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ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea 
și completarea unor acte normative (MO 285/2015) 
Ordonanța modifică mai multe acte normative. Prezentăm în continuare modificări-
le aduse OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate 
de marcat electronice fiscale. 
Reglementarea bacșișului 
Este prima oară când este recunoscut fiscal termenul de bacșiș. Astfel, prin bacșiș se 
înțelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contra-
valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici 
precum și restul dat de vânzător clientului și nepreluat de acesta în mod voluntar.  
Este interzis operatorilor economici să condiționeze, sub orice formă, livrarea de 
bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacșișului. Bacșișul se justifică prin 
datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale și se 
evidențiază pe un bon fiscal distinct. Regulile aplicabile în cazul defectării casei de 
marcat se aplică și pentru bacșiș, acesta trebuie să fie trecut în chitanțe și eventual 
în facturi, dacă se emit la cererea clientului. 
Operatorii economici utilizatori stabilesc printr-un regulament de ordine interioară 
dacă veniturile provenite din încasarea bacșișului rămân la dispoziția lor, sau con-
stituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaților. În cazul în care bacși-
șul se distribuie salariaților, acesta nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau 
unei prestări de servicii. 
Regulamentul se păstrează la locul de instalare a aparatului de marcat electronic 
fiscal în vederea prezentării acestuia organelor de control.  
Sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitate la alte 
venituri, iar sumele distribuite salariaților se înregistrează pe seama cheltuielilor, 
potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 
Totuși, deși noile reglementări au introdus noțiunea de bacșiș, rămân încă nelămuri-
te mai multe aspecte. În primul rând nu există reglementat bacșișul din punct de 
vedere al impozitării sale la nivel de angajat. În Codul Fiscal nu există acest tip de 
venit. Cum se va impozita? Va fi subiect de contribuții sociale? 
Documente justificative pentru sume introduse/retrase din magazin 
Este modificată cerința de a întocmi documente justificative pentru sumele introdu-
se/extrase în/din sertarul casei de marcat. Aceasta s-a dovedit o cerință inaplicabilă 
în practică mai ales la magazinele cu mai multe case de marcat, sau acolo unde casa 
de marcat nu are sertar.  
Noua obligație este de a întocmi documente justificative pentru sumele introduse 
/extrase în/din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, cu ex-
cepția: 
� Sumelor pentru care s-au emis bonuri fiscale sau sunt înscrise în registrul speci-

al 
� Sumelor utilizate pentru a acorda rest clientului.  
Prin unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, se înțelege suprafa-
ță destinată accesului consumatorilor pentru achiziționarea produsului/serviciului, 
expunerii produselor oferite, plății acestora și circulației personalului angajat pen-
tru derularea activității. 
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Registrul de bani personali 
La ora începerii programului de lucru, există obligația de a înregistra banii personali deți‐
nuți de angajații operatorului economic care își desfășoară activitatea în unitatea de vân‐
zare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, într‐un registru de bani personali, special 
întocmit în acest sens.  
Orice sumă de bani înregistrată în plus față de suma înregistrată la ora începerii progra‐
mului de lucru, nu reprezintă sumă justificată prin registrul de bani personali.  
Modelul, conținutul registrului de bani personali, precum și procedura de înregistrare a 
acestuia la organul fiscal, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen 
de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe. 
La solicitarea organelor de control, atunci când se află în incinta unității de vânzare a bu‐
nurilor sau de prestare a serviciilor în care își desfășoară activitatea și în timpul progra‐
mului de lucru, angajații operatorului economic sunt obligați să prezinte sumele de bani 
aflate asupra lor.  
Contravenții  
Sunt adăugate sau reformulate anumite contravenții, cum ar fi: 
� neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate, serviciile prestate sau bacși‐

șurile încasate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară prețului de vânzare a bu‐
nului sau tarifului de prestare a serviciului, ori nerespectarea prevederilor de comple‐
tare a registrelor speciale, care determină existența unei sume nejustificate  

� deținerea la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume 
care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de mar‐
cat electronice fiscale, în registrul de bani personali, în registrul special sau în chitan‐
țe  

� necompletarea registrului de bani personali 
� neprezentarea sumelor de bani deținute de angajați la solicitarea organelor de con‐

trol. 
Sancționarea se stabilește în funcție de mărimea sumei nejustificate față de valoarea to‐
tală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate înregistrată în casa de marcat și/sau în 
registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost 
săvârșită anterior datei controlului. 
Astfel, putem avea următoarele sancțiuni: 
1. avertisment, dacă suma nejustificată este de până la 300 lei inclusiv, dar nu mai mult 

de 3% față de valoarea vânzărilor 
2. amendă de 3.500 lei, dacă suma nejustificată este de până la 300 lei inclusiv, dar mai 

mare de 3% din valoarea vânzărilor  
3. amendă de 12.500 lei, dacă suma nejustificată este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei 

inclusiv, dar mai mică de 3% din valoarea vânzărilor  
4. amendă de 17.500 lei, dacă suma nejustificată este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei 

inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea vânzărilor 
5. amendă de 22.500 lei, dacă suma nejustificată este mai mare de 1.000 lei, dar mai 

mică de 3% inclusiv din valoarea vânzărilor 
6. amendă de 27.500 lei, dacă suma nejustificată este mai mare de 1.000 lei și mai mare 

de 3% din valoarea vânzărilor. 
La aceste sancțiuni se adaugă următoarele: 
� suspendarea activității unității  de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, 

pentru 30 de zile, începând cu cea de‐a doua sancțiune aplicată la aceeași unitate într
‐un interval de 24 de luni în situațiile prevăzute la pct. 4 si 6 de mai sus, indiferent 
pentru care dintre situațiile prevăzute la pct. 1‐6 a fost aplicată sancțiunea prima dată 
în cadrul termenului de 24 de luni; 

