Salutăm astfel inițiativa de a include și cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală în rândul 
documentelor care se pot transmite prin mijloace electronice la distanță. Devine important ca fișa sintetică 
a contribuabilului să fie reglată, altfel vor fi necesare reconcilieri și deplasări la organele fiscale în vederea 
obținerii certificatului. 
HOTĂRÂRE nr. 139 din 3 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea Normelor meto-
dologice de aplicare a OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu 
pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin HG 682/2011 (MO 198/2013) 
Sunt aduse modificări/completări normelor de aplicare a Programului Mihail Kogălniceanu pentru IMM. 
Acesta este un program guvernamental având ca obiectiv acordarea de facilități aferente unei linii de cre-
dit, în valoare maximă de 400.000 lei/IMM/an (anterior 125.000 lei), cu dobândă integral subvenționată 
(anterior parțial subvenționată) și/sau cu garantarea creditului de către stat, care vizează sprijinirea acce-
sului IMM la obținerea de finanțări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea 
desfășurării activității. 
Pentru anul 2013 cuantumul subvenției este în sumă de 16.115 mii lei, iar plafonul garanțiilor ce pot fi 
acordate în anul 2013 este de 300 milioane lei.  După epuizarea bugetului anual alocat se pot acorda în 
limita plafonului numai facilități de garantare în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru IMM, pen-
tru noi beneficiari și pentru prelungirile liniilor de credit. 
Valoarea liniei de credit nu trebuie să depășească 30% din cifra de afaceri realizată în anul precedent, în 
situația în care beneficiarul programului are în derulare și alte facilități de credit pe termen scurt sau 50% 
dacă nu are în derulare alte facilități de credit pe termen scurt. 
Nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobândă total subvenționată în cadrul programului IMM-urile care 
au desfășurat și/sau vor desfășura activități din sectorul/domeniul: intermedieri financiare și asigurări, tran-
zacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, 
explozibili, tutun, alcool, produse energetice, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și 
preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție și 
activitățile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis.  
Înscrierea în program și solicitarea acordului de principiu pentru subvenționarea dobânzii în cadrul progra-
mului se fac on-line pe site-ul Ministerului Economiei, prin completarea unui formular on-line.  
Analiza cererii și comunicarea acceptării sau respingerii acesteia se face în termen de 30 zile de la depu-
nerea acesteia. Listele cu IMM acceptate în program sunt transmise de către Ministerul Economiei către 
instituția de credit finanțatoare aleasă de solicitant. 
Reamintim că în conformitate cu OUG 60/2011, IMM-urile sunt eligibile în cadrul programului dacă, la data 
aprobării creditului, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: 
� nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare comunitare pri-

vind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 
244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004; 

� în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva lor, aceasta a fost 
deja executată, creanța fiind integral recuperată; 

� nu se află în litigiu, în calitate de pârâți, cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Co-
merțului și Mediului de Afaceri și instituția de credit parteneră; 

� suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori 
plus anul curent), luând în calcul inclusiv ajutorul acordat în baza programului, nu depășește echiva-
lentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul IMM-urilor care își desfășoară activitatea 
în sectorul transportului rutier; 

� nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.); 
� nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Cen-

tralei Incidentelor de Plăți (C.I.P.); 
� împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare; 
� prezintă instituției de credit finanțatoare garanții colaterale pentru cel puțin 40% din valoarea creditu-

lui; 
� au minimum 2 ani de activitate consecutivi; 
� sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru: 

ο cheltuieli privind aprovizionarea, producția, desfacerea; 
ο cheltuieli privind executarea de lucrări și/sau prestarea de servicii; 
ο cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor; 
ο alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; 
ο cheltuieli cu salariile și alte cheltuieli asimilate; 
ο plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat; 
ο alte costuri de operare. 

