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HOTĂRÂRE nr. 421 din 20 mai 2014 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (MO 384/2014) 
Hotărârea aduce modificări Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal cu aplicare de la 
data publicării (23 mai 2014).  
Prezentăm mai jos principalele modificări aduse: 

IMPOZITUL PE CONSTRUCȚII 
Normele clarifică anumite aspecte de aplicare a impozitului pe construcții, altele rămân în continua-
re nesoluționate și controversate. 
Se face precizarea că prin valoarea construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 
31 decembrie a anului anterior se înțelege valoarea evidențiată contabil în soldul conturilor cores-
punzătoare construcțiilor, fără a lua în considerare construcțiile înregistrate în conturi în afara bilan-
țului, conform reglementărilor contabile aplicabile. Față de versiunea din proiectul de lege, in versi-
unea finală s-au exclus de la impunere construcțiile speciale înregistrate in conturile de stocuri pen-
tru care nu se plătește impozit pe clădiri. 
Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS și care stabilesc pentru amorti-
zarea mijloacelor fixe politici contabile specific domeniului de activitate în ceea ce privește activități-
le de explorare și producție a resurselor de petrol, gaze și alte substanțe minerale, nu vor include 
valoarea construcțiilor casate în baza impozabilă.  Construcțiile existente în patrimoniu la data de 
31 decembrie a anului anterior nu includ imobilizările corporale în curs de execuție, nici valoarea 
construcțiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale. 
Baza impozabilă se determină în corelație cu regulile privind determinarea impozitului pe clădiri. 
Astfel, din valoarea construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a 
anului anterior NU se scade valoarea clădirilor scutite de la plata impozitului pe clădiri, cu excepția 
celor aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-
teritoriale. 
In cazul în care valoarea evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor aferente construcțiilor 
este diferită de valoarea care a reprezentat baza pentru determinarea impozitului pe clădiri, valoa-
rea care se scade din baza impozabilă este valoarea evidențiată în soldul debitor al conturilor de 
construcții.  
În cazul lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădiri-
le închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință, valoarea care se scade din 
baza impozabilă este cea notificată locatorului potrivit regulilor aplicabile în cazul impozitului pe 
clădiri. Deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extin-
dere se justifică în baza comunicării către locator potrivit pct. 54 alin. (1), (11) și (12) din Normele 
metodologice date în aplicarea art. 253 din Codul fiscal. 
Din informațiile prezentate de reprezentanții Ministerului de Finanțe în cadrul unor evenimente pu-
blice a rezultat că pentru lucrările de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extin-
dere la spații închiriate se procedează astfel: 
a) dacă valoarea acestora este sub 25% din valoarea clădirii (spațiului închiriat), nu există obliga-

ția notificării către proprietar si se datorează  
b) dacă valoarea lor este peste 25% din valoarea clădirii (spațiului închiriat), atunci:  

ο dacă lucrările au fost notificate proprietarului, conform legii, atunci nu se plătește impozit pe 
construcții 

ο dacă lucrările nu au fost notificate proprietarului, conform legii, atunci se plătește impozit pe 
construcții. 

