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HOTĂRÂREA nr. 367 din 27 mai 2015 pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, aprobate prin HG 44/2004 (MO 373/2015) 
Hotărârea de actualizare a Normelor de aplicare a Codului Fiscal era așteptată de 
mai multă vreme, fiind necesare fie instrucțiuni de aplicare în cazul unor reglemen-
tări noi (cum ar fi noua cotă de TVA de 9% la alimente), fie o actualizare a prevede-
rilor normelor cu cele ale Codului Fiscal deja modificate (a se vedea impozitul pe 
construcții).  
Noile prevederi intră în vigoare la 1 iunie 2015, prezentăm în continuare cele mai 
importante noutăți. 
TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ 
TVA aplicată serviciilor turistice 
Prin modificările aduse Normelor de HG 20/2015, s-au făcut precizări în ceea ce 
privește aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru toate tipurile de cazare în 
structurile de primire turistică, oferită spre vânzare la un preț total (pachete turis-
tice).  
Prin modificările aduse este menționată posibilitatea aplicării cotei reduse de TVA și 
asupra băuturilor alcoolice, dacă acestea fac parte din prețul total al cazării 
(pachetului turistic).  
Aplicarea cotei reduse de TVA 9% la alimente 
Sunt specificate codurile vamale ale mărfurilor (NC) care intră în sfera noii cote 
reduse de TVA.  
Cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru bunurile prevăzute pe tot lanțul econo-
mic de la producție până la vânzarea către consumatorul final de către toți furnizo-
rii, indiferent de calitatea acestora, respectiv producători sau comercianți, cu anu-
mite excepții.  
Exemplul 1: un producător agricol vinde fructe către un comerciant, va aplica 
cota de TVA de 9%; la rândul său, comerciantul vinde fructele cu cota de 9% indife-
rent ce destinație ulterioară vor avea fructele livrate: alimente, materie prima pen-
tru dulceață, compoturi sau producția de alcool. 
Exemplul 2: un producător de miere livrează mierea atât către magazine de 
vânzare cu amănuntul, cât și către fabrici de produse cosmetice sau către producă-
tori de hidromel. În toate situațiile va aplica cota redusa de 9% la livrarea mierii. 
Excepțiile menționate mai sus se referă la anumite categorii de mărfuri (semințe și 
fructe, grăsimi și uleiuri, gume, rășini, extracte vegetale, sare, produse chimice etc), 
cu coduri specificate expres, unde datorită naturii lor, cota redusă de TVA de 9% se 
aplică de orice furnizor numai dacă acesta poate face dovada că sunt utilizate pen-
tru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a 
completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal.  
Aceasta condiție se consideră îndeplinită dacă bunurile: 
a) fie sunt comercializate în propriile magazine de comerț cu amănuntul sau cash 

and carry sau sunt utilizate în propriile unități de producție de alimente desti-
nate consumului uman sau animal, restaurante sau alte unități de servicii de 
alimentație, pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau ani-
mal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman 
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sau animal; 
b) fie sunt livrate către persoane impozabile care desfășoară activități de comerț cu 

amănuntul, comerț cash and carry, restaurant sau alte activități de servicii de alimen‐
tație ori activități de producție de alimente destinate consumului uman sau animal. 

În cazul importului de bunuri prevăzute în cadrul excepțiilor, cota redusă de TVA se aplică 
pe baza declarației angajament, care se depune la organul vamal competent la momentul 
importului, din care să rezulte: 
a) fie că va comercializa bunurile importate în propriile magazine de comerț cu amănun‐

tul sau cash and carry sau le va utiliza în propriile unități de producție de alimente 
destinate consumului uman sau animal, restaurante sau alte unități de servicii de ali‐
mentație, pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori 
pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal; 

b) fie că va livra ulterior importului bunurile către persoane impozabile care desfășoară 
activități de comerț cu amănuntul, comerț cash and carry, restaurante sau alte activi‐
tăți de servicii de alimentație ori activități de producție de alimente destinate consu‐
mului uman sau animal. 