ORDIN nr. 378 din 1 aprilie 2013 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Or-
dinul președintelui ANAF nr. 2.137/2011 (MO 199/2013) 
Ordinul aduce modificări instrucțiunilor de aplicare a Titlului IX din Codul de procedură fiscală - Soluționa-
rea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, astfel:  

Programul  
Mihail Kogălniceanu 

o oportunitate  
de finanțare  
pentru IMM  
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� Dosarul contestației trebuie să includă și dovada comunicării actului administrativ contestat. Până 
acum prevederile legale stabileau că acest dosar trebuie să conțină numai:  

ο contestația în original, care trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptățite, precum și ampren-
ta ștampilei, în cazul contestatarului persoană juridică,  

ο împuternicirea avocațială în original sau în copie legalizată, după caz,  
ο actul prin care se desemnează administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul,  
ο actul administrativ fiscal atacat, în copie, precum și anexele acestuia,  
ο copii ale documentelor care au legătură cu cauza supusă soluționării,  
ο documentele depuse de contestatar și  
ο sesizarea penală în copie, dacă este cazul. 
� Se stabilește că retragerea contestației poate fi făcută în tot sau în parte. 
� Competența de soluționare a contestațiilor se poate delega altui organ de soluționare în condițiile 

stabilite prin ordin al președintelui ANAF, contestatarul și persoanele introduse în procedura de solu-
ționare a contestației fiind informați în acest sens. 

� În cazul în care, de la data formulării contestației și până la data soluționării contestației, competen-
ța de administrare a contestatarului s-a schimbat, organul care a emis actul atacat are obligația tran-
smiterii exemplarului original al deciziei de soluționare a contestației noului organ fiscal în adminis-
trarea căruia se află contribuabilul, în vederea punerii în executare a acesteia. 

� Se abrogă termenul de 10 zile în care Direcțiile de specialitate din cadrul MFP erau obligate să co-
munice puncte de vedere la solicitarea organelor de soluționare a contestațiilor. 

ORDIN nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea ti-
tlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (MO 236/2013) 
Prezentăm în sinteză principalele aspecte privind aplicarea titlului IX- Soluționarea contestațiilor împotri-
va actelor administrative fiscale (art. 205-218) din Codul de Procedură Fiscală. 
Posibilitatea de contestare 
Orice persoană care formulează o contestație pentru lipsa unui act administrativ fiscal trebuie să demon-
streze dreptul său sau interesul legitim lezat. Lipsa actului administrativ fiscal înseamnă nesoluționarea 
în termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal. Deciziile 
referitoare la bazele de impunere se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de 
impunere, nu și a deciziilor de impunere emise ulterior în temeiul acesteia. 
Forma și conținutul contestației 
În cazul în care contestatarul precizează că obiectul contestației îl formează actul administrativ fiscal 
atacat, fără însă a se menționa, înăuntrul termenului acordat de organul de soluționare, cuantumul su-
mei totale contestate, individualizată pe feluri de impozite, taxe, datorie vamală, contribuții, precum și 
accesorii ale acestora, sau măsurile pe care le contestă, contestația se consideră formulată împotriva 
întregului act administrativ fiscal. 
În cazul în care contestația este formulată printr-un împuternicit al contestatorului, organele de soluționa-
re competente vor verifica împuternicirea, iar în cazul în care contestatorul se află în procedură de insol-
vență/reorganizare/faliment/lichidare, contestația va purta semnătura și ștampila administratorului speci-
al/administratorului judiciar sau a lichidatorului, după caz. 
În situația în care contestația nu îndeplinește cerințele de depunere (împuternicirea în original sau în 
copie legalizată, semnătura și ștampila), organele de soluționare competente vor solicita contestatorului 
printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicare să în-
deplinească aceste cerințe. În caz contrar, contestația va fi respinsă. 
Termen de depunere a contestației 
Contestația se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, iar la primirea 
contestației organul emitent al actului administrativ fiscal va întocmi dosarul contestației, precum și refe-
ratul cu propuneri de soluționare. 
Dosarul contestației va cuprinde:  
� contestația în original, ce trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptățite, precum și amprenta 