Scutirea de la plata impozitului pe construcții în baza notificărilor trimise proprietarului clădirii 
(spațiului) se poate face doar dacă există obligația notificării, deci dacă valoarea lucrărilor depășeș-
te 25% din valoarea clădirii (spațiului închiriat). Nu se aplică scutire pentru notificarea oricăror lu-
crări indiferent de valoarea acestora.  
Atenție! Baza impozabilă este valoarea brută a construcțiilor aflată în soldul conturilor contabile de 
imobilizări, nu se deduce amortizarea.  
Impozitul se declară în formularul 100 aferent lunii aprilie, cu termen de depunere 25 mai. Se decla-
ră suma integrală a impozitului, plata se face în două tranșe, până la 25 mai și 25 septembrie. Im-
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pozitul are cont distinct, nu se plătește în contul unic. 
IMPOZITUL PE PROFIT 
Scutirea profitului reinvestit  
Normele aduc precizări suplimentare privind aplicarea facilității privind scutirea profitului reinvestit, facilita-
te introdusă în Codul Fiscal prin OUG 19/2014.  
Astfel, se face precizarea că profitul contabil brut cumulat de la începutul anului este profitul contabil la 
care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, înregistrat în trimestrul/anul punerii în funcțiune a echi-
pamentelor tehnologice respective, fără a lua în considerare sursele proprii sau atrase de finanțare a acti-
velor. 
Pentru echipamentele tehnologice luate în folosință în baza contractelor de leasing financiar și puse în 
funcțiune în perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2016 inclusiv, scutirea de impozit pe profit se aplică de 
către utilizator, cu condiția respectării prevederilor privind perioada minimă de păstrare a echipamentelor 
în patrimoniu (cel puțin jumătate din durata de utilizare economică, nu mai mult de 5 ani). 
În cazul echipamentelor tehnologice înregistrate ca și imobilizări în curs de execuție parțial înainte de 1 
iulie 2014 și parțial după această dată, scutirea se va aplica numai pentru partea înregistrată după data 
de 1 iulie 2014, dacă echipamentele sunt puse în funcțiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.  
Normele aduc de asemenea câteva exemple de aplicare a facilității pentru contribuabilii care aplică siste-
mul trimestrial, respectiv anual de declarare și plată a impozitului pe profit, inclusiv în situația în care in-
vestițiile în echipamente au loc pe parcursul mai multor ani consecutivi.  Reamintim că această facilitate 
se aplică mașinilor, utilajelor și instalațiilor de lucru din subgrupa 2.1 a Catalogului privind clasificarea si 
duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe din HG nr. 2.139/2004.  
Reguli pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS 
Normele introduc clarificări de ordin tehnic, pentru contribuabilii care aplică IFRS și care, la prima aplicare 
a IFRS, evaluează imobilizările corporale, la valoarea justă și optează să utilizeze această valoare drept 
cost presupus.  
Până în acest moment, acest cost presupus nu era considerat valoare fiscală, potrivit reglementărilor din 
Codul fiscal. Normele introduse au rolul de a clarifica modalitatea de deducere a acestor valori la calcul 
amortizării fiscale și a regimului fiscal aplicabil rezervelor din reevaluare care s-au înregistrat până la mo-
mentul utilizării valorii juste drept cost presupus.  Sunt introduse două conturi noi în planul de conturi: 
� 1175 «Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare»  
� 1178 «Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept 

cost presupus». 
IMPOZITUL PE VENITURILE NEREZIDENȚILOR 
Este abrogată procedura de restituire a impozitului reținut în plus față de cotele din convențiile de evitare 
a dublei impuneri, respectiv din legislația Uniunii Europene. 
Această abrogare a fost făcută în contextul în care procedura de restituire a impozitului este prevăzută în 
Codul de Procedură Fiscală 

TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ 
Sunt abrogate prevederile referitoare la dreptul de deducere a TVA nedatorate, prevederi provenite din 
excepția de la aplicarea taxării inverse pentru operațiunile supuse măsurilor de simplificare prevăzute la 
art. 160 (livrarea de deșeuri, masă lemnoasă, cereale, energie electrică, certificate verzi) în situațiile în 
care s-a aplicat regimul normal de taxare, iar corectarea operațiunilor nu mai putea fi realizată datorită 
insolvenței/falimentului furnizorului/beneficiarului, iar prin aplicarea regimului normal de taxare nu s-au 
produs consecințe negative asupra bugetului de stat.  
Abrogarea de mai sus vine în contextul cauzei CEJ nr C- 424/12 SC Fatorie SRL împotriva DGFP Bihor.  

HOTĂRÂRE nr. 332 din 23 aprilie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de lo-
curi de muncă (MO 336/2014) 
Hotărârea instituie o schemă de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin realizarea de investiții 
care determină crearea de locuri de muncă. 
Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu 
respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat. 
Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 - 2025, în baza acordurilor pentru finanțare emise, 
în limita bugetului anual alocat schemei. 
Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane 
euro, cu posibilitatea suplimentării. 
Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioa-
ne euro. 
Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei 
este de 1.500. 
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca 
urmare a creării de locuri de muncă. 
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții: 
a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiții; 
b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanțare, dar nu mai târziu de 3 ani 

de la data finalizării investiției. 
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Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajați și angajator sau între-
prinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii 
de acord pentru finanțare. 
Locurile de muncă create se păstrează pentru o perioadă minimă de 5 ani în cazul întreprinderilor mari și 
de 3 ani în cazul întreprinderilor mici și mijlocii. 

