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COMUNICAT DE PRESĂ – MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA NORMELOR 
METODOLOGICE DE APLICARE A CODULUI FISCAL (sursa: Guvernul 
României – www.gov.ro) 
Guvernul a modificat și completat normele metodologice de aplicare a Codului fiscal 
în ceea ce privește impozitul pe profit, impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii și TVA. 
Modificările aduc clarificări și exemple de punere în aplicare a măsurilor introduse 
prin OUG 84/2016 și prin OUG 3/2017.  
Actul normativ vizează, în principal, următoarele aspecte: 
IMPOZITUL PE PROFIT 
� Se clarifică aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit, în contextul 

în care s-a stabilit aplicarea acestei măsuri pe perioadă nedeterminată și s-a 
extins aplicarea facilității și pentru  licențe de utilizare a programelor 
informatice. 

� Normele includ exemple privind alocarea cheltuielilor nedeductibile aferente 
veniturilor neimpozabile, calculul ponderii veniturilor neimpozabile în totalul 
veniturilor și stabilirea cheltuielilor de conducere și administrare alocate 
veniturilor neimpozabile. 

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR 
� Precizări privind  aplicarea  de către microîntreprinderi a Legii nr. 170/2016 

privind impozitul specific unor activități. Se clarifică sistemul de impozitare pe 
veniturile microîntreprinderilor, în cazul persoanelor juridice române plătitoare 
de impozit pe profit, care la 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse 
între 100.001 – 500.000 euro, echivalentul în lei, ca urmare a modificării limitei 
veniturilor realizate în anul precedent la 500.000 euro; 

� Sunt introduse prevederi mai clare legate de menținerea și după 1 februarie 
2017 a statutului de plătitor de impozit pe profit pentru microîntreprinderile, 
care au optat să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal; 

� Normele conțin și precizări care detaliază modalitatea de calcul, declarare și 
plată a impozitului pe profit de către contribuabilii care devin 
microîntreprinderi începând cu data de 1 februarie 2017 și optează să plătească 
impozit pe profit.      

IMPOZITUL PE VENIT 
� Sunt introduse explicitări ale modului de aplicare în cursul unui an a scutirii de 

la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, în cazul 
persoanelor fizice care desfășoară activități, pe bază de contract individual de 
muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care 
desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 
170/2016 privind impozitul specific unor activități. 

� Se stabilește un plafon neimpozabil de 450.000 lei în cazul veniturilor realizate 
din transferul dreptului de proprietate din patrimoniul personal. 

� Se prevede aplicarea deducerii serviciilor medicale furnizate sub formă de 
abonament și a primelor de asigurare voluntară de sănătate, în cadrul aceluiași 
plafon anual de 400 de euro echivalent în lei. 
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CONTRIBUȚII SOCIALE 
� S-au făcut corelări legislative referitoare la eliminarea plafonului reprezentând 

valoarea a 5 câștiguri salariale medii brute, în cazul veniturilor din salarii și asimilate 
salariilor, investiții și alte surse. 

TVA 
� Introducerea de dispoziții procedurale cu privire la deducerea TVA de către 

persoanele impozabile care se reînregistrează în scopuri de TVA după ce au avut codul 
de înregistrare anulat, precum și cu privire la emiterea de facturi pentru livrările de 
bunuri și prestările de servicii efectuate în perioada respectivă, astfel încât 
beneficiarii să își poată exercita la rândul lor dreptul de deducere a TVA pentru 
achizițiile efectuate de la aceste persoane în perioada în care nu au avut cod de TVA; 

� Modificarea regulilor de ajustare a bazei de impozitare a TVA în cazul 
neîncasării  contravalorii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate ca urmare a 
reorganizării sau falimentului beneficiarului, astfel încât aceasta să fie permisă în 
termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat 
hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv 
hotărârea judecătorească de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței, 
sub sancțiunea decăderii; 

� Instituirea de norme procedurale cu privire la aplicarea noului regim special forfetar 
pentru agricultori, introdus prin OUG nr. 84/2016. 