Aceleași condiții de mai sus trebuie îndeplinite și în cazul achiziției intracomunitare de 
bunuri prevăzute în cadrul excepțiilor. 
Dacă persoana impozabilă care importă, achiziționează intracomunitar sau livrează în 
țară bunurile prevăzute la excepții, nu poate face dovada aplicării cotei reduse de TVA de 
9%, se aplică cota de TVA de 24%, chiar dacă pentru o livrare ulterioară se aplică cota 
redusă de 9% pentru același bun. 
Cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea, importul sau achiziția intracomuni‐
tară de suplimente alimentare notificate care se regăsesc pe site‐ul Ministerului Sănătății 
sau pe cel al Institutului de Bioresurse Alimentare. 
În situația în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri supuse atât cotei de 
TVA de 9%, cât și cotei de TVA de 24%, la un preț total, se aplică cota de TVA corespunză‐
toare fiecărui bun, în măsura în care bunurile care compun pachetul pot fi separate, în 
caz contrar aplicându‐se cota standard de TVA de 24% la valoarea totală a pachetului. Se 
exceptează bunurile acordate gratuit în vederea stimulării vânzărilor în condițiile prevă‐
zute în norme.  
Exemplul 1: La vânzarea unui coș care are un preț total, care cuprinde atât produse 
alimentare, cât și băuturi alcoolice și produse cosmetice, se aplică cota de TVA aferentă 
fiecărui produs în parte. 
Exemplul 2: La vânzarea unui aragaz, dacă comerciantul oferă gratuit un pachet de 
spaghete, se consideră că acesta este acordat gratuit, în scopul stimulării vânzărilor, iar 
cota aplicabilă pentru vânzarea aragazului este de 24%. 
Se face precizarea că, orice combinație de băuturi alcoolice și nealcoolice, indiferent de 
concentrația alcoolică, este considerată băutură alcoolică. Pentru băuturile alcoolice ser‐
vite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering, se aplică cota de TVA de 
24%, dar nu se consideră că are loc o livrare separată de bunuri, oferirea de băuturi alco‐
olice făcând parte din serviciile de restaurant sau de catering. 
Exemplu: Un restaurant care vinde și mâncare pentru a fi servită în afara locației 
restaurantului nu este considerată prestare de servicii de restaurant, ci livrare de bunuri, 
dar pentru care aplică cota redusă de TVA de 9%, inclusiv pentru caserola sau paharele în 
care sunt servite alimentele sau băuturile nealcoolice, chiar dacă contravaloarea acestora 
ar fi evidențiată separat pe bonul fiscal. În acest caz se consideră că livrarea alimentelor 
este livrarea principală care atrage după sine aceeași cotă de TVA livrării caserolei sau a 
paharului, acestea fiind livrări accesorii, nu un scop în sine pentru client. 
Ajustarea bazei de impozitare în cazul noii cote reduse de TVA, pentru achiziții intra‐
comunitare 
Situația cea mai frecventă de ajustare a bazei de impozitare o întâlnim în cazul avansuri‐
lor, reducerilor comerciale și a diferențelor de preț care sunt facturate ulterior datei de la 
care se modifică cota de TVA. 
Reamintim că pentru achiziții intracomunitare de bunuri, cota aplicabilă pentru ajustarea 
bazei de impozitare este cota în vigoare la data la care a intervenit exigibilitatea taxei 
pentru achiziția intracomunitară. 
 