HOTĂRÂRE nr. 330 din 23 aprilie 2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea 
normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole (MO 320/2014) 

ORDIN nr. 665 din 9 mai 2014 privind suspendarea prevederilor OMFP nr. 1.870/2004 pen-
tru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății (MO 
360/2014) 
Începând cu 15 mai 2014 până la data de 31 decembrie 2015 se suspendă prevederile OMFP  
1.870/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății. 
Prin excepție de la prevederile de mai sus, dispozițiile OMFP 1.870/2004 se aplică în continuare pentru  
contribuabilii care aleg să plătească o obligație fiscală stabilită de organele de inspecție fiscală, precum și 
amenzi de orice fel stabilite potrivit legii, pentru contribuabilii care plătesc timbru de mediu pentru autove-
hicule, pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligație fiscală cuprinsă într-o decizie de amânare la 
plată a obligațiilor fiscale. 

LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică – Republicată (MO 
316/2014) 

ORDIN nr. 1292 din 20 mai 2014 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 
106 "Declarație informativă privind dividendele cuvenite acționarilor" (MO 389/2014) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului 106 "Declarație informativă privind dividendele cuvenite 
acționarilor", cod 14.13.01.01/d.d. 
Declarația se completează și se depune de către societățile naționale, companiile naționale și societățile 
la care statul este acționar unic, majoritar sau deține controlul, în cazul în care pentru anul de raportare au 
fost repartizate dividende acționarilor. 
Declarația se depune la organul fiscal competent pentru administrarea operatorilor economici prevăzuți 
mai sus, anual, până la 25 a lunii următoare aprobării repartiției profitului. 

ORDIN nr. 1136 din 7 mai 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a docu-
mentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de 
control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize (MO 390/2014) 

IMPORTANT – Publicitatea privind depunerea situațiilor financiare anuale 
Vă reamintim prevederile art. 185, alin. 1 și 4 din Legea 31/1990 a societăților comerciale: 
"(1) În condițiile prevăzute de Legea contabilității 82/1991, republicată, consiliul de administrație, respectiv 
directoratul, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hâr-
tie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, 
situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. 
"(4) Societățile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligația de a pu-
blica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunț prin care se confirmă depunerea actelor 
prevăzute la alin. (1) ". 
În anii precedenți acest anunț era publicat odată cu depunerea situațiilor financiare la Registrul Comerțu-
lui. Având în vedere că pentru anul 2013 situațiile financiare se depun doar la unitățile teritoriale ale Minis-
terului Finanțelor Publice, această obligație de publicitate revine contribuabilului.  
Pentru îndeplinirea acestor formalități vă recomandăm să vă adresați Monitorului Oficial cu următoarele 
documente: 
� adresa oficială de înaintare – o puteți descărca de la adresa  
�  http://www.monitoruloficial.ro/docs/159_cerere%20publicare%20PIV.pdf 
� anunțul tehnoredactat la calculator semnat de reprezentantul legal al societății și ștampilat – puteți 

descărca model de la adresa http://www.monitoruloficial.ro/docs/373_anunt.pdf 
� anexa cu raportul privind numărul de caractere al anunțului; 
� împuternicirea/delegația celui care depune actul spre publicare; 
� documentul de plată a taxei; 
� datele de contact ale societății (persoana de contact, număr de telefon). 
Raportul privind numărul de caractere se poate obține din editorul de text, exemplificăm pentru redactarea 
sa în Microsoft Word: 
� selectați tot textul de publicat (Ctrl + A); 
� selectați contorul de cuvinte (Word Count) din bara de Instrumente (Tools) – bara stânga jos; 
� copiați fereastra afișată apăsând concomitent tastele Alt+Print Screen; 
� copiați imaginea respectivă cu comanda "paste" apăsând concomitent tastele Ctrl+V și tipăriți. 
Unde și cum se achită taxa de publicare? 
� la casieria din incinta Centrului pentru relații cu publicul al Monitorului Oficial; 
� prin ordin de plată, la primirea facturii, care se emite pentru actele transmise prin fax, incluzând și 
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costul unui exemplar Monitorul Oficial (28,8 lei). 
Cum intrați în posesia Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a? 
� direct, de la librăria din cadrul Centrului pentru relații cu publicul; 
� prin e-mail, la data apariției, pentru abonații la Monitorul Oficial, Partea a IV-a, în format electronic; 

INFO - Declarația 222 - Declarație informativă privind începerea/încetarea activității per-
soanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de 
salarii din străinătate 
Orice entitate din România la care își desfășoară activitatea persoane fizice care obțin venituri sub formă 
de salarii din străinătate are obligația completării formularului 222 "Declarație informativă privind începe-
rea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub 
formă de salarii din străinătate", cod 14.13.01.13/5i. 
Obligație 
În categoria persoanelor care au obligația să depună declarația informativă sunt cuprinse: reprezentan-
țele din România ale unor firme, asociații, fundații sau organizații cu sediul în străinătate, organizații și 
organisme internaționale care funcționează în România. 
Declarația se completează în două exemplare: 
� originalul se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrată persoana fizică sau 

juridică la care își desfășoară activitatea contribuabilul; 
� copia se păstrează de către persoana fizică sau juridică la care își desfășoară activitatea contribua-

bilul. 
Pentru fiecare contribuabil care obține venituri sub formă de salarii din străinătate pentru activitatea des-
fășurată în România se completează și se depune câte o declarație. 

Termen de depunere 
Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomanda-
tă ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activității în documentele care reglementea-
ză raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la acest moment. 
Baza legală: Ordinul președintelui ANAF 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formu-
lare prevăzute la Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulteri-
oare. 
Sursa: DGFP Vâlcea 

INFO - Stabilirea rezidenței fiscale în România a persoanelor fizice 

Elemente care atestă rezidența fiscală în România 
Principalele elemente care vor fi luate în considerare pentru stabilirea rezidenței fiscale în România sunt: 
� domiciliul în România; 
� locuința permanentă din România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau închiri-

ată, dar care rămâne oricând la dispoziția acestuia și a familiei sale; 
� centrul intereselor vitale amplasat în România; 
� persoana fizică 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 calen-
daristic vizat. 

Stabilirea rezidenței fiscale 
Persoana fizică nerezidentă trebuie să înregistreze la autoritatea fiscală competentă formularul 
"Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", în 30 de zile de 
la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România. 
La formularul menționat mai sus, persoana fizică nerezidentă va anexa: 
� copia pașaportului, valabil, iar cetățenii Uniunii Europene vor anexa copia pașaportului sau a docu-

mentului național de identitate, valabil; 
� certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România 

are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de către o altă 
autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale conform legis-
lației interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoțite de o traducere autorizată în 
limba român, certificat/document care este valabil pentru anul/anii pentru care este emis; 

� documente care atestă existența unei locuințe în România a persoanei fizice, locuință care poate fi 
în proprietate sau închiriată, dar care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau 
familia sa. 

Autoritatea fiscală competentă va analiza îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție de situația con-
cretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenției de evitare a dublei impuneri sau 
prevederile Codului Fiscal, după caz, precum și documentația prezentată și va stabili dacă persoana 
fizică nerezidentă păstrează rezidența fiscală a celuilalt stat potrivit convenției de evitare a dublei impu-
neri sau va fi persoană fizică rezidentă fiscal în România. 
În termen de 30 de zile de la depunerea formularului, autoritatea fiscală va notifica persoana fizică dacă 
aceasta are obligație fiscală integrală în România sau va fi impusă numai pentru veniturile obținute din 
România. În cazul obligației fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă impozitului pe venit 
pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României. 
În situația în care, pe baza documentației prezentate de persoana fizică pentru stabilirea rezidenței fisca-
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le în România, intervin modificări față de datele înscrise în notificarea emisă de autoritate, aceasta va 
efectua o nouă notificare și o va anula pe cea precedentă, pentru corectarea obligației fiscale ce îi revine 
în România persoanei fizice respective, pe baza noilor informații. 
Stabilirea rezidenței fiscale la momentul plecării persoanelor fizice din România 
În vederea scoaterii din/menținerii în evidență de către autoritatea fiscală, persoana fizică rezidentă în 
România și persoana nerezidentă au obligația să înregistreze, cu 30 de zile înaintea plecării din Româ-
nia, formularul "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" 
la autoritatea fiscală competentă unde a înregistrat formularul "Chestionar pentru stabilirea rezidenței 
fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", dacă persoana în cauză nu a informat cu privire la 
schimbarea domiciliului/locuinței permanente. 
Autoritatea fiscală analizează îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție de situația concretă a per-
soanei fizice, luând în considerare prevederile convenției de evitare a dublei impuneri sau prevederile 
Codului Fiscal, după caz, precum și documentația prezentată, orice alte documente ce pot sta la baza 
determinării rezidenței persoanei fizice, precum și certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea 
fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții 
în domeniul certificării rezidenței fiscale și stabilește dacă persoana fizică rezidentă fiscal în România 
păstrează rezidența în România potrivit convenției de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului Fiscal, 
sau este persoană fizică nerezidentă în România. 
În termen de 15 zile de la depunerea formularului, autoritatea fiscală va notifica persoanei fizice dacă 
aceasta are în continuare obligație fiscală integrală în România sau va fi scoasă din/menținută în eviden-
țele fiscale. În cazul obligației fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă în continuare impo-
zitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României. 
Dacă ulterior înregistrării formularului persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, dove-
dește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei 
impuneri, aceasta va anexa la formularul mai sus menționat certificatul de rezidență fiscală emis de auto-
ritatea competentă a statului care îl consideră rezident fiscal sau un alt document eliberat de către o altă 
autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale, în vederea aplicării 
prevederilor convenției. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, va continua să fie 
considerată rezidentă în România, având obligație fiscală integrală până la sfârșitul anului calendaristic 
în care a făcut dovada schimbării rezidenței fiscale în alt stat cu care România are încheiată convenție 
de evitare a dublei impuneri. 
Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care pleacă într-un stat cu care România nu 
are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, completează formularul "Chestionar pentru stabili-
rea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" și este obligată în continuare la plata 
impozitului pe veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, pentru anul 
calendaristic în care persoana fizică părăsește România, precum și în următorii 3 ani calendaristici. 
Persoana fizică nerezidentă care a avut obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea 
rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" și a obținut pe perioada șederii în România 
rezidența fiscală în România va completa, la părăsirea teritoriului României, numai formularul 
"Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" și nu va mai 
face dovada schimbării rezidenței fiscale într-un alt stat. Aceasta va fi considerată rezidentă fiscal în Ro-
mânia până la sfârșitul anului calendaristic în care a intervenit schimbarea în urma căreia persoana fizică 
părăsește România având și pentru acest an obligație fiscală integrală în România. 
Persoana fizică nerezidentă care pe perioada șederii în România și-a dovedit rezidența într-un stat cu 
care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și care a avut obligația completării 
formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" va 
completa, la părăsirea teritoriului României, "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei 
fizice la plecarea din România". 
Formularistică 
În cele ce urmează prezentăm în sinteză formularele utilizate pentru stabilirea rezidenței fiscale. 
1. "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România". Se comple-

tează de persoanele fizice care sosesc în România și au o ședere în România 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 au obligația completării formularului cetățenii străini cu 
statut diplomatic sau consular în România, cetățenii străini care sunt funcționari ori angajați ai unui 
organism internațional și interguvernamental înregistrat în România, cetățenii străini care sunt funcți-
onari sau angajați ai unui stat străin în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor 
generale ale dreptului internațional sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este 
parte. 

2. "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România". Se com-
pletează de persoanele fizice rezidente în România, precum și persoanele fizice nerezidente care 
au avut obligația completării formularului prevăzut mai sus, care pleacă din România și care vor 
avea o ședere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic. Nu au obligația com-
pletării acestui formular cetățenii români care lucrează în străinătate ca funcționari sau angajați ai 
României într-un stat străin. 

3. "Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 și 40 alin. (2)-
(6) din Legea 571/2003 - Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Convenției 
de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și..., de către persoanele fizice care sosesc în 
România și care au o ședere mai mare de 183 de zile". 

La plecarea din 
România nu uitați   
că este necesară 

scoaterea din 
evidența autorităților 

fiscale române 
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4. "Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 și 40 alin. (2)-
(7) din Legea 571/2003 - Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Convenției 
de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și..., de către persoanele fizice care pleacă din 
România și care au o ședere în străinătate mai mare de 183 de zile”. 

Depunerea formularelor 
Formularele se depun în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scri-
soare recomandată, cu confirmare de primire. 
Baza legală: Ordinul MFP 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în Româ-
nia a persoanelor fizice, publicat în MO 73 din 30 ianuarie 2012. 
Sursa: DGFP Vâlcea 

INFO – Registrul Comerțului – Semnalare către societăți, conform art. 237 din Legea 
31/1990 
Este recomandat să verificați cel puțin anual următoarele informații publicate de Registrul Comerțului: 
a) Durata validității actului legal pentru sediul social; 
b) Durata mandatului de administrator; 
c) Durata mandatului cenzorului / cenzorilor; 
d)  Depunerea situațiilor financiare anuale. 
Aceste informații pot fi verificate online la adresa http://www.onrc.ro/romana/semnal.php 
Dacă starea societății este normală și în regulă, aceasta nu va figura pe lista publicată. 
Vă informăm totodată că în cazul existenței unor probleme la Registrul Comerțului de natura celor de mai 
sus, nu veți putea înregistra la ANAF certificatul digital pentru depunerea online a declarațiilor fiscale.  

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii mai 2014 pentru evaluarea elemente-
lor 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 valu-
te este: 
1 EUR = 4,3986 RON; 1 CHF = 3,6038 RON; 1 GBP = 5,4070 RON; 1 USD = 3,2307 RON. 

AGENDA LUNII IUNIE 2014 

Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare la începerea/

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

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

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

� Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
� Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea 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 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; 
� Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uitați că 
Vineri, 6 iunie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 

în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în luna mai 2014. Începând cu luna 
iunie 2014, perioada fiscală de raportare a TVA va fi lunară.  

Luni, 9 iunie este zi liberă fiind a doua zi de Rusalii 
Marți, 10 iunie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
� declarației de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impoza-

9 iunie este zi 
nelucrătoare 

fiind a doua zi         
de Rusalii  
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bile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calenda-
ristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal (formular 096).  

Marți, 10 iunie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Luni, 16 iunie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna mai 2014 (standard sau extinsă depusă în format electronic); 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru mai 2014. 
Luni, 16 iunie este ultima zi pentru plata 
� o taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (tranșa II). 
Miercuri, 25 iunie 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 privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarației privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri 

de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal" (formular 311); 
� declarației recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

aferentă lunii mai 2014; 
� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferentă 

lunii mai 2014 (formular 394) *;  
� declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice 

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

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără ecotaxa). 
Miercuri, 25 iunie este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat:  

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna mai 2014 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse  
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� impozitului pe reprezentanțe (prima tranșă - 50% din suma forfetară de 4.000 euro); 
� taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trim. III 2014; 
� anticipată privind impozitul pe venit aferent trimestrului II 2014 de către contribuabilii care realizează 

venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arenda-
re, precum și venituri din activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură  

� contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I, de către contribuabilii prevăzuți la 
art. 29621 alin. (1) lit. a)—e), h) și i): întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii 
întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități eco-
nomice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din 
drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evi-
dența contabilă în partidă simplă, persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, 
persoanele care realizează venituri din silvicultură și piscicultură și persoanele care realizează veni-
turi din activități agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit și se impun in sistem real. 

� contribuției la Fondul pentru mediu (fără ecotaxa). 
 
 
 
 

Nu uitați de 
termenele de plată   

și de declarare          
a taxelor și 

contribuțiilor 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2014  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 

20,8 % pentru condiții normale de muncă 
25,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
30,8 % pentru condiții speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraților din luna pen-
tru care se calculează contribuția și valoa-
rea corespunzătoare a de cinci ori câștigul 
salarial mediu brut)1 

10,5% 
(baza de calcul a contribuției 
individuale plafonat pentru an-
gajat la cinci ori câștigul salarial 
mediu brut, adică 5 x 2.298 
=11.490 lei)1 
(baza de calcul a contribuției 
individuale pentru persoane 

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

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

0,85%   

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

Contribuția pentru accidente de muncă și boli 
profesionale 

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 (850 
lei) la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen-
sul impozitului pe venit începând cu mai 2013 9,35 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 
871/2013 

850 lei (începând cu 1 ianuarie 2014) 
    

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

  
13 lei 
32,50 lei 

  

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

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

Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate supor-
tate 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, mențio-
nate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 

IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor pot fi descărcate de pe 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. 



Bd. Dacia 56, Sector 2 
București - 020061  
Romania 

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

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

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

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

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

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