� dacă operatorul economic achită amenda contravențională sau jumătate din cuantu‐
mul acesteia, după caz, precum și o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sanc‐
țiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achi‐
tării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face 
venit la bugetul de stat, poate fi achitată la Casa de Economii și Consemnațiuni – 
C.E.C. – S.A. sau la unitățile Trezoreriei Statului și nu se restituie în cazul în care, la 
solicitarea operatorului economic, instanța de judecată anulează procesul‐verbal de 
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constatare a contravenției. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la re‐
gistratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de pri‐
mire dacă aceasta a fost transmisă prin poștă. 

Au fost definite în premieră și amenzi aplicate direct personalului magazinului. Acestea se 
referă la ne înmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat 
electronic fiscal și/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului, cât și la refuzul per‐
sonalului operatorului economic de a prezenta sumele de bani deținute la solicitarea orga‐
nelor de control. Aceste fapte se sancționează cu amendă de 1.250 lei. 
Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii proce‐
sului‐verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din cuantumul amen‐
zii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul‐verbal.  

LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind 
operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și comple‐
tarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (MO 
242/2015) 
Legea aduce modificări regimului operațiunilor cu numerar și totodată prevederilor OUG 
193/2002  privind introducerea sistemelor moderne de plată.  
Prezentăm pentru început principalele modificări privind reglementările și limitările pri‐
vind operațiunile cu numerar, fiind plafonate tranzacțiile cu numerar efectuate atât între 
persoane juridice, dar și între persoane fizice. 
Tranzacțiile în numerar între operatori economici 
Operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, PFA, întreprinderi indivi‐
duale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activi‐
tăți în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de 
la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se pot realiza în numerar numai în 
limita unor plafoane, altfel se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar. 
Plafoanele până la care categoriile de mai sus pot efectua operațiuni în numerar : 
� încasări în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană 
� plăți în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon 

total de 10.000 lei/zi 
� încasări / plăți de către / către magazinele de tipul cash and carry, în limita unui pla‐

fon zilnic de 10.000 lei de la o persoană 
� plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit 

pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare. 
Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror 
valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de 
tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o 
prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei. 
Facturile cu valori care depășesc plafonul de 5.000 lei pot fi achitate către furnizorii de 
bunuri și servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 
5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată nu‐
mai prin instrumente de plată fără numerar. 
Noile reguli se vor aplica și operațiunilor de încasări și plăți în valută efectuate pe terito‐
riul României. Încadrarea în noile plafoane se va efectua în funcție de cursul de schimb 
valutar, comunicat de BNR, de la data efectuării operațiunilor de încasări sau plăți. 
Tranzacțiile în numerar cu persoane fizice 
Încasările de la persoane fizice, pentru cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau 
alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de ser‐
vicii, se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană. Sunt inter‐
zise încasările fragmentate de la o persoană, pentru operațiunile de încasări în numerar 
cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum și fragmentarea tranzacțiilor cu valoare mai 
mare de 10 000 lei. Nu sunt aplicabile aceste prevederi în cazul livrărilor de bunuri și 
prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate. 
Plățile în numerar efectuate către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achi‐
ziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drep‐
turi și restituiri de împrumuturi sau alte finanțări se efectuează cu încadrarea în plafonul 
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zilnic de 10.000 lei către o persoană.  
Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacțiile mai 
mari de 10.000 lei. 
Excepții  
Plafoanele-limită prevăzute nu se aplică pentru următoarele operațiuni: 
� depunerea de numerar în conturile deschise la instituțiile de credit sau la instituțiile 

care prestează servicii de plată și care sunt autorizate de BNR, inclusiv în automate-
le de încasări în numerar 

� plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite 
pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizației și a cazării pe timpul deplasă-
rii, precum și a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens 

� plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, amenzilor și a altor obligații 
datorate bugetului general consolidat al statului 

� retragerea de numerar din conturi deschise la instituțiile de credit sau la instituțiile 
care prestează servicii de plată și care sunt autorizate de BNR pentru plata salariilor 
și a altor drepturi de personal prevăzute de lege și pentru alte operațiuni de plăți 
efectuate către persoanele fizice 

� transferarea de sume prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată 
autorizate de BNR sau autorizate în alt stat membru al UE și notificate către BNR, 
potrivit legii 

� depunerea de numerar în automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de 
bancnote sau monede. 