TVA 9% pentru 
alimente, începând 

cu 1 iunie 2015 
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În norme este adus următorul exemplu :  
Societatea A din Romania, a primit o factura pentru un avans la o achiziție intracomunita‐
ră de produse alimentare, în suma de 1.000 euro, emisă la data de 12 mai 2015.  
Taxa aferentă achiziției intracomunitare se determină pe baza cursului de schimb în vi‐
goare la data de 12 mai 2015, respectiv 4,41 lei/euro, aplicându‐se cota de TVA de 24%, 
astfel: 1.000 euro x 4,41 lei/euro x 24% = 1.058,4 lei.  
În luna iunie, societatea primește factura emisă la data de 16 iunie 2015 pentru diferența 
până la valoarea integrală a bunurilor care sunt achiziționate intracomunitar, în suma de 
5.000 euro, valoarea integrală a bunurilor fiind de 6.000 euro.  
Taxa aferentă achiziției intracomunitare se determină pe baza cursului de schimb în vi‐
goare la data de 16 iunie 2015, respectiv 4,45 lei/euro, aplicându‐se cota de TVA de 9%, 
astfel: 5.000 euro x 4,45 lei/euro x 9% = 2.002,5 lei.  
La data de 5 august 2015, furnizorul extern emite un credit‐note prin care acordă o redu‐
cere de preț de 10% aferentă livrării intracomunitare care a generat achiziția intracomu‐
nitară de bunuri la societatea A din România.  
Societatea A are obligația să ajusteze baza de impozitare a achiziției intracomunitare cu 
sumele calculate astfel:  
1.000 euro x 10% x 4,41 lei/euro x 24% = 105,84 lei  
5.000 euro x 10% x 4,45 lei/euro x 9% = 200,25 lei. 
Tratamentul TVA al bacșișului 
După reglementarea fiscală a bacșișului, prin OUG 8/2015 (prezentată în precedentul bu‐
letin informativ APEX Team), a urmat un val de critici în mediul de afaceri datorate difi‐
cultăților tehnice și lipsei de coerență în definirea reglementărilor fiscale. Mai mult decât 
atât, prin intermediul unor declarații publice făcute de Ministrul Finanțelor Publice, s‐a 
afirmat ca impozitarea bacșișului va fi eliminată din legislație. De altfel, există proiecte 
de modificare a reglementărilor actuale, proiecte în stadiul de aprobare în Parlament.  
Deși a fost o mare surpriză ca în mai puțin de o lună să se facă o declarație publică pri‐
vind intenția Ministerului Finanțelor Publice de a elimina impozitarea bacșișului, imple‐
mentarea sa în pripă fiind considerată o greșeală, iată că publicarea prezentei hotărâri de 
Guvern, la finalul lunii mai, aduce noi surprize neplăcute în ceea ce privește bacșișul. O 
parte este legată de TVA, alta de impozitarea la nivel de salariat (a se vedea modificările 
aduse impozitului pe venit). 
În ceea ce privește TVA, se face distincția între situația în care, prin regulamentul intern, 
bacșișul rămâne la dispoziția societății sau este acordat salariaților. Se prevede în mod 
expres că bacșișul care rămâne la dispoziția societății, respectiv nu se distribuie salariați‐
lor, este supus cotei standard de TVA de 24%, în cazul operatorilor economici înregistrați 
în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Taxa se determină prin aplicarea pro‐
cedeului sutei mărite. 
Nu putem să nu remarcăm că actualele prevederi sunt contrare definiției principiilor TVA 
și reglementărilor TVA la nivel european. În primul rând, acordarea bacșișului nu poate fi 
asimilată unei livrări de bunuri sau prestări de servicii, actul de a lăsa sau nu rest și/sau 
bacșiș fiind voluntar.  
În plus, există un caz reglementat de Curtea Europeană de Justiție (Cazul C 16/93 RJ 
Tolsma v Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden). Conform deciziei din acest caz ac‐
tivitatea unui muzicant care cântă la chitară pe stradă și care este uneori remunerat de 
trecători nu constituie o activitate economică. Astfel, în acest caz nu există nici o relație 
contractuală între muzicant și trecători care să‐i oblige pe aceștia din urmă să plătească o 
anumită sumă. Banii depuși în cutia muzicianului sunt pur și simplu cadouri făcute de 
trecători (ei decid dacă să plătească sau nu, precum și suma pe care să o depună în cutia 
muzicantului). Astfel, activitatea muzicantului nu este o operațiune care să se înscrie în 
sfera de aplicare a TVA. 
Extrapolând cazul la situația bacșișului, banii lăsați de client sunt cadouri și, ca urmare, 
nu pot intra în sfera TVA indiferent dacă rămân la dispoziția societății sau a salariaților.  
Mergând mai departe cu analiza, s‐ar putea concluziona, în mod eronat, că în cazul orică‐
rei donații către societate (din partea asociaților, anularea unor datorii ale societății și 
alte situații similare) ar trebui colectat TVA prin metoda sutei mărite. 
Considerăm că este o nouă greșeală de abordare care va fi corectată curând.  