ștampilei, în cazul contestatorului persoană juridică 
� împuternicirea avocațială în original sau în copie legalizată, după caz 
� actul prin care se desemnează administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul 
� actul administrativ fiscal atacat, în copie, precum și anexele acestuia 
� dovada comunicării actului administrativ fiscal atacat din care să reiasă data la care acesta a fost 

comunicat  
� copii ale documentelor ce au legătură cu cauza supusă soluționării 
� documentele depuse de contestator și sesizarea penală în copie, dacă este cazul. 
Dispozițiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător, astfel, ter-
menul de depunere a contestației se calculează pe zile libere, cu excepția cazului în care prin lege se 
prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârșit termenul. 
Retragerea contestației 
Cererea de retragere trebuie să fie semnată de contestator sau de împuternicit, cu îndeplinirea acelorași 
condiții de formă prevăzute la formularea și depunerea contestației. Persoanele fizice vor anexa la cere-
rea de retragere copia actului de identitate. 
Decizia de soluționare 
În soluționarea contestației, organele de soluționare competente ale ANAF se pronunță prin decizie. 
Decizia emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, în sen-
sul că asupra ei organul de soluționare competent nu mai poate reveni, cu excepția situațiilor privind 
îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii, și este obligatorie pentru organele fiscale emitente ale actelor 
administrative fiscale contestate. 

Noi reglementări 
privind  

contestarea  
actelor 

administrative  
fiscale 
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Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă 
Dacă prin decizie se suspendă soluționarea contestației până la rezolvarea cauzei penale, organul de 
soluționare competent va relua procedura administrativă numai după încetarea definitivă și executorie a 
motivului care a determinat suspendarea.  
Soluții asupra contestației 
Contestația poate fi respinsă ca: 
� neîntemeiată, în situația în care argumentele de fapt și de drept prezentate în susținerea contestației 

nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat; 
� nemotivată, în situația în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt și de drept în susținerea 

contestației sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse soluționării; 
� fiind fără obiect, în situația în care sumele și măsurile contestate nu au fost stabilite prin actul admi-

nistrativ fiscal atacat sau dacă prin reluarea procedurii administrative, luându-se act de soluția pro-
nunțată de instanța penală, se constată că cererea rămâne lipsită de obiect; 

� inadmisibilă, în situația contestării deciziilor de impunere emise în temeiul deciziei referitoare la baza 
de impunere, având în vedere prevederile art. 205 alin. (6) din Codul de Procedură Fiscală. 

Aceste soluții nu sunt prevăzute limitativ. 
Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale 
Contestația poate fi respinsă ca: 
� nedepusă la termen, în situația în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de lege; 
� fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situația în care aceasta este formu-

lată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală; 
� fiind depusă de o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, potrivit legii; 
� lipsită de interes, în situația în care contestatorul nu demonstrează că a fost lezat în dreptul sau inte-

resul său legitim; 
� prematur formulată, în situația în care sumele contestate nu sunt individualizate prin titlu de creanță 

și în situația în care nu au fost emise decizii privind baza de impunere. 
Comunicarea deciziei și calea de atac  
Decizia de soluționare a contestației se comunică prin modalitățile de comunicare a actului administrativ 
fiscal prevăzute de art. 44 din Codul de Procedură Fiscală. 
Sursa: DGFP Vâlcea 
LEGE nr. 100 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea și 
completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (MO 211/2013) 
Legea aprobă OG16/2012 care a adus modificări Codului de Procedură Fiscală și introduce o nouă mo-
dificare, astfel: 
� În situația în care declarația fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic 

transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare 
a detectării unor erori în completarea declarației, data depunerii declarației este data din mesajul 
transmis inițial în cazul în care contribuabilul depune o declarație validă până în ultima zi a lunii în 
care se împlinește termenul legal de depunere. 

ORDIN nr. 339 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din ofi-
ciu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Proce-
durii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul 
TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare (MO 203/2013) 
Ordinul aprobă procedura și formularistica necesară prin care se vor înregistra din oficiu persoanele care 
aveau obligația și nu s-au înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul de TVA la 
încasare și, respectiv, procedura de radiere din oficiu.  
Reamintim că în situația în care o persoană avea obligația să se înregistreze în registru și nu a făcut-o, 
pe perioada dintre data la care trebuia să se înregistreze și data la care este înregistrată din oficiu:  
� persoana respectivă aplică regulile ca și cum ar aplica sistemul de TVA la încasare;  
� persoanele care nu aplică sistemul dar fac achiziții de la această persoană vor deduce TVA normal.  
Reamintim că în situația în care o persoană avea obligația să solicite radierea din registru și nu a făcut-o, 
pe perioada dintre data la care trebuia să fie radiată și data la care este radiată din oficiu:  
� persoana respectivă aplică regulile sistemului normal de TVA;  
� persoanele care nu aplică sistemul dar fac achiziții de la această persoană vor deduce TVA pe mă-

sura plății.  
ORDIN nr. 342 din 29 martie 2013 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordi-
nul președintelui ANAF nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de 
declarare derogatoriu (MO 194/2013) 
Prin modificările aduse se permite și persoanelor fizice să aplice regimul derogatoriu, prin depunerea 
unei cereri însoțită de dovada înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului sau la organizațiile 
profesionale care au eliberat documentele de funcționare.  
Amintim că aplicarea regimului derogatoriu este posibilă pe perioada de inactivitate temporară 
(suspendare) înscrisă la Registrul Comerțului și că prin aplicarea regimului derogatoriu contribuabilii sunt 
scutiți de depunerea următoarelor formulare:  
� 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, impozitului pe venit și 