Stornarea facturilor 
În cazul facturilor stornate aferente bunurilor returnate și/sau serviciilor care nu au fost 
prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor de 
tipul cash and carry, restituirea sumelor se poate face în numerar în limita plafoanelor 
de mai sus, diferența putând fi restituită numai prin instrumente de plată fără numerar. 
În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice și, respectiv, neprestării de servi-
cii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în 
limita a 10.000 lei, sumele care depășesc acest plafon putând fi restituite numai prin 
instrumente de plată fără numerar. Prin excepție, în cazul în care, la data restituirii, per-
soanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai dețin cont bancar, restituirea se 
poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită. 
Operațiunile de încasări și plăți în numerar între persoanele fizice 
Aceste operațiuni, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra 
unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum și cele reprezentând acorda-
rea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 
lei/tranzacție. Sunt interzise încasările și plățile fragmentate în numerar pentru tran-
zacțiile mai mari de 50.000 lei, precum și fragmentarea unei tranzacții mai mari de 
50.000 lei. 
Se interzice instituțiilor bancare să elibereze operatorilor economici, sume în numerar 
peste plafoanele zilnice stabilite, pe fiecare persoană și tranzacție, cu excepția operațiu-
nilor care nu intră în sfera limitării. 
Este interzis operatorilor economici fragmentarea solicitărilor de eliberare de numerar 
care conduce la depășirea plafonului prevăzut.  
Operatorii economici pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în 
baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori. 
Alte prevederi aplicabile operatorilor economici 
Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienților pentru efectuarea de plăți în nume-
rar. 
În cazul operatorilor economici care au organizate mai multe casierii, plafoanele prevă-
zute sunt aplicabile pe fiecare casierie în parte. 
Prevederile sunt aplicabile și sucursalelor și altor sedii secundare ale persoanelor juridi-
ce care au casierie proprie și/sau cont deschis la o instituție de credit. 
Amenzi 
Nerespectarea limitărilor și a plafoanelor menționate constituie contravenții, dacă nu au 
fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și 
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se sancționează, prin derogare de la prevederile art. 8 din OG 2/2001 privind regimul 
juridic al contravențiilor, cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește 
plafonul stabilit pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei. 
Nerespectarea interdicției de a acorda avantaje clienților la plata în numerar și neres‐
pectarea limitărilor privind retragerea de numerar peste plafon sau fragmentarea retra‐
gerilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei. 
Noile reglementări intră în vigoare la 9 mai 2015. 
Modificările aduse OUG 193/2002  privind introducerea sistemelor moderne 
de plată.  
Legea 70/2015 aduce modificări și OUG 193/2002. Aceste modificări sunt aplicabile de la 
9 aprilie 2016 (un an de la publicare). 
Conform noilor reglementări, băncile emitente a cardurilor, adică cele de la care consu‐
matorii au cardurile de debit sau credit, nu pot să perceapă instituției acceptante, adică 
banca care oferă comercianților POS‐uri unde consumatorii plătesc cu cardul, un comisi‐
on mai mare de 0,2% la cardurile de debit sau de 0,3% la cardurile de credit. 
Aceste plafonări privesc doar tranzacțiile interbancare, nu se referă la comisioanele per‐
cepute posesorilor de carduri la retrageri de numerar și alte operațiuni cu carduri. 
Actul normativ prevede că acordurile dintre instituțiile acceptante și beneficiarii plăților 
vor conține informații detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru 
sistemul de plată și procesare, marja acceptantului, precum și a comisioanelor suplimen‐
tare aplicate în funcție de marca și categoria respectivelor carduri de plată. 
Băncile care nu vor respecta plafoanele valabile de anul viitor vor fi sancționate cu 
amenzi de la 10.000 lei la 200.000 lei. 
De asemenea, persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și 
realizează anual o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 
100.000 euro și care nu vor accepta ca mijloc de plată cardurile de debit și credit vor fi 
pasibile de amenzi între 5.000 și 7.500 de lei. 
Noile reglementari sunt necesare în condițiile în care nivelul comisioanelor interbancare 
din România a rămas neschimbat în perioada 1996‐2011, în pofida schimbărilor de piață.  

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 250/2015) 
Ordonanța aduce modificări Codului Fiscal, cea mai importantă fiind reducerea TVA la 
produse alimentare.  
Prezentăm în continuare principalele modificări, toate fiind aplicabile de la 1 iunie 2015.  
Taxa pe valoarea adăugată 
Este extinsă aplicabilitatea cotei reduse de TVA de 9% pentru următoarele categorii de 
bunuri / servicii: 
� alimente și băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și 