Bacșișul se supune 
TVA? 



Pagina 4 

Newsletter 

 © 2015 APEX Team International 

IMPOZITUL PE CONSTRUCȚII 
Sunt aliniate prevederile din Norme cu cele ale Codului Fiscal, modificate la începutul 
anului 2015. 
Astfel, conform Codului Fiscal, nu se datorează impozitul pe construcții asupra valorii 
lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la con‐
strucții închiriate, luate în administrare sau în folosință. Este abrogat paragraful din 
Norme care condiționa neimpozitarea acestora de comunicarea către locator a acestora, 
în vederea supunerii impozitului pe clădiri (numai dacă valoarea lor depășea 25% din 
valoarea spațiului).  
IMPOZITUL PE VENIT 
Sunt aduse lămuriri suplimentare privind scutirea de impozit a veniturilor obținute de 
persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat. 
Se fac precizări suplimentare privind deducerea contribuțiilor sociale obligatorii din ba‐
za de impozitare pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă de‐
terminarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin 
utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli. Deducerea este făcută de organul fiscal.  
Este adăugat bacșișul în categoria veniturilor din alte surse (art. 78), fiind supus impo‐
zitării cu 16%. Această prevedere a fost adoptată la o zi după ce Senatul a adoptat un 
proiect de lege prin care a eliminat din legislația actuală prevederile legate de bacșiș și 
impozitarea sa. Proiectul de lege trebuie să treacă și de Camera Deputaților, să fie pro‐
mulgat de Președinte și să fie publicat în Monitorul Oficial pentru a deveni aplicabil. Așa 
cum am menționat la TVA, este surprinzătoare lipsa de coerență și reglementarea con‐
trară a unor aspecte fiscale, aproape în același timp. Trebuie menționat și un aspect care 
probabil nu a fost luat în considerare de Guvern. Includerea bacșișului în categoria veni‐
turilor din alte surse, putem avea surpriza supunerii acestuia contribuției asigurărilor 
sociale de sănătate, în conformitate cu prevederile art. 296^29 aliniatul (5) din Codul 
Fiscal. Bacșișul rămâne un subiect controversat, care probabil va fi abrogat curând. 

PROIECT DE LEGE – MODIFICĂRI ADUSE SOCIETĂȚILOR COMERCIALE 
Un proiect de lege a fost aprobat recent de Camera Deputaților (for decizional), el ur‐
mând să fie supus promulgării Președintelui și apoi publicat în Monitorul Oficial. Forma 
adoptată o putem considera finală. Noile prevederi vor modifica și completa atât regle‐
mentările privind înregistrarea în registrul comerțului, cat și legislația privind societăți‐
le. 
Identificarea societăților la Registrul Comerțului 
Conform noului proiect de lege, va fi introdus un element suplimentar de identificare a 
firmelor la Registrul Comerțului.  
Registrul Comerțului, atât partea centrală ONRC, cât și oficiile teritoriale de pe lângă 
tribunale, urmează să fie incluse într‐un sistem european în care vor fi cuprinse regis‐
trele comerțului din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv sistemul de inter‐
conectare a registrelor comerțului. 
Pentru ca persoanele fizice și juridice înregistrate în registrele comerțului din Romania 
să poate fi identificate în sistemul european, ele ar putea primi un nou cod de identifica‐
re, mai exact, identificatorul unic la nivel european (EUID). Acest identificator va 
include elementul de identificare al României, elementul de identificare al registrului 
național, numărul persoanei din registrul respectiv și, dacă este necesar, alte elemente 
pentru a evita erorile de identificare.  
Astfel, în afară de codurile deja existente pe care le au contribuabilii înregistrați în Re‐
gistrul Comerțului, respectiv numărul de ordine din Registrul Comerțului și codul unic 
de înregistrare fiscală, aceștia ar putea avea și identificatorul unic la nivel european. 
De asemenea, la înmatriculare/înregistrare, solicitanților urmează să li se elibereze cer‐
tificatul de înregistrare, conținând numărul de ordine din Registrul Comerțului și codul 
unic de înregistrare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor, precum și, după 
caz, identificatorul unic la nivel european EUID și alte date, stabilite prin ordin al mi‐
nistrului justiției.  
Noile dispoziții referitoare la identificatorul unic la nivel european EUID ar urma să se 
aplice de la 7 iulie 2017. 
 