Menționăm că până la închiderea prezentei ediții a buletinului informativ, hotărârea de 
Guvern care modifică Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal nu fusese încă 
publicată în Monitorul Oficial. Vom reveni asupra modificărilor introduse de această 
hotărâre în numărul viitor al buletinul informativ APEX Team.  

ORDIN nr. 464 din 17 martie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități 
(MO 266/2017) 
Ordinul aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul 
specific unor activități. 
Am prezentat o sinteză a noutăților aduse de normele metodologice încă din stadiul de 
proiect, în numărul precedent al buletinului informativ APEX Team. Puteți accesa 
numărul 3 2017 pentru informații suplimentare. 

ORDIN nr. 1232 din 12 aprilie 2017 privind modificarea și completarea 
Ordinului președintelui ANAF nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de 
soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de 
rambursare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 
(MO 262/2017) 
Ordinul aduce modificări procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de 
TVA cu opțiune de rambursare.  
Una din modificări se referă la constituirea bazei de date speciale care conține informații 
despre persoanele  impozabile care prezintă risc fiscal pentru rambursarea de TVA. 
Procedura este astfel completată cu criterii de înregistrare / radiere din baza de date 
specială.   
Rambursarea TVA către un contribuabil va ține cont de riscul fiscal asociat acestui 
contribuabil. Autoritatea fiscală determină valoarea Standardului individual negativ 
(SIN), acesta fiind suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără analiză documentară 
sau inspecție fiscală anticipată, riscul implicat de această rambursare fiind considerat 
acceptabil de către administrația fiscală.  Această sumă este stabilită în condiții de 
activitate normală și continuă a persoanei impozabile, ținând-se cont și de 
comportamentul său fiscal.  SIN se stabilește trimestrial, având în vedere raportările 
contabile și deconturile de TVA, în datele de 5 februarie, 5 mai, 5 august și 5 noiembrie. 
Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare se soluționează în funcție 
de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă fiecare persoană impozabilă, astfel:  
a) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic - prin emiterea Deciziei de rambursare 

a TVA;  
b) în cazul deconturilor de TVA depuse de alți contribuabili decât marii contribuabili, 

Au fost modificate 
normele de aplicare 

a Codului Fiscal 
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contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mediu - cu analiză 
documentară;  

c) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare - cu inspecție fiscală anticipată.  
Deconturile   cu   sume   negative   de   TVA   cu   opțiune   de   rambursare   depuse   de   
persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal 
și nici nu au fost identificate în baza de date specială constituită, prin care se solicită 
rambursarea unei sume de până la 45.000 lei, se încadrează la risc fiscal mic. 
Criterii de analiză la încadrarea unui contribuabil în baza de date a contribuabililor 
cu risc fiscal în rambursările de TVA 
a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituții, care vizează aspecte 

de natură fiscală și care ar putea avea incidență în acordarea unei rambursări 
necuvenite de TVA.  

b) în cadrul acțiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele 
constitutive ale unor infracțiuni cu implicații de natură fiscală.  

c) cu   ocazia   inspecției   fiscale   ulterioare   au   fost   stabilite   diferențe   mai   mari   
de   10%   din   suma rambursată, dar nu mai puțin de 50.000 lei pentru fiecare 
decont de TVA care a făcut obiectul inspecției fiscale ulterioare. 

d) s-au   constatat   neconcordanțe   semnificative,   verificate   și   confirmate   de   
organul   fiscal,   între informațiile înscrise în declarațiile informative privind 
livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA (formular 394) depuse de persoana impozabilă și cele 
depuse de partenerii de afaceri și/sau neconcordanțe semnificative între datele 
primite   prin   sistemul   VIES   și   cele   declarate   de   către   persoana   impozabilă   
prin   declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare 
(formular 390 VIES). 

Radierea   din   baza   de   date   specială   se   face   pornind   de   la   motivele   care   au   
stat   la   baza înscrierii și/sau menținerii în această bază de date, conform în oricare 
dintre următoarele situații: 
a) persoana impozabilă nu mai face obiectul acțiunii de cercetare penală (a fost dispusă 

neînceperea urmăririi penale, au fost respinse plângerile penale formulate de 
organele fiscale, au fost scoși de sub   urmărire   penală,   au   fost   emise   ordonanțe   
de   clasare   a   cauzelor   etc.),   potrivit   informațiilor primite de la organele 
abilitate; 

b) organele de inspecție fiscală au constatat diferențe de TVA nesemnificative cu ocazia 
inspecțiilor fiscale sau contribuabilul nu mai datorează sumele reprezentând TVA 
stabilite suplimentar.  

c) persoana impozabilă și-a încetat activitatea și a fost radiată din evidențele fiscale; 
d) structurile care au propus înscrierea/menținerea persoanei impozabile în baza de 

date specială transmit compartimentului de specialitate un referat motivat, cu 
propunerea de radiere a persoanei impozabile respective. 

e) organele fiscale au constatat faptul că neconcordanțele între informațiile înscrise în 
declarațiile informative (formular 394) depuse de persoana impozabilă și cele depuse 
de partenerii de afaceri și/sau neconcordanțe semnificative între datele primite prin 
sistemul VIES și cele     declarate     de     către     contribuabili     prin     declarațiile 
recapitulative (formular 390 VIES), fie nu mai există fie sunt nesemnificative. 

ORDIN nr. 543 din 4 aprilie 2017 privind modificarea și completarea 
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea 
Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și 
raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele 
juridice fără scop patrimonial (MO 243/2017) 
Noutățile aduse de prezentul Ordin au fost prezentate încă din stadiul de proiect, în 
numărul precedent al buletinului informativ APEX Team.  
Pentru informații suplimentare accesați materialul editat de APEX Team. Menționăm în 
acest sens că tot în numărul precedent am reluat și prezentarea procedurii complete de 
corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare / raportările contabile anuale 
adoptată prin Ordinul 450/2016. 

Noi criterii de 
evaluare a riscului 
fiscal în vederea 
rambursării TVA 
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Atenție la obligația 
înregistrării 

contractelor de 
închiriere, de către 
locatorul persoană 

fizică, la ANAF! 

ORDIN nr. 1023 din 28 martie 2017 pentru aprobarea Procedurii de 
administrare și monitorizare a marilor contribuabili (MO 277/2017) 
Ordinul adoptă o nouă procedură de administrare și monitorizare a marilor 
contribuabili, fiind abrogată vechea procedură reglementată de Ordinul președintelui 
ANAF 467/2015.  

ORDIN nr. 1938 din 13 martie 2017 privind modificarea și completarea 
Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), 
aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al 
președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 (MO 
229/2017) 
Ordinul completează lista clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase 
caractere) și modifică denumirea unor poziții. 

INFO - Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune 
Locațiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure 
celeilalte 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 numește închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de 
arendare. 
Înregistrarea contractelor de locațiune de către locatori, alții decât 
persoanele 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 
juridice. 
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 
înregistrare 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 
organul 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 
acestora este data depunerii acestora la registratura organului fiscal sau data poștei, 
după caz. 
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 
declarației 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 
bunurilor din patrimoniul personal și venituri din arendare au obligația înregistrării 
contractului 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; 



Pagina 5 

Newsletter 

 © 2017 APEX Team International 

� se află bunul supus impunerii - în cazul persoanelor fizice nerezidente. 
Completare și depunere 
Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul 
personal 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 
primire, 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, dovada 
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, dovada 
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 
contractelor 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 
înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de 
locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat 
în MO 16/2013. 

INFO – Activitățile desfășurate de zilieri 

Noțiuni generale 
Potrivit reglementărilor legale în vigoare zilier poate fi o persoană fizică, cetățean român 
sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter 
ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații. Pot desfășura activități 
necalificate cu caracter ocazional și cetățenii altor state sau apatrizii care au domiciliul 
sau, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române. 
Beneficiar de lucrări, pentru care zilierul execută activități necalificate cu caracter 
ocazional poate fi o persoană juridică, o persoană fizică autorizată, întreprinderea 
individuală 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 
părților, 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 
socială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de sănătate 
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. 

Zilierii - o formă 
simplificată de a 
utiliza forță de 

muncă 
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Cunoașteți toate 
obligațiile 

angajatorului 
privind securitatea 

și sănătatea în 
muncă? 

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 
aplicare a legi. 
Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât 
valoarea/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 către 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 medicale / 
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 
prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată: 
� agricultură, vânătoare și servicii anexe, cu excepția crescătorilor de animale în 

sistem 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 
lucrări 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. 

APEX Team este în continuă dezvoltare și de aceea dorește să  
își completeze echipa cu noi consultanți contabili 

 
Trimiteți C.V. la: recrutare@apex-team.ro 

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 
Alăturați-vă echipei!  
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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 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 
veniturile 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. 59 alin. (2) din Codul Fiscal, coroborat cu prevederile art. 7 pct. 
28, care realizează venituri 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 proprietate 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 contract și alte 
operațiuni similare, alte venituri din investiții, venituri din pensii, precum și alte venituri 
impozabile potrivit Codului 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 persoanele fizice 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 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 

Știți să completați 
declarația anuală 
privind veniturile 

obținute din 
străinătate? 
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30 mai 
termenul de 
depunere a 
situațiilor 

financiare / 
raportărilor anuale 

la ANAF 

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 – Depunerea situațiilor financiare / raportărilor anuale la ANAF 
Marți, 30 mai,  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. 

Marți, 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 pentru subunitățile deschise în România de societăți 
rezidente în state aparținând Spațiului Economic European. 
Odată cu depunerea situațiilor financiare aferente anului 2016 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 

scoatere din gestiune sunt semnate; 
� să se arhiveze documentele primare (10/15 ani este regula generală cu excepție în 

Ordin 2634/2015 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. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfarșitul lunii aprilie 2017 pentru 
evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități 
bănesti, creante, 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 = 4,5333 RON; 1 CHF = 4,1837 RON; 1 GBP = 5,3604 RON; 1 USD = 4,1453 RON 

AGENDA LUNII MAI 2017 

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. 8 din Codul Fiscal; 

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

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

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

(BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale Europene). 
Pentru consultarea calendarului obligațiilor fiscale aferente lunii MAI 2017, accesați următorul link de pe 
pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2017.htm#mai  
 

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2017 
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate 

dependente) (cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale  
(pensie) - Vezi nota 1 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % pentru condiții speciale de muncă 

10,5% 

Contribuția la fondul de asigurări sociale de 
sănătate (calculată la venitul brut) - Vezi nota 2 

5,2% 5,5% 

Contribuția pentru concedii medicale și 
indemnizații de asigurări de sănătate  
(calculată la venitul brut plafonat la 12 salarii 
minime brute pe țară garantate în plată 
înmulțit cu numărul asiguraților pentru care se 
calculează contribuția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj  
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

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

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

  

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

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  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit 

max 15,00 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 
1.250 lei până la 1 februarie 2017 
1.450 lei de la 1 februarie 2017 

  

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

  
17 lei 

42,50 lei 
  

Nota 1: Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) nu mai este plafonată de la 1 februarie 2017 (aplicabil atât 
pentru contribuția angajatorului cât și a angajatului)  

Nota 2: Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) a fost plafonată pe perioada 1 – 31 ianuarie 2017. 
Începând cu 1 februarie 2017 se elimină plafonarea bazei impozabile, revenindu-se la regimul aplicabil în 2016.  



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

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

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

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

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

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

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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