celui animal; 
� animale și păsări vii din specii domestice; 
� semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor; 
� produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele ; 
� servicii de restaurant și catering, cu excepția băuturilor alcoolice. 
Se face precizarea că, prin normele metodologice, se vor stabili codurile NC corespunză‐
toare bunurilor cărora  li se va aplica cota redusă de TVA. Aceste coduri sunt conforme 
cu cele din Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 
privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost mo‐
dificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 
octombrie 2014. 
Impozitarea veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patri‐
moniul personal 
Se aduc clarificări cu privire la introducerea obligației organului fiscal de a emite decizie 
de impunere pentru situațiile în care titlul de proprietate este obținut în alt mod decât 
prin încheierea unui act autentic de către notar, prin hotărâre judecătorească sau în ca‐
drul procedurii de executare silită. Plata impozitului datorat se va efectua în termen de 
60 de zile de la data comunicării deciziei. 
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De asemenea, se elimină obligația registratorilor de la birourile de carte funciară de a 
verifica îndeplinirea obligației de plată a impozitului pe venitul obținut din transferul 
proprietăților imobiliare în vederea înregistrării la birourile de carte funciară a dreptu‐
rilor dobândite prin transferul proprietăților imobiliare. 
Stabilirea plăților anticipate de impozit în cazul veniturilor din cedarea fo‐
losinței bunurilor 
În cazul rezilierii contractului de închiriere dintre părți în cursul anului, pentru care chi‐
ria reprezintă echivalentul în lei a unei sume în valută, plățile anticipate se vor recalcula 
de către organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, în urma prezentării unor 
documente justificative. 
Determinarea venitului anual se realizează pe baza cursului de schimb comunicat de 
BNR, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere.  
În această situație, nu se depun declarații anuale privind venitul realizat. 
Impozitul cu reținere la sursă 
Se introduc măsuri care vizează eliminarea tratamentului discriminatoriu aplicat nerezi‐
denților care obțin venituri din dobânzi / activități independente din România și pentru 
care se reține impozit asupra venitului brut obținut, comparativ cu rezidenții români, 
care, în situații comparabile, pot avea o datorie fiscală mai redusă datorită deducerii 
potențialelor cheltuieli aferente acestor venituri.  
Persoanele juridice nerezidente pot opta pentru regularizarea impozitului cu reține‐
re la sursă aplicabil veniturilor din dobânzi obținute din România, prin declararea și pla‐
ta impozitului pe profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor prevăzu‐
te de Titlul II din Codul fiscal; 
Persoanele fizice nerezidente ce obțin venituri din activități independente din Ro‐
mânia au posibilitatea de a‐și regulariza impozitul reținut la sursă, prin declararea și 
plata impozitului pe venitul impozabil aferent acestora, conform regulilor prevăzute de 
Titlul III din Codul fiscal. 
Impozitul pe veniturile din dobânzi / din activități independente reținut la sursă va fi 
considerat plată anticipată în contul impozitului pe profit / impozitului pe venit. 
Dacă beneficiarul venitului nu prezintă certificatul său de rezidență fiscală, iar plătitorul 
venitului reține la sursă un impozit la nivelul cotei de 16%, potrivit Codului fiscal, suma 
astfel reținută poate constitui plată anticipată în contul impozitului pe profit / venit nu‐
mai dacă certificatul de rezidență fiscală este prezentat ulterior. 
Posibilitatea regularizării impozitului cu reținere la sursă se aplică doar în cazul venitu‐
rilor obținute din România de rezidenți ai statelor membre ale Uniunii Europene sau 
Spațiului Economic European, în cazul în care există o Convenție pentru Evitarea Dublei 
Impuneri sau un instrument juridic pentru realizarea schimbului de informații între Ro‐
mânia și aceste state. 

CIRCULARĂ nr. 12 din 31 martie 2015 privind nivelul ratei dobânzii de refe‐
rință a Băncii Naționale a României (MO 219/2015) 
Începând cu 1 aprilie 2015, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 2% pe an. 

ORDIN nr. 863 din 7 aprilie 2015 pentru aprobarea modelului și conținutului 
formularului "Decizia de reverificare" (MO 259/2015) 
Ordinul aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului 
„Decizia de reverificare”. 
Formularul "Decizia de reverificare" este actul administrativ fiscal care are ca obiect 
dispunerea reverificării unei anumite perioade, în baza art. 1051 alin. (1) din Codul de 
procedură fiscală, de către conducătorul inspecției fiscale, ca urmare a apariției unor 
date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care 
influențează rezultatele acestora. 
Formularul se completează în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 
1051 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, respectiv în baza unor informații, docu‐
mente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale încrucișate, inopinate ori 
comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități 
publice ori obținute în orice mod de organele de inspecție, de natură să modifice rezulta‐
tele inspecției fiscale anterioare. 
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Decizia de reverificare se comunică contribuabilului înainte de începerea inspecției fis‐
cale cu 30 de zile pentru marii contribuabili sau cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili. 
Decizia poate fi contestată de contribuabil. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deșeurile de echi‐
pamente electrice și electronice (MO 253/2015) 

LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă – Republicare 
(MO 247/2015) 

ORDIN nr. 417 din 6 aprilie 2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere 
în aplicare a OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Re‐
gulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor 
fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Lote‐
ria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru suprave‐
gherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale (MO 240/2015) 
Ordinul aprobă următoarele: 
� Instrucțiunile de punere în aplicare a OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonu‐

rilor fiscale; 
� Regulamentul de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale; 
� Modelul și conținutul cererii de revendicare a premiilor. 

ORDIN nr. 654 din 11 martie 2015 privind aprobarea Normelor metodologice 
de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată 
a dovezilor de origine preferențială în cadrul acordurilor care reglementea‐
ză comerțul preferențial dintre Uniunea Europeană și țările partenere, pre‐
cum și a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulație 
în cadrul Uniunii vamale UE‐Turcia (MO 218/2015) 

ORDIN nr. 837 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea Ordinu‐
lui președintelui ANAF nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de sta‐
bilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (MO 246/2015) 

ORDIN nr. 838 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea Ordinului președintelui 
ANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formulare‐
lor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire 
prin autoimpunere sau reținere la sursă (MO 279/2015) 
Ordinul aduce modificări „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” la pozi‐
țiile care se referă la taxe și impozite legate de activitatea de jocuri de noroc, în sensul 
actualizării temeiului legal care reglementează aceste taxe, prin schimbările în legislație 
apărute la finalul anului 2014. 

HOTĂRÂREA nr. 276/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Ro‐
mâniei și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind condiția de reciproci‐
tate pentru acordarea scutirii de TVA pentru misiunile diplomatice ale Ro‐
mâniei și ale Regatului Arabiei Saudite, semnat la București la 5 martie 2015 
(MO 292/2015) 

REMINDER – Necesitatea documentării politicilor contabile a societății 
În conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale 
consolidate, orice societate comercială are obligația de a elabora și menține un manual 
al politicilor contabile utilizate de societate. 
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile speci‐
fice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. 
Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobi‐
lizărilor, reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, 
alegerea metodei de valorizare a ieșirilor stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inven‐
tarul permanent sau intermitent etc. 
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Administratorii entității trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derula‐
te, inclusiv proceduri proprii pentru situațiile prevăzute de legislație. În cazul entităților 
care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligația 
gestionării entității respective. 
Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, de către specialiști 
în domeniul economic și tehnic, cunoscători ai activității desfășurate și ai strategiei 
adoptate de entitate. 
Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca 
rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității. 
În cazul modificării unei politici contabile, entitatea trebuie să menționeze în notele ex‐
plicative natura modificării politicii contabile, precum și motivele pentru care aplicarea 
noii politici contabile oferă informații credibile și mai relevante, pentru ca utilizatorii să 
poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modifică‐
rii asupra rezultatelor raportate ale perioadei și tendința reală a rezultatelor activității 
entității. 
Nu se consideră modificări ale politicilor contabile: 
a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care diferă ca 

fond de evenimentele sau tranzacțiile produse anterior; 
b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care nu au avut 

loc anterior sau care au fost nesemnificative. 
Totodată, în Ordinul 1802/2014 se precizează că "sub aspectul regulilor contabile, trebu‐
ie avute în vedere: 
� existența unui manual de politici contabile; 
� existența unei proceduri de aplicare a acestui manual; 
� existența de controale prin care să se asigure respectarea manualului;…… " 
Atenție! Amenda aplicată de inspectorii fiscali pentru inexistența manualului politi‐
cilor contabile este de până la 4.000 lei  
APEX Team vă poate asista în elaborarea manualelor de politici contabile în 
conformitate cu prevederile legale. 

INFO ‐ Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune 
Locațiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilal‐
te părți, numite locatar, folosința unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui 
preț denumit chirie. Locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numeș‐
te închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare. 
Înregistrarea contractelor de locațiune de către locatori, alții decât persoa‐
nele fizice 
Obligație 
Potrivit prevederilor art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, locatorii pot 
înregistra la organele fiscale competente din subordinea ANAF contractele de locațiune 
pe care le încheie în calitate de locator atât cu persoane fizice, cât și cu persoane juridi‐
ce. 
Organul fiscal competent este cel în a cărui evidență locatorul este înregistrat ca plătitor 
de impozite și taxe.  
Completare și depunere 
Pentru înregistrarea contractului de locațiune, locatorul depune „Declarația de înregis‐
trare a contractelor de locațiune”, însoțită de contractul de locațiune, în original și copie.  
Organul fiscal va certifica conformitatea copiei contractului de locațiune cu originalul și 
va restitui locatorului originalul. În cazul în care locatorul depune declarația prin poștă, 
cu confirmare de primire, aceasta va fi însoțită de o copie legalizată de pe contractul de 
locațiune. 
Modificarea și încetarea contractului de locațiune pot fi înregistrate, de locator, la orga‐
nul fiscal prin depunerea declarației având bifată căsuța „Modificare” sau „Încetare”, 
după caz, din formular, însoțită de documentele justificative. 
Data înregistrării contractelor de locațiune a modificărilor ulterioare și a încetării aces‐
tora este data depunerii acestora la registratura organului fiscal sau data poștei, după 
caz. 
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În cazul contractelor de locațiune/modificărilor ulterioare/încetării înregistrate direct la 
registratură, dovada înregistrării o constituie copia declarației având înscrise numărul și 
data înregistrării la organul fiscal. 
Pentru contractele de locațiune/modificări ulterioare/încetări transmise prin poștă, cu 
confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal o constituie copia declarați‐
ei însoțită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal. 
Înregistrarea contractelor de locațiune de către locatorul persoană fizică  
Obligație 
Persoanele fizice care au calitatea de locator și obțin venituri din cedarea folosinței bu‐
nurilor din patrimoniul personal și venituri din arendare au obligația înregistrării con‐
tractului între părți potrivit art. 81 alin. (2) Cod Fiscal. 
Organ fiscal competent este cel în a cărui rază teritorială: 
� persoana fizică își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, 

dacă aceasta este diferită de domiciliu ‐ în cazul persoanelor fizice rezidente; 
� se află bunul supus impunerii ‐ în cazul persoanelor fizice nerezidente. 
Completare și depunere 
Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul perso‐
nal și venituri din arendare și optează pentru determinarea venitului net, în sistem real, 
depun la organul fiscal contractul de locațiune, în original și copie, în termen de 15 zile 
de la încheierea acestuia, odată cu Declarația privind venitul estimat/norma de venit, 
formular 220. 
Organul fiscal va certifica conformitatea copiei cu originalul și va restitui locatorului 
originalul. În cazul în care locatorul depune declarația prin poștă, cu confirmare de pri‐
mire, aceasta va fi însoțită de o copie legalizată de pe contractul de locațiune. 
Data înregistrării contractelor de locațiune este data depunerii acestora la registratura 
organului fiscal sau data poștei, după caz. 
Pentru contractele de locațiune înregistrate direct la registratura organului fiscal, dova‐
da înregistrării o constituie copia declarației având înscrise numărul și data înregistrării 
la organul fiscal. 
În cazul contractelor de locațiune transmise prin poștă, cu confirmare de primire, dova‐
da înregistrării la organul fiscal o constituie copia declarației însoțită de confirmarea de 
primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent. 
Important! Pentru contribuabilii care obțin venituri din arendare pentru care impunerea 
este finală sunt aplicabile prevederile privind înregistrarea contractelor de locațiune de 
către locatori, alții decât persoanele fizice. 
Alte precizări 
Organul fiscal va organiza evidența contractelor de locațiune într‐un Registru al contrac‐
telor de locațiune, care se conduce informatizat. Înregistrarea în Registrul contractelor 
de locațiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii contractelor. 
Baza legală: Ordinul președintelui ANAF 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de în‐
registrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locați‐
une, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în 
MO 16/2013. 

INFO - Procedura înregistrării contractelor încheiate cu nerezidenți persoa-
ne fizice și juridice 

Obligație 
Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum și sediile permanente 
din România aparținând persoanelor juridice străine au obligația să înregistreze contrac‐
tele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente 
care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construc‐
ții, de montaj, activităților de supraveghere, activităților de consultanță, de asistență 
tehnică și a oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impoza‐
bile. 
Declarare 
Înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe 
teritoriul României se realizează prin depunerea, la organul fiscal competent, a 
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„Declarației de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective 
de servicii pe teritoriul României, inițiale/adiționale (conexe), încheiate cu persoane 
juridice străine sau persoane fizice nerezidente“, cod MFP 14.13.01.40/n, fără a fi însoți‐
tă de documente doveditoare ale datelor înscrise în declarație.  
Declarația se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efec‐
tive de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data înche‐
ierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege. În situa‐
ția în care în datele declarate inițial intervin modificări, acestea se declară în termen de 
30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei declarații rectificative.  
Înregistrarea contractelor/documentelor menționate mai sus, indiferent de durata aces‐
tora, se efectuează la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice ro‐
mâne, persoanele fizice rezidente, precum și sediile permanente din România aparți‐
nând persoanelor juridice străine, beneficiare ale activităților prevăzute mai sus, își au 
domiciliul fiscal, conform legii. Prin excepție, persoanele juridice române care au calita‐
tea de contribuabili mari și mijlocii, potrivit reglementărilor legale în vigoare, au obliga‐
ția înregistrării contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru adminis‐
trare. Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documente‐
le care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României: situații de lucrări, 
procese‐verbale de recepție, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piață sau 
orice alte documente corespunzătoare. 
Atenție! Contractele/documentele încheiate de persoane juridice române, persoane fizice 
rezidente, precum și sediile permanente din România aparținând persoanelor juridice 
străine cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente pentru activități 
desfășurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării. 
Sancțiuni 
Neîndeplinirea obligației de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică pres‐
tările efective de servicii pe teritoriul României se sancționează cu amendă de la 500 la 
1.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoa‐
nele juridice, conform prevederilor art. 219 alin. 2 lit. d din Codul de Procedură Fiscală. 
Bază legală: Ordinul președintelui ANAF 1.400/2012 privind procedura de înregistrare a 
contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice 
rezidente, precum și sediile permanente din România aparținând persoanelor juridice 
străine și persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, publicat în MO 
695/2012. 

INFO – Activitățile desfășurate de zilieri 

Noțiuni generale 
Potrivit reglementărilor legale în vigoare zilier poate fi o persoană fizică, cetățean ro‐
mân sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu 
caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații. Pot desfășura activi‐
tăți necalificate cu caracter ocazional și cetățenii altor state sau apatrizii care au domici‐
liul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române. 
Beneficiar de lucrări, pentru care zilierul execută activități necalificate cu caracter oca‐
zional poate fi o persoană juridică, o persoană fizică autorizată, întreprinderea individu‐
ală și întreprinderea familială. 
Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de lege, cu excepția 
serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, 
spații verzi și grădini zoologice. 
Obligații 
Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar se stabilește prin acordul de voință al părți‐
lor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă. O persoană 
poate desfășura activități ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puțin 16 ani. Prin 
excepție minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activitate ca zilieri 
numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali. Lucrătorii minori, respectiv 
minorii în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani desfășoară, ca zilieri, numai 
activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă 
astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și so‐
cială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de sănătate. 
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Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore. 
Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult 
de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopții. 
Chiar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va 
face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă. 
Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui 
terț. 
Beneficiarul de lucrări are obligația să înființeze Registrul de evidență a zilierilor și să-l 
păstreze la sediu și/sau la punctele de lucru, după caz. 
Beneficiarul are obligația să plătească zilierului remunerația cuvenită, prin orice mijloc 
de plată admis de lege, la sfârșitul fiecărei zile; plata remunerației se poate realiza cel 
mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, numai cu 
acordul exprimat în scris de către zilier și beneficiar; modalitatea de plată electronică și 
aspectele care privesc plata remunerației se stabilesc prin normele metodologice de apli-
care a legi. 
Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât valoa-
rea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul 
fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de că-
tre zilier și beneficiar. Dovada plății remunerației se face prin semnătura zilierului în 
Registru. 
În situația producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, 
beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medica-
le/înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina 
beneficiarului. 
Activități 
Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevă-
zute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată: 
� agricultură, vânătoare și servicii anexe, cu excepția crescătorilor de animale în sis-

tem semiliber, tradițional și transhumanță - diviziunea 01; 
� silvicultură, cu excepția exploatări forestiere - diviziunea 02; 
� pescuit și acvacultură - diviziunea 03; 
� colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - clasa 3821 și 3811; 
� recuperarea materialelor - grupa 383; 
� comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii - grupa 462; 
� activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - grupa 823; 
� publicitate - grupa 731; 
� activități de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activități suport pentru 

interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de 
spectacole - clasa 9004; 

� activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste - clasa 7220 (săpături 
arheologice); 

� activități desfășurate în sere, spatii verzi, parcuri și grădini zoologice - cod 0141. 
Obligații fiscale 
Veniturile realizate de zilieri sub forma remunerației zilnice pe fiecare beneficiar de lu-
crări este venit asimilat salariilor, pentru care se datorează impozit în cotă de 16%. Nu 
se datorează contribuții sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. 
Calculul și reținerea impozitului pe venituri din salarii datorat se efectuează de către 
beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăți a remunerației brute. 

REMINDER – Impactul fiscal al corectării erorilor contabile aferente anilor 
fiscali precedenți 
Dorim să vă reamintim că în conformitate cu prevederile Codului Fiscal (art. 19) și a 
Normelor de aplicare a Codului Fiscal, veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau 
omise se corectează prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale căreia îi 
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 eronat, contribuabilul 
este obligat sa depună declarația 101 rectificativă pentru anul fiscal respectiv. Dacă în 

Zilierii 
o soluție la 

îndemână pentru 
activități ocazionale 
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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 întâr‐
ziere conform legislației în vigoare. 

REMINDER – Obligațiile angajatorului privind protecția securității și sănă‐
tății în muncă 
În cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pen‐
tru: 
� asigurarea securității și protecția sănătății angajaților ‐ prin controlul medical obli‐

gatoriu efectuat de medicul specialist de medicina muncii în vederea angajării și 
controlul medical anual obligatoriu; 

� prevenirea riscurilor profesionale și informarea și instruirea lucrătorilor ‐ prin eva‐
luarea riscurilor fiecărui loc de muncă din punct de vedere al sănătății și securității 
în muncă și prin instructajul obligatoriu, 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 fiselor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență. Instructajul 
și completarea fiselor individuale pot fi făcute doar de persoane juridice sau fizice 
autorizate să desfășoare activități 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 obligații financiare pentru angajați. 

INFO ‐ Completarea și depunerea formularului 201 "Declarație privind veni‐
turile realizate 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 venituri din străinătate, impozabile în Româ‐
nia, ca urmare a desfășurării unor activități în străinătate, cum ar fi: venituri din profe‐
sii libere, venituri din activități 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, venituri din transferul proprietăților imobiliare din 
patrimoniul personal, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma 
câștigurilor din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de con‐
tract 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, pre‐
cum și impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fie‐
cărui 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 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 desfășoară activitate salarială în străinătate și sunt plătite pentru activitatea 
salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezi‐
dent 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 din‐
tre 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; 

Nu uitați  
să depuneți 

declarația 201  
până la 25 mai,  

în cazul în care ați 
obținut venituri din 
străinătate în anul 

2014 
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d) este cetățean român care lucrează în străinătate, ca funcționar sau angajat al Româ‐
niei 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 funcțio‐
nar ori angajat al unui organism internațional și interguvernamental înregistrat în Ro‐
mânia, 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. Sala‐
riaților care lucrează în aceasta zi trebuie să li se asigure compensarea cu timp liber co‐
respunzător în următoarele 30 de zile.  În cazul în care, din motive justificate, nu se 
acordă zile libere, salariații beneficiază, pentru munca 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 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, mun‐
ca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunză‐
tor duratei acesteia. Sporul pentru munca suplimentară se stabilește prin negociere, în 
cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, 
și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii aprilie 2015 pentru 
evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități 
bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în 
lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute este: 
1 EUR = 4,4198 RON; 1 CHF = 4,2025 RON; 1 GBP = 6,1047 RON; 1 USD = 3,9528 RON. 

AGENDA LUNII MAI 2015 
Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format elec‐

tronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoa‐

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

(disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, co‐
municat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 

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

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

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

bilă" etc.) înscrise pe factură; 
� Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completați Registrul non‐transferurilor; 
� Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de 

schimb care va fi utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 

1 mai  
zi nelucrătoare 
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În cursul lunii nu uitați că 
Vineri, 1 mai, este zi liberă 
Vineri, 8 mai, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din tri‐

mestrial în lunar, în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în 
luna aprilie 2015. Începând cu luna mai 2015, perioada fiscală de raportare a TVA va 
fi lunară.  

Luni, 11 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 per‐

soanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fis‐
cal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la 
art.152 din Codul Fiscal (formular 096). 

Luni, 11 mai, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclama și publicitate.  
Vineri, 15 mai, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna aprilie 2015 (standard sau extinsă depusă în for‐

mat electronic); 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru 

aprilie 2014. 
Luni, 25 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 intracomuni‐

tare (formular 390)* aferentă lunii aprilie 2015; 
� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritori‐

ul național aferentă lunii aprilie 2015 (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 Ro‐
mânia (formular 224);  

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără eco‐
taxă); 

� declarațiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie și sursă de venit 
pentru anul 2014 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, câș‐
tiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate 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 contribuabilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activități 
comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, divi‐
dende, dobânzi, premii și jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoa‐
re, 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 
(formular 230). Formularul 230 se completează de către persoanele fizice care 
au realizat, în anul 2013 venituri din salarii și care solicită virarea unei sume de pâ‐
nă la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea entităților nonprofit care se înfi‐

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor și de 
plată a taxelor! 
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ințează și funcționează potrivit legii. Formularul 230 se depune și pentru cheltuielile 
efectuate 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 înre‐

gistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul 
Fiscal (formular 311) 

� declarației privind impozitul pe construcții. 
Luni, 25 mai, este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Bugetul de stat:  

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, da‐

că 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 2015 
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 sănăta‐

te 
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 2015 
� impozitului pe construcții ‐ rata I. 
Luni, 1 iunie, 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 pentru subuni‐
tățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Eco‐
nomic European. 
Luni, 1 iunie,  este ultima zi pentru depunerea situațiilor financiare anuale* 
� pentru societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, 

institutele naționale de cercetare‐dezvoltare; 
� pentru subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice 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 2014 trebuie să se finalizeze și 
evidența contabilă și fiscală aferentă exercițiului financiar: 
� să se completeze Registrul de evidență fiscală; 
� să se completeze Registrul inventar; 
� să se verifice ca PV al comisiei de inventar și eventualele decizii de casare, de scoate‐

re 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). Regis‐
trele obligatorii, adică Registrul‐jurnal (cod 14‐1‐1), Registrul‐inventar (cod 14‐1‐2) 

1 iunie  
termen pentru 

depunerea 
situațiilor 

financiare anuale 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2015  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % pentru condiții speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraților din luna pen‐
tru care se calculează contribuția și valoa‐
rea corespunzătoare a de cinci ori câștigul 
salarial mediu brut)1 

(valabile începând cu veniturile aferente 
lunii octombrie 2014)  

10,5% (baza de calcul a con‐
tribuției individuale plafonat 
pentru angajat la cinci ori 
câștigul salarial mediu brut, 
adică  

5 x 2.415 =12.075 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 in‐
demnizații de asigurări de sănătate 
(calculată la venitul brut plafonat la 12 sala‐
rii minime brute pe țară garantate în plată 
înmulțit cu numărul asiguraților pentru care 
se calculează contribuția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj 
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

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

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

  

Fondul de garantare pentru plata 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 (975 
lei) la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit începând cu mai 
2013 

9,35 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform 
HG 1091/2014 

975 lei (începând cu 1 ianuarie 2015)    

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

  
17 lei (începând cu 27 ian 2015) 
42,50 lei (începând cu 27 ian 2015) 

  

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medicale 
și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din 
salariul mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații bene‐
ficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este 
salariul minim brut pe tară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate su‐
portate de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de 
muncă sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  
OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, menți‐
onate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 

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 declarațiilor și au un certificat digital. 



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

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

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

�Ținere de contabilitate  

�Salarizare și servicii conexe 

�Asistență contabilă  

�Organizarea funcției contabile  

�Consultanță fiscală și contabilă « on line » 

Bd. Dacia 56, Sector 2 
București - 020061  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

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

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
 © 2015 APEX Team International 