În curând societățile 
comerciale vor avea 
și un identificator 

unic la nivel 
european (EUID) 
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Dizolvarea societăților comerciale 
Noua lege aduce mai multe clarificări în ceea ce privește situațiile în care poate fi pro‐
nunțată dizolvarea unei societăți. Spre exemplu, nedepunerea situațiilor financiare anu‐
ale (individuale sau consolidate, acolo unde este cazul), nedepunerea raportărilor conta‐
bile, în termen de peste 60 zile peste termenul legal, poate atrage dizolvarea societății 
prin hotărârea tribunalului, la cererea oricărei persoane interesate, precum și a Regis‐
trului Comerțului. 
O societate ar putea fi dizolvată și atunci când nu mai sunt îndeplinite condițiile referi‐
toare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de 
folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social ori a transferului dreptului de 
folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social. 
În plus, dacă activitatea societății a încetat sau nu a fost reluată după perioada de inacti‐
vitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în Registrul Comerțului, perioa‐
da care nu poate depăși trei ani de la data înscrierii în Registrul Comerțului, atunci ar 
putea fi pronunțată dizolvarea firmei. 
Lista societăților pentru care Registrul Comerțului urmează să formuleze acțiuni de di‐
zolvare ar putea fi afișată pe pagina sa de internet și pe portalul de servicii online cu cel 
puțin 15 zile calendaristice înainte. În același timp, hotărârea tribunalului privind pro‐
nunțarea dizolvării ar putea fi comunicată societății. 

ORDIN nr. 513 din 30 aprilie 2015 pentru aprobarea modelului și conținutu‐
lui registrului de bani personali, precum și a procedurii de înregistrare a 
acestuia la organul fiscal (MO 300/2015) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul registrului de bani personali, în urma modificărilor 
aduse legislației privind casele de marcat prin OUG 8/2015. Mai multe informații supli‐
mentare au fost prezentate în Buletinul informativ APEX Team nr 4 2015.  
Registrul de bani personali trebuie constituit pentru fiecare unitate de vânzare a bunuri‐
lor sau de prestare a serviciilor. Acesta are paginile numerotate în ordine crescătoare, se 
semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către 
persoana împuternicită de acesta. 
Registrul se completează zilnic de către personalul operatorului economic care își desfă‐
șoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la înce‐
putul programului de lucru, fără ștersături sau modificări și fără a lăsa spatii neutilizate. 
Registrul se păstrează la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în 
vederea prezentării acestuia organelor de control. Un operator economic poate utiliza un 
singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de 
prestare a serviciilor. 
Ordinul a instituit și obligația tuturor operatorilor economici de a notifica organului fis‐
cal constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia și nu‐
mărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării ordinului (adică până la 8 mai 2015).  

ORDIN nr. 528 din 6 mai 2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a 
sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în 
plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare (MO 
328/2015) 
Ordinul reglementează modalitatea de restituire a sumelor plătite la bugetul de stat în 
plus față de obligația legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestații care 
nu a mai fost efectuată și pentru care nu există obligația de declarare, încasate de auto‐
ritățile și instituțiile publice. Modalitatea este prevăzută la art. 21 alin. (4) și la art. 117 
alin. (1) din Codul de procedură fiscală. 
Pentru restituirea sumelor, solicitanții vor depune la autoritatea sau instituția publică ce 
nu a realizat prestația solicitată ori la care au efectuat o plată în plus față de obligația 
legală, o cerere de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit, pentru care nu exis‐
tă obligația de declarare. 
Cererea de restituire va fi însoțită de copii ale documentelor de plată ale solicitanților și 
trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
a) denumirea solicitantului; 
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b) codul de înregistrare fiscală; 
c) domiciliul fiscal al solicitantului; 
d) suma și natura creanței solicitate la restituire; 
e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se op‐

tează pentru restituirea sumei în numerar; 
f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei; 
g) datele de identificare ale organului fiscal în a cărui administrare se află acesta; 
h) motivul pentru care se solicită restituirea taxei, temeiul legal al solicitării și docu‐

mente justificative, dacă este cazul. 
Autoritatea sau instituția publică verifică cererea și emite, în termen de 15 zile, o dispo‐
ziție de restituire. Aceasta înaintează dispoziția de restituire, în termen de 3 zile, către 
unitatea Trezoreriei Statului de care aparține instituția, care mai departe o trimite către 
unitatea Trezoreriei la care este arondat contribuabilul. Este informat organul fiscal de 
care aparține contribuabilul, acesta urmând să verifice situația obligațiilor fiscale ale 
contribuabilului. În cazul existenței unor restanțe, suma solicitata se va restitui numai 
după constatarea compensării cu obligațiile sale fiscale restante. 
În cazul persoanelor juridice, restituirea sumelor cuvenite se va efectua numai prin de‐
contare bancară, în contul indicat prin Cererea de restituire. În cazul persoanelor fizice, 
restituirea se va efectua fie în contul bancar indicat, fie în numerar, pentru sume mai 
mici de 500 lei, la ghișeul unității Trezoreriei Statului, în baza notei privind restitui‐
rea/rambursarea unor sume. 

CIRCULARĂ nr. 17 din 6 mai 2015 privind nivelul ratei dobânzii de referință 
a BNR (MO 316/2015) 
Începând cu data de 7 mai 2015, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a 
României este de 1,75% pe an. 

LEGE nr. 97 din 7 mai 2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii (MO 316/2015) 
Legea reformulează prevederile art. 137 alin. (1) din Codul muncii, care face referire la 
repausul săptămânal. Astfel, se precizează că repausul săptămânal este de 48 de ore con‐
secutive, de regulă sâmbăta și duminica. Anterior se prevedea că repausul săptămânal se 
acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. 

LEGE nr. 117 din 21 mai 2015 privind aprobarea OG 12/2014 pentru modifica-
rea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale 
și a altor acte în domeniul protecției concurenței (MO 355/2015) 
Legea aprobă OG 12/2014 pentru modificarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea con‐
curentei neloiale. Legea aduce și câteva modificări Legii 11/1991.  Astfel, este definită 
noțiunea de „persoană fizică” ca fiind orice fost sau actual salariat/reprezentant al unei 
întreprinderi sau orice altă persoană care săvârșește practici de concurență neloială. 
Contravențiile săvârșite de persoanele fizice vor fi sancționate cu amenzi între 5.000 lei 
și 10.000 lei (anterior între 1.000 lei și 5.000 lei).  
Legea precizează că orice persoană care are un interes legitim se poate adresa direct in‐
stanțelor de judecată competente pentru încetarea și interzicerea practicilor de concu‐
rență neloială, pentru acoperirea prejudiciilor patrimoniale și morale suferite ca urmare 
a unei practici de concurență neloială, fără a fi necesară parcurgerea vreunei formalități 
în fața Consiliului Concurenței. Acțiunile izvorând dintr‐o practică de concurență neloia‐
lă sunt de competența tribunalului locului săvârșirii faptei sau în a cărui rază teritorială 
se găsește sediul pârâtului; în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului 
pârâtului. 

ORDIN nr. 572 din 14 mai 2015 pentru modificarea și completarea Procedurii 
de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între 
ANAF și persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor pu-
blice nr. 1.154/2014 (MO 355/2015) 
Ordinul aduce modificări procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmi‐
tere la distanță între ANAF și persoanele fizice. 
Astfel, persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice la distan‐
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ta a actelor administrativ fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale, 
prin accesarea serviciului "Spațiul privat virtual". Se precizează expres că în această si‐
tuație, nu se mai utilizează și alta modalitate de comunicare a actului administrativ fis‐
cal. 
Ordinul reglementează și condiții de depunere a declarațiilor fiscale prin Intermediul 
serviciului «Spațiul privat virtual». În acest sens, depunerea declarațiilor fiscale de către 
o persoană fizică, constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta 
prezentată de aplicația informatică existentă în «Spațiul privat virtual». Odată cu com‐
pletarea datelor persoana fizică poate transmite un fișier care conține imaginea docu‐
mentelor justificative ale datelor completate. Pe baza datelor completate și a fișierului se 
generează automat declarația fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declara‐
ția se semnează cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanțelor Publice, se pune 
la dispoziția persoanei fizice prin intermediul serviciului «Spațiul privat virtual» și se 
încarcă automat pe canalul de depunere a declarațiilor. 
Ordinul actualizează și lista documentelor ce pot fi comunicate prin serviciul "Spațiul 
privat virtual".  
(A) Documente emise de organul fiscal și comunicate contribuabilului 
a) Automat 

ο Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 
ο Decizii de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/

contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu 
titlu de contribuții de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate 
începând cu anul 2015 

ο Decizii de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări 
sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor (formular 
650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015 

b) La cererea contribuabilului 
ο "Situația obligațiilor fiscale de plată la data de... 
ο "Nota obligațiilor de plată 
ο "Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori 
ο "Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul 

privat virtual» 
ο «Certificatul de atestare fiscală» 
ο «Adeverință de venit» 

(B) Documente emise de contribuabil și comunicate organului fiscal 
� Cerere privind "Situația obligațiilor fiscale de plată la data de .... 
� Cerere privind "Nota obligațiilor de plată 
� Cerere privind "Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angaja‐

tori 
� Cerere privind "Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate 

prin «Spațiul privat virtual»". 
� Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală 
� Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit. 
� Declarație privind veniturile realizate din România (formular 200) aferentă venituri‐

lor realizate începând cu anul 2014. 
� Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe ve‐

niturile din salarii și asimilate salariilor (formular 230) aferentă impozitului anual 
datorat începând cu anul 2014. 

� Declarație privind venitul estimat/norma de venit (formular 220) aferentă venituri‐
lor realizate începând cu anul 2015 

ORDIN nr. 1069 din 22 mai 2015 pentru stabilirea valorii nominale indexate 
a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2015 (MO 374) 
Începând cu luna mai 2015, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,41 lei (de 
la 9,35 lei).  
 
 

Facilități privind 
comunicarea prin 

mijloace electronice 
între ANAF și 

persoanele fizice 



Pagina 8 

Newsletter 

 © 2015 APEX Team International 

ORDIN nr. 1070 din 22 mai 2015 privind stabilirea valorii sumei lunare inde‐
xate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anu‐
lui 2015 (MO 373/2015) 
Ordinul menține valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă la 
nivelul de 440 lei, aceeași aplicată începând cu luna noiembrie 2014. 

ORDIN nr. 1065 din 8 mai 2015 pentru modificarea Normelor privind proce‐
durile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul președintelui ANAF 
nr. 163/2015 (MO 321/2015) 
Până la data de 31 decembrie 2015, birourile vamale verifică autorizațiile pentru utiliza‐
rea procedurilor simplificate de vămuire, emise anterior intrării în vigoare a prezentelor 
norme, în ceea ce privește categoriile de mărfuri pentru care se aplică procedurile sim‐
plificate de vămuire, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească titularii au‐
torizațiilor care au obținut scutire de la transmiterea notificării de sosire. 

LEGE nr. 103 din 14 mai 2015 pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de săr‐
bătoare națională (MO 336/2015) 
Conform prevederilor legii, ziua de 10 mai va fi sărbătorită în fiecare an ca sărbătoare 
națională. 
Facem precizarea că declararea acestei zile ca sărbătoare națională, nu implică conside‐
rarea sa zi nelucrătoare. Reamintim că declararea zilelor nelucrătoare se face doar prin 
intermediul Codului muncii. 

INFO – COMUNICAT DE PRESĂ ANAF – ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA 
Într‐un comunicat de presă emis de ANAF, se face o analiză a aplicării în practică a noii 
proceduri de înregistrare în scopuri de TVA aplicabilă de la 1 februarie 2015. Este subli‐
niat faptul că prin noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA, este limitat accesul 
firmelor cu comportament evazionist și a persoanelor implicate în rețelele de fraudă sau 
cu un comportament fiscal anterior contrar prevederilor legale, manifestat în mod repe‐
tat. 
ANAF atenționează că refuzul înregistrării în scop de TVA nu poate surveni în urma ne‐
îndeplinirii unui singur criteriu, ci a unui cumul de criterii. 
Neîndeplinirea unui cumul de criterii situează solicitantul în grupa de risc mare sau me‐
diu, ceea ce conduce la eliminarea directă (risc mare) sau la parcurgerea unui inter‐
viu cu reprezentanții ANAF (risc mediu) pentru a oferi lămuririle necesare. Dintre cele 
mai importante criterii, a căror neîndeplinire conduce la refuzul înregistrării în scop de 
TVA, exemplificăm: deținerea în prezent sau în trecut, de către administratorul care soli‐
cita înregistrarea în scop de TVA, a calității de asociat sau administrator în societăți cu 
risc fiscal ridicat (cu obligații fiscale neachitate; care au fost declarate inactive de ANAF, 
fără a fi reactivate ulterior; aflate în inactivitate temporară la Registrul Comerțului; li‐
chidate sau radiate), dar și instabilitatea sediului social.  
Fiecare criteriu are un punctaj diferit. Astfel, în unele cazuri, neîndeplinirea a două cri‐
terii cu punctaj mare duce la refuzul înregistrării în scop de TVA la fel ca în situația în 
care solicitantul nu îndeplinește trei sau patru criterii cu un punctaj mai mic per crite‐
riu. 

IMPORTANT – Publicitatea privind depunerea situațiilor financiare anuale 
Vă reamintim prevederile art. 185, alin. 1 și 4 din Legea 31/1990 a societăților comercia‐
le: 
� "(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 hârtie și în format electronic sau nu‐
mai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile 
financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financi‐
ari, după caz. 

� "(4) Societățile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei 
au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV‐a, un anunț 
prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alin. (1) ". 
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În anii precedenți acest anunț era publicat odată cu depunerea situațiilor financiare la 
Registrul Comerțului. Având în vedere că pentru anul 2014 situațiile financiare se depun 
doar la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, această obligație de pu‐
blicitate revine contribuabilului.  
Pentru îndeplinirea acestor formalități vă recomandăm să vă adresați Monitorului Ofici‐
al 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; 
� împuternicire/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 costul unui exemplar Monitorul Oficial. 
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 persoanelor 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 începerea/încetarea activității persoanelor fizice care 
desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii din străinăta‐
te", cod 14.13.01.13/5i. 
Obligație 
În categoria persoanelor care au obligația să depună declarația informativă sunt cuprin‐
se: reprezentanțele din România ale unor firme, asociații, fundații sau organizații cu se‐
diul 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 per‐

soana fizică sau juridică la care își desfășoară activitatea contribuabilul; 
� copia se păstrează de către persoana fizică sau juridică la care își desfășoară activi‐

tatea contribuabilul. 
Pentru fiecare contribuabil care obține venituri sub formă de salarii din străinătate pen‐
tru activitatea desfășurată 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 scri‐
soare recomandată ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activității 
în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la 
acest moment. 
Baza legală: Ordinul președintelui ANAF 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținu‐

Nu uitați de  
publicitatea  

privind  
depunerea 
situațiilor 
financiare 



Pagina 10 

Newsletter 

 © 2015 APEX Team International 

tului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 

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 propri‐

etate sau închiriată, 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 calendaristic vizat. 

Stabilirea rezