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LEGE nr. 60 din 15 aprilie 2019 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 296/2019) 
Legea aduce mai multe modificări Codului Fiscal, inclusiv clarificări cu privire la 
tratamentul TVA aplicat cupoanelor valorice, menționăm principalele noutăți în cele 
ce urmează. 
CUPOANE (VOUCHERE) VALORICE 
Legea transpune prevederile Directive (UE) 2016/1.065 a Consiliului din 27 iunie 
2016 de modificare a Directivei 2006/112/CE.  
Până la 20 aprilie 2019, cupoanele valorice au fost reglementate în Normele de apli-
care a Codului Fiscal  sub terminologia de vouchere. Noile prevederi aduc modificări 
de tratament fiscal față de prevederile existente anterior. Textul publicat a făcut 
obiectul unui proiect publicat pe site-ul MFP încă din vara anului 2018 și deși trebu-
ia aplicat de la 1 ianuarie, el a fost publicat abia acum. Normele de aplicare a Codu-
lui Fiscal conțin încă vechile prevederi 
Legea introduce un nou articol în secțiunea de TVA al Codului Fiscal, art. 2741 – 
„Dispoziții comune livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii”, acesta reglemen-
tând regimul cupoanelor valorice (fostele vouchere). 
Cuponul valoric este definit ca un instrument care presupune obligația de a-l accep-
ta drept contrapartidă sau drept o parte din contrapartida unei livrări de bunuri sau 
prestări de servicii. Pentru a fi considerat cupon valoric, trebuie să se indice bunuri-
le sau serviciile ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identității potențialilor 
furnizori/prestatori ai acestora. 
Cupoanele valorice pot fi cu utilizare unică sau multiplă.  
Cuponul valoric cu utilizare unică este definit drept acel cupon valoric în cazul 
căruia locul livrării bunurilor sau al prestării serviciilor la care se referă cuponul 
valoric și TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute în momen-
tul emiterii cuponului valoric.  
Vechea definiție dată voucherului cu scop unic menționa printre altele că „bunurile 
și serviciile trebuie să fie identificate”. Observăm o diferență fină între cele două 
definiții, dar care schimbă evident încadrarea în cupoane cu scop unic sau multiplu 
față de perioada trecută. 
Cuponul valoric cu utilizare multiplă este definit ca fiind altul decât un cupon va-
loric cu utilizare unică. 
Tratamentul TVA al cupoanelor valorice cu utilizare unică 
Fiecare transfer al unui cupon valoric cu utilizare unică efectuat de o persoană im-
pozabilă care acționează în nume propriu se consideră a fi o livrare a bunurilor sau 
o prestare a serviciilor la care se referă cuponul valoric. Faptul generator și exigibi-
litatea TVA intervin la vânzarea cuponului cu utilizare unică, adică se colectează 
TVA la momentul transferului cuponului valoric. 
Dacă valoarea cuponului nu acoperă integral contrapartida cerută pentru livrarea de 
bunuri sau prestarea de servicii, pentru partea neacoperită se consideră că are loc o 
tranzacție separată în sfera TVA. Altfel spus, pentru acea diferența se va colecta TVA 
la momentul livrării efective a bunurilor sau prestării efective a serviciilor. 
Tratamentul TVA al cupoanelor valorice cu utilizare multiplă 
Predarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor, în schimbul unui 
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cupon valoric cu utilizări multiple, este o operațiune în sfera TVA, în timp ce fiecare tran-
sfer anterior al respectivului cupon valoric cu utilizări multiple nu intră în sfera TVA. 
Faptul generator de taxă și exigibilitatea intervin la data livrării bunurilor/prestării ser-
viciilor, adică se colectează TVA la momentul livrării efective a bunurilor sau prestării 
efective a serviciilor. Valoarea înscrisă pe un cupon valoric cu utilizare multiplă este o 
valoare brută, ce include și TVA. 
În cazul în care cuponul valoric cu utilizări multiple este transferat de o persoană impo-
zabilă, alta decât persoana impozabilă care efectuează operațiunea în sfera TVA, orice 
prestare de serviciu care poate fi identificată, cum ar fi serviciile de distribuție sau de 
promovare, intră în sfera TVA. 
PRESTĂRILE DE SERVICII ELECTRONICE, DE TELECOMUNICAȚII, DE RADIO‐
DIFUZIUNE ȘI TELEVIZIUNE 
În cazul în care aceste servicii sunt prestate către persoane neimpozabile din alte state 
membre, locul prestării este locul unde este stabilit beneficiarul, iar prestatorul este obli-
gat fie să se înregistreze în fiecare stat membru în care sunt stabiliți beneficiarii, fie să 
aplice MOSS. 
Legea introduce o excepție, și anume că locul prestării se va considera a fi în statul mem-
bru în care este stabilit prestatorul, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
 prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședin-

ța obișnuită într-un singur stat membru 
 sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, își au domiciliul 

stabil sau reședința obișnuită în orice alt stat membru diferit de cel în care este stabi-
lit prestatorul 

 valoarea totală, fără TVA, a prestărilor nu depășește, în anul calendaristic curent, 
10.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională (46.337 lei) și nu a 
depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent. Atunci când, în cursul 
unui an calendaristic, pragul de 10.000 de euro este depășit, de la momentul respec-
tiv se consideră că locul prestării este în SM al beneficiarului. 

Prestatorii din România care îndeplinesc condițiile menționate anterior au dreptul de a 
opta ca locul prestării să fie la beneficiar. Opțiunea se aplică pentru cel puțin doi ani ca-
lendaristici. 

HOTĂRÂRE nr. 213 din 10 aprilie 2019 pentru modificarea și completarea ti‐
tlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernu‐
lui nr. 1/2016 (MO 282/2019) 
Hotărârea aduce câteva actualizări ale unor prevederi din Normele de aplicare a titlului 
VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul Fiscal. Actualizările se referă la adăugarea 
unui caz de la CJUE, corecția unor formulări cu referire la cote de TVA și alte reformulări. 
Este de asemenea clarificat cazul comercializării unui pachet de bunuri /servicii care sunt 
supuse atât cotei reduse de TVA, cât și cotei standard de TVA și se poate stabili o operați-
une principală. În acest caz, cota de TVA aplicabilă pachetului este cota de TVA aplicabilă 
operațiunii principale, chiar dacă prețul fiecărui element care compune prețul total plătit 
de un consumator pentru a putea beneficia de această prestație poate fi identificat, astfel 
cum s-a pronunțat și CJUE în Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV. 

ORDIN nr. 1086 din 17 aprilie 2019 privind modificarea Ordinului președinte‐
lui ANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Re‐
gistrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, 
precum și a modelului și conținutului unor formulare (MO 303/2019) 
Ordinul aduce modificări procedurii de înregistrare în Registrul entităților/unităților de 
cult pentru care se acordă deduceri fiscale, dintre care menționăm: 
 cererea de înscriere se va soluționa de organul fiscal în termen de maximum 5 zile de 

la depunere (anterior termenul era de 10 zile) 
 compartimentul de specialitate (registru PJ) va solicita compartimentului evidență pe 

plătitori informații privind eventualele obligații fiscale restante ale solicitantului cel 
târziu în ziua următoare cererii (anterior termenul era de 2 zile) 

 compartimentul evidență pe plătitori va transmite răspunsul în maximum o zi de la 
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solicitare (anterior termenul era de 2 zile)  
 ONG-ul/unitatea de cult care îndeplinește condițiile va fi înscrisă în registru cu data 

aprobării deciziei (anterior era „cu data comunicării deciziei”).  

ORDIN nr. 942 din 4 aprilie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiu‐
nea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței 
(MO 285/2019) 
Ordinul introduce în premieră posibilitatea cesiunii unor creanțe bugetare de către debi-
torii aflați în procedura insolvenței. 
Aceasta poate fi inițiată de organul fiscal central, pentru creanțele bugetare înscrise de 
organul fiscal în tabelul definitiv de creanțe, rămase nestinse la data încheierii contractu-
lui de cesiune. 
Selecția cesionarului se realizează de către organul fiscal, prin serviciul/biroul juridic, 
prin publicarea unui anunț privind invitația de participare la procedura competitivă orga-
nizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare, pe site-ul ANAF. 

ORDIN nr. 1957 din 5 aprilie 2019 privind stabilirea procedurii de aplicare a 
prevederilor art. II pct. 1‐13 din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea OUG 
18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal‐bugetare și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative (MO 274/2019) 
Ordinul se referă la procedurile de aplicare a facilităților fiscale acordate pentru pregăti-
rea, organizarea și desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 
2020 („CE 2020”), facilități prezentate în buletinul informativ APEX Team 3 2019. 
Astfel, pentru a beneficia de facilitățile fiscale, entitățile nerezidente organizatoare ale CE 
2020 trebuie să confirme persoanele juridice străine, inclusiv filialele nerezidente ale en-
tităților organizatoare, persoanele juridice române și persoanele fizice nerezidente impli-
cate în pregătirea, organizarea și desfășurarea turneului, în termen de 30 de zile de la 
încheierea contractului sau actului prin care se dovedește implicarea acestora în activită-
țile turneului. 
Confirmarea fiecărei persoane implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea turne-
ului se realizează de către entitățile organizatoare prin transmiterea către Administrația 
Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți din cadrul DGRFP București și, după caz, către 
plătitorul de venit din România persoană juridică română a următoarelor informații: 
a) în cazul persoanelor juridice străine, inclusiv al filialelor nerezidente ale entităților 

nerezidente organizatoare: denumirea, codul de identificare fiscală din statul străin, 
statul de rezidență, natura și perioada activității desfășurate/serviciului prestat în 
România, locul unde se desfășoară activitatea/se prestează serviciul, numărul și data 
încheierii contractului; 

b) în cazul persoanelor juridice române: denumirea, codul de identificare fiscală, natura 
și perioada activității desfășurate/serviciului prestat în România, locul unde se desfă-
șoară activitatea/se prestează serviciul, numărul și data încheierii contractului; 

c) în cazul persoanelor fizice nerezidente: numele și prenumele, codul numeric personal 
sau codul de identificare fiscală din statul străin, statul de rezidență, natura și perioa-
da activității desfășurate/serviciului prestat în România, locul unde se desfășoară ac-
tivitatea/se prestează serviciul, numărul și data încheierii contractului. 

Procedura de mai sus trebuie îndeplinită în maxim 30 zile de la publicarea ordinului (10 
aprilie 2019) pentru entitățile deja implicate în activitățile de organizare a CE 2020.  
Nerespectarea cerințelor de mai sus conduce la imposibilitatea aplicării facilităților pre-
văzute în acest sens. Eventualele regularizări după îndeplinirea întârziată a procedurii se 
vor face în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.  
Se consideră că persoanele juridice române au ca scop unic pregătirea, organizarea și des-
fășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 dacă aceste persoane 
juridice obțin exclusiv venituri din derularea acestor activități, din redevențe și/sau din 
activitățile legate de lichidarea lor. 
Informațiile privind confirmarea entităților implicate în organizarea CE 2020 se transmit 
de către entitățile nerezidente organizatoare ale turneului prin poștă cu confirmare de 
primire sau se depun la registratura Administrației Fiscale pentru Contribuabili Nerezi-
denți din cadrul DGRFP București. Aceste informații se organizează de ANAF într-un re-
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gistru special. 

ORDONANȚĂ DE URGENTĂ nr. 26 din 16 aprilie 2019 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative (MO 309/2019) 
Ordonanța modifică Legea 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazio-
nal desfășurate de zilieri, astfel:  
 niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai 

lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor 
care prestează activități în domeniul agriculturii, creșterii animalelor în sistem exten-
siv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în 
cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în 
domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe 
durata unui an calendaristic.  

 la 20 decembrie 2019 se va înființa Registrul electronic de evidență a zilierilor, ca 
singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor. Sistemul infor-
matic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor se va achiziționa de In-
specția Muncii. Astfel, se va crea o evidență electronică similară cu ceea ce există în 
prezent în REGES. 

 Remunerația primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă: 
ο impozitului pe venit (10%) 
ο CAS – zilierul va fi astfel asigurat în sistemul public de pensii 
ο Calculul, plata și declararea impozitului pe venit și CAS sunt în sarcina beneficiaru-

lui.  
 Pentru remunerația plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuția asigurato-

rie pentru muncă (CAM).  
 Activitatea desfășurată nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de 

sănătate. Acesta se poate asigura opțional în sistemul public de sănătate potrivit pre-
vederilor art. 180 din Codul fiscal.  

 Activitatea desfășurată nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigu-
rare pentru accidente de muncă și boli profesionale. În situația producerii unui acci-
dent de muncă sau boală profesională, beneficiarul este obligat să asigure plata chel-
tuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.  

 Au fost introduse următoarele domenii în care pot activa zilierii:  
ο activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - grupa 823 
ο publicitate - grupa 731 
ο 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 

ο creșterea și reproducția animalelor semi domesticite și a altor animale - clasa 0149 
ο activități de alimentație (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621 
ο activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri 

și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare - clasa 8130 
ο restaurante - clasa 5610 
ο baruri și alte activități de servire a băuturilor - clasa 5630 
ο activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale - clasa 9140.  

Codul Fiscal a fost de asemenea completat / modificat cu următoarele reglementări: 
 remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri a fost inclusă în baza 

de calcul pentru CAS 
 a fost introdusă o nouă categorie de persoane fizice care pot opta pentru plata CASS: 

„persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pen-
tru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate”. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 19 din 29 martie 2019 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative (MO 245/2019) 
Ordonanța aduce modificări unei serii de acte normative din domeniul energiei, bancar, 
comunicații etc. Unul din actele pentru care se așteptau modificări era chiar cunoscuta 
OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 
măsuri fiscal-bugetare, ordonanță dată la finalul anului 2018 și care a produs numeroase 
discuții, proteste, luări de poziție legate de domeniile amintite. 
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Printre cele mai așteptate modificări este cea a taxei pe activele bancare. Aceasta este 
modificată, nu se mai determină în funcție de evoluția ROBOR, cotele taxei sunt reduse, 
iar din baza de calcul sunt eliminate mai multe active financiare. 

ORDIN nr. 2023 din 12 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a art. 1‐10 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal‐bugetare, modificarea 
și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (MO 
294/2019) 
Ordinul aprobă Normele metodologice de aplicare a art. 1-10 din OUG 114/2018, ordonan-
ță care a avut un impact major la începutul anului în sectorul energetic, bancar și în alte 
domenii. 

ORDIN nr. 1998 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor 
raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și 
pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul 
contabilității publice (MO 284/2019) 

ORDIN nr. 1948 din 4 aprilie 2019 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale 
centrale nr. 1/2019 (MO 282/2019) 
Ordinul aprobă decizia Comisiei fiscale centrale ce vizează clarificarea uneia din condiții-
le de validare a unui bon fiscal emis de o casă de schimb valutar pentru participarea / 
câștigarea loteriei bonurilor fiscale. 
Astfel, în cazul operațiunilor de schimb valutar de cumpărare valută de către casa de 
schimb valutar prin plata către client a unei sume în lei, condiția prevăzută la art. 6 alin. 
(1) lit. c) din OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale respectiv "are va-
loarea totală exprimată în monedă națională, egală cu valoarea extrasă conform art. 2 
alin. (1) lit. a)", se consideră a fi îndeplinită în situația în care pe bonul fiscal este înscrisă 
valoarea în lei plătită clientului, egală cu valoarea extrasă. 

ORDIN nr. 857 din 28 martie 2019 privind modificarea Ordinului președinte‐
lui ANAF nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul 
național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în 
județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și pro‐
cedura de înregistrare a acestora (MO 273/2019) 

ORDIN nr. 1909 din 26 martie 2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la 
autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a compo‐
nenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emiten‐
te de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevă‐
zute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 pri‐
vind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.045/2018 (MO 269/2019) 

ORDIN nr. 1908 din 26 martie 2019 pentru modificarea și completarea Ordi‐
nului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea 
componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii 
cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a 
acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unită‐
ților emitente de tichete (MO 269/2019) 

HOTĂRÂRE nr. 171 din 29 martie 2019 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 
2019 ca zi liberă (MO 249/2019) 
Hotărârea stabilește ziua de 30 aprilie ca zi liberă pentru personalul instituțiilor și autori-
tăților publice, urmând a fi recuperată prin prelungirea timpului de lucru până la data de 
31 mai 2019, potrivit planificărilor stabilite. 
Prevederile nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă da-
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torită caracterului procesului de producție sau specificului activității și nici magistraților 
și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluțio-
narea proceselor cu termen în data de 30 aprilie 2019 și nici participanților în aceste pro-
cese. 

INFO – Cursurile de închidere ale lunii aprilie 2019 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii aprilie 2019 
pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor 
exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt: 
1 EUR = 4,7582 RON; 1 CHF =  4,1678 RON; 1 GBP = 5,5129 RON; 1 USD = 4,2440 RON. 

AGENDA LUNARĂ  

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

nic); 
 Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
 Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare 

la începerea/încetarea unui contract de muncă, daca este cazul. 
LA FINAL DE LUNĂ NU UITAȚI 
 Să completați Registrul Jurnal; 
 Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 

(disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, comu-
nicat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 

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

 Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
 Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
PENTRU ÎNDEPLINIREA REGLEMENTĂRILOR ÎN DOMENIUL TVA 
 Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de 

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

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

schimb care va fi utilizat (BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale 
Europene). 

PENTRU CONSULTAREA CALENDARULUI OBLIGAȚIILOR FISCALE, ACCESAȚI 
URMĂTORUL LINK DE PE PAGINA ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligat
ii_fiscale_2019.htm  
 

30 mai ‐ termen 
pentru depunerea 

situațiilor 
financiare ale 
societăților 

comerciale care au 
anul contabil același 

cu anul 
calendaristic 



Pagina 7 

Newsletter 

 © 2019 APEX Team International 

 

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2019  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator 
de activități 
dependente 

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

• Nu se datorează pentru condiții normale de 
muncă 

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

25% (**) 

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

Nu se datorează 10% (***) 

Contribuția asiguratorie pentru 
muncă (CAM) 

2,25% (*)   

Impozitul pe venit   10% (****) 

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

4 x salarii minime pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

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

max. 15,18 lei   

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

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

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

construcțiilor 

  

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

  
• 20 lei 
• 50 lei 

  

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



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

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

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

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

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

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

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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