evidența nominală a persoanelor asigurate»;  
� formularul 104 «Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor»;  
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� formularul 120 «Decont privind accizele»;  
� formularul 130 «Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă»;  
� formularul 300 «Decont de taxă pe valoarea adăugată». 
Externalizarea serviciilor de salarizare  
Ne-am propus ca începând cu acest număr aniversar al buletinului nostru legislativ să realizăm o serie 
de articole despre noi, oamenii din spatele siglei APEX, despre serviciile pe care le oferim, despre viziu-
nea noastră, despre activitatea desfășurată în interiorul unei societăți de consultanță. Putem să o numim 
oarecum o sesiune de „porți deschise” și dorim să punctăm ceea ce a declarat într-un mod perfect una 
dintre persoanele participante la un seminar susținut de APEX „O companie lucrează cu oameni, iar cu 
astfel de oameni nu este deloc greu să ajungi în vârful piramidei”.  
În acest articol vom prezenta un interviu realizat cu Carmen Olaru, Partener în cadrul departamentului de 
salarizare din cadrul APEX, cu o experiență de peste 18 ani în domeniul HR și al salarizării, un excelent 
pedagog și instructor în cadrul seminariilor organizate de APEX. 
Reporter: Aveți o experiență vastă în domeniul serviciilor de salarizare si resurse umane, ce pu-
teți spune despre acest aspect cititorilor buletinelor informative? 
Carmen Olaru: Într-adevăr, lucrez în acest domeniu de mai bine de 17 ani. De-a lungul timpului am fost 
implicată nu numai în asigurarea de servicii de salarizare și resurse umane pentru clienți ci și în misiuni 
de audit social, misiuni de «due diligence» împreună cu colegii din departamentul contabilitate, asistență 
la configurarea și implementarea softurilor de salarizare sau susținerea de cursuri pe teme de legislația 
muncii sau practica salarizării. 
Reporter: Care a fost cea mai mare provocare întâlnită până acum? 
Carmen Olaru: Cu siguranță au fost mai multe, însă, doua dintre ele mi-au marcat experiența profe-
sională în mod deosebit. Una dintre ele se referea la stabilirea procedurilor de lucru și la configurarea 
programului de salarii în care lucram, pentru un client cu 6000 de salariați. A doua a fost legată de imple-
mentarea unui program de salarii, total necunoscut, pentru un client cu 3500 de salariați. Deși vorbim de 
două situații total diferite, în ambele proiecte mi-am « testat » cunoștințele, răbdarea și dorința de reușită 
pentru a satisface toate solicitările și necesitățile clienților respectivi. 
Reporter: Este ușor să asiguri servicii de salarizare și resurse umane în România? 
Carmen Olaru: Cea mai dificilă parte este cea legată de frecventele modificări legislative extrem 
de complexe în ultimii ani, mai ales când întâlnim o speță insuficient reglementată sau nereglementată. 
De multe ori s-a întâmplat ca modificările legislative să prezinte doar cazurile clasice, fără a se privi în 
ansamblu diversitatea existentă în practică. De aceea, ne concentrăm la găsirea și oferirea celor mai 
bune și rapide soluții, deoarece, de multe ori, implementarea modificărilor trebuie realizată « de azi pen-
tru mâine » sau chiar « de azi pentru ieri ». 
Reporter: Care ar fi avantajele externalizării serviciilor de salarizare și resurse umane? 
Carmen Olaru: Când externalizarea este realizată cu simțul răspunderii și în concordanță cu ne-
voile specifice ale companiei, aceasta poate aduce multe avantaje. În primul rând, externalizarea diferite-
lor servicii, în cazul de față a celor de salarizare, dă posibilitatea managementului unei companii să orga-
nizeze mult mai eficient activitățile curente. Un avantaj ar fi accesul la experiența, resursele și know-how-
ul furnizorilor de servicii, simplificarea proceselor pentru companie, precum și eficiența din punct de ve-
dere al timpului. Un alt avantaj ar fi degrevarea de responsabilitate pentru corectitudinea calculului salari-
al, a declarării impozitelor și contribuțiilor salariale. Apoi, sunt evitate costurile asociate cu formarea pro-
fesională a angajaților responsabili de calculul salarial și costurile cu actualizarea softului utilizat. Prin 
externalizarea serviciilor de salarizare, angajații primesc salariile și fluturașii la data programată și totoda-
tă se păstrează confidențialitatea asupra nivelului de salarii și a bonusurilor acordate pentru toți angajații. 
Tot printre avantaje aș menționa și faptul că răspunderea pentru încălcarea legii este exclusiv a furnizo-
rului de servicii, acesta suportând eventualele amenzi, dobânzi și penalități. Desigur, acest lucru se în-
tâmplă în limita informațiilor puse la dispoziție de către clienți și în măsura în care încălcarea legii s-a 
produs exclusiv din culpa furnizorului. 
Reporter: Ați precizat mai sus de clienți cu 3500 și 6000 de salariați. Către ce categorii de socie-
tăți se adresează serviciile APEX din punct de vedere al volumului de salariați? 
Carmen Olaru: În portofoliul nostru avem peste 100 clienți pe partea de salarizare. Unii dintre ei 
sunt clienți comuni ai departamentului salarizare și ai departamentului contabilitate. Există o mare varie-
tate din punct de vedere al volumului de salariați. Pot să spun că avem în portofoliu și clienți foarte mici 
care au de la 1 angajat până la 10 angajați. Există apoi categoria clienților medii care variază de la peste 
10 angajați până la câteva sute de salariați, urmând apoi clienții mari care au în general salariați de ordi-
nul miilor. Ceea ce pot să subliniez este că acordăm aceeași atenție atât unui client mic cu un singur 
salariat, cât și unui client mare si foarte mare. Pentru noi contează să avem clienți mulțumiți și să ne 
adaptăm la cerințele acestora. Aș mai adăuga faptul că în portofoliul nostru sunt atât societăți de origine 
română, dar și societăți multinaționale, din Uniunea Europeană, SUA, Asia.  
Reporter: De ce ar trebui sa alegem APEX Team pentru externalizarea serviciilor de salarizare și 
resurse umane? 
Carmen Olaru: Pentru că APEX Team este o echipă formată din consultanți experimentați, cu ma-
nageri ce dețin un portofoliu de clienți mulțumiți. Profesionalismul și calitatea ridicată a serviciilor oferite 
reprezintă cartea noastră de vizită. Avem proceduri de lucru flexibile, asumându-ne responsabilitatea cu 
privire la corectitudinea serviciilor oferite. De asemenea, preluăm complet interacțiunea cu instituțiile sta-
tului, asigurăm asistența în cazul unui control și informăm permanent clienții noștri cu privire la modificări-
le legislative. Suntem pro-activi și facem recomandări clienților noștri pentru a-și îmbunătăți activitatea și 
pentru a-și reduce costurile. Datorită experienței acumulate în timp, furnizarea serviciilor de salarizare și 
resurse umane se desfășoară fluent, fiind ușor de implementat atât pentru clienți cât și pentru noi. 
Reporter: În final dorim să vă mulțumim pentru acordarea acestui mini interviu pentru buletinul 
informativ APEX Team și vă urăm mult succes în activitatea dvs. 
 

Externalizarea 
serviciilor de 

salarizare, o soluție 
de eficientizare a 
costurilor unei 

societăți 



Pagina 7  © 2013 APEX Team International 

Newsletter 

ORDIN nr. 512 din 16 aprilie 2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform 
art. VI din OUG nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și proro-
garea unor termene (MO 232/2013) 
Ordinul aprobă procedura de compensare a obligațiilor reciproce ale unităților administrativ-teritoriale și 
ale operatorilor economici care au obligații restante la bugetul local. 
În situația în care o unitate administrativ-teritorială are calitatea atât de debitor pentru obligații de plată 
restante înregistrate față de un operator economic, cât și de creditor pentru creanțele fiscale restante 
către bugetul local ale operatorului respectiv, aceasta poate opera stingerea obligațiilor reciproce în limi-
ta celei mai mici dintre creanțele reciproce.  
În cazul în care disponibilitățile bugetelor locale sunt insuficiente pentru operarea stingerii obligațiilor de 
plată restante înregistrate față de un operator economic, unitățile Trezoreriei Statului vor asigura echili-
brarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local determinat de operațiunea de stingere a 
acestora, din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului. 
ORDIN nr. 1534 din 11 aprilie 2013 privind modificarea anexei la Ordinul vicepreședinte-
lui ANAF 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la 
declararea numerarului la frontiera comunitară (MO 235/2013) 

ORDIN nr. 416 din 1 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodolo-
gice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor 
publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 (MO 190/2013) 

ORDIN nr. 426 din 2 aprilie 2013 privind completarea OMFP nr. 33/2012 pentru aproba-
rea Procedurii de certificare a declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltu-
ielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum și a modelului și conținutului formu-
larului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cere-
rea de rambursare" (MO 203/2013) 
Se stabilește că în cazul proiectelor de grant/strategice finanțate prin Programul operațional sectorial 
«Dezvoltarea resurselor umane», ordinul se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 
2012, precum și pentru cele depuse după această dată. Reamintim că acest ordin prevede că persoane-
le care solicită la rambursare, ca și cheltuială eligibilă, TVA nedeductibilă, trebuie să depună o declarație 
la Autoritatea de Management sau la Organismul Intermediar prin care declară că acest TVA este nede-
ductibil iar ANAF trebuie să certifice această declarație în termen de maxim 3 zile. 
ORDIN nr. 435 din 3 aprilie 2013 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatu-
lui de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiuni-
le prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor pu-
blice (MO 204/2013) 
Se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară să constate contra-
vențiile și să aplice sancțiunile conform prevederilor art. 59 alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernan-
ța corporativă a întreprinderilor publice. 
REMINDER – Impactul fiscal al corectării erorilor contabile aferente anilor fiscali prece-
denți 
Dorim să vă reamintim că în conformitate cu prevederile Codului Fiscal (art. 19) și 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 aparțin. În cazul în care contribuabilul constată că după 
depunerea declarației anuale un element de venit sau de cheltuială a fost omis ori a fost înregistrat ero-
nat, contribuabilul este obligat sa depună declarația 101 rectificativă pentru anul fiscal respectiv. Dacă în 
urma efectuării acestei corecții rezultă o sumă suplimentară de plată a impozitului pe profit, atunci pentru 
aceasta sumă se datorează dobânzi și eventuale penalități de întârziere conform legislației în vigoare. 
REMINDER – Obligațiile angajatorului privind protecția securității și sănătății în muncă 
În cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru: 
� asigurarea securității și protecția sănătății angajaților - prin controlul medical obligatoriu efectuat de 

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

cărui loc de muncă din punct de vedere al sănătății și securității în muncă și prin instructajul obliga-
toriu, conform normelor stabilite de Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă. De 
asemenea angajatorul are obligativitatea completării fiselor individuale de instructaj privind protecția 
muncii și a fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență. Instructajul și completa-
rea fișelor individuale pot fi făcute doar de persoane juridice sau fizice autorizate să desfășoare acti-
vități în domeniul securității și sănătății în muncă; 

� asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă. 
Măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu trebuie să comporte în nici o situație obliga-
ții financiare pentru angajați. 
INFO - Completarea și depunerea formularului 201 "Declarație privind veniturile realiza-
te din străinătate" 
Declarația  201 se completează și se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul 
în România și persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția 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 desfășurării unor activități în străinătate, cum ar 
fi: venituri din profesii libere, venituri din activități comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de pro-
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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, câștiguri din transferul titlurilor de va-
loare, venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare 
de valută la termen, pe bază de contract și alte operațiuni similare, alte venituri din investiții, venituri din 
pensii, precum și alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul Fiscal. 
Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum și impozitul 
aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la 
cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de BNR, din anul de realizare a venitului.  
Declarația se depune și de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România și de persoane-
le fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea 
571/2003 - Codul Fiscal, coroborat cu prevederile art. 7pct. 23, care desfășoară activitate salarială în 
străinătate și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată 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 același venit din 
salarii a fost supus impunerii atât în România, cât și în străinătate. 
Reamintim și condițiile de rezidență definite de art. 7 pct. 23 din Codul Fiscal. 
O persoană fizică rezidentă este orice persoană fizică ce îndeplinește cel puțin una dintre următoarele 
condiții: 
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 depășesc în total 183 de 

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

străin. 
Prin excepție de la prevederile lit. a) - d), nu este persoană fizică rezidentă un cetățean străin cu statut 
diplomatic sau consular în România, un cetățean străin care este funcționar ori angajat al unui organism 
internațional și interguvernamental înregistrat în România, un cetățean străin care este funcționar sau 
angajat al unui stat străin în România și nici membrii familiilor acestora. 
INFO – 1 mai zi de sărbătoare legală 
Conform reglementărilor Codului muncii, ziua de 1 mai este zi de sărbătoare legală. Salariaților 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 zile libere, salariații beneficiază, pentru mun-
ca prestată în zilele de sărbătoare legală, 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 înce-
pând cu data de 1 mai 2011, dată de la care Codul Muncii a fost modificat, munca suplimentară se com-
pensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În ca-
zul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, munca suplimentară va fi plătită salariatu-
lui prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Sporul pentru munca suplimentară 
se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului indivi-
dual de muncă, și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. 
REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Nu uitați că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în 
valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii) se efectuează lunar la cursul de schimb al pieței valutare, 
comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii. Evaluarea se aplică și creanțelor și datoriilor exprimate 
în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute.  
Cursul valutar de folosit la sfârșitul lunii aprilie 2013: 
1 EUR = 4,3237 RON; 1 CHF = 3,5320 RON; 1 GBP = 5,1289 RON; 1 USD = 3,3075 RON. 
AGENDA LUNII MAI 2013 
Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare la începerea/

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

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

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

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

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

pe factură; 

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

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uitați 
Că miercuri, 1 mai este zi liberă 
Că luni, 6 mai este zi liberă (a doua zi a Paștelui Ortodox) 
Că joi, 9 mai este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 

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

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

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

Că vineri, 10 mai, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclama și publicitate.  
Că miercuri, 15 mai este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna aprilie 2013 (standard sau extinsă depusă în format electronic); 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru aprilie 2013. 
Că luni, 27 mai este ultima zi pentru depunerea 
� declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100) *; 
� declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală 

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300) *; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declarației recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

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

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

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

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără ecotaxă); 
� declarațiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie și sursă de venit pentru anul 2012 de 

către persoane fizice (formular 200* și 201): 
� Formularul 200* "Declarație privind veniturile realizate din România" se depune de către persoanele 

fizice care au realizat, venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor 
(fără arendare), venituri din activități agricole, câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprieta-
te asupra titlurilor de valoare, operațiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de 
contract. 

� Formularul 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate" se depune de către contribua-
bilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activități comerciale, drepturi de proprieta-
te intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, dividende, dobânzi, premii și jocuri de noroc, câștiguri 
din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiții, pensii, precum și alte venituri aflate în 
străinătate.  

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

anul în curs; 
� cererii privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual. Formularul 230 

se completează de către persoanele fizice care au realizat, în anul 2012 venituri din salarii și care 
solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea entităților nonpro-
fit care se înființează și funcționează potrivit legii. Formular 230 se depune și pentru cheltuielile efec-
tuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. 

� declarației privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entitățile supuse 
regimului transparenței fiscale (formular 223) 

� declarației privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarației privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în sco-

puri de TVA a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal (formular 311) 
Că luni, 27 mai este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat:  

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 

Nu uitați de     
termenele de   
depunere a  

declarațiilor fiscale  
și de plată a  
obligațiilor  

fiscale 
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ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social ṓi fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna aprilie 2013 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse  
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� contribuției la Fondul pentru mediu (fără ecotaxă) 
� contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2013. 
Că joi, 30 mai este ultima zi pentru depunerea  
� raportărilor anuale* la ANAF pentru entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit 

de anul calendaristic (conform art. 27 (3) din Legea contabilității 82/1991 republicată) și pen-
tru subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Eco-
nomic European 

� situațiilor financiare anuale* pentru societățile comerciale, societățile/companiile naționale, 
regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare; 

� situațiilor financiare anuale* pentru subunitățile din România care aparțin unor persoane juri-
dice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de 
societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European. 
 

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

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

870/2008 pentru conservare timp de 5 ani). Perioada de conservare a situațiilor 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) și Cartea mare (cod 14-1-3) se păstrează în unitate timp de 10 
ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. Termenul de păstrare 
a statelor de salarii este de 50 de ani. 

Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor pot fi descărcate 
de pe web-site-ul Ministerului de Finanțe : www.mfinante.ro.  
Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță de 
contribuabilii mari și mijlocii precum și de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declarați-
ilor și au un certificat digital. 
 
 
 
 
 
 

30 mai  
 termen de depunere 

a situațiilor 
financiare la 
31.12.2012 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2013  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 
  

20,8 % pentru condiții normale de muncă 

25,8 % pentru condiții deosebite de muncă 

30,8 % pentru condiții speciale de muncă 

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

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

 

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

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

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

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

0,85%   

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

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

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

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

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

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

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

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

9 lei   

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

750 lei 
    

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 

Pentru angajații din sectorul privat (*2,5) 

  
13 lei 
32,50 lei 

  

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

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

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

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



Bd. Dacia 56, Sector 2 
București - 020061  
Romania 

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

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

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

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

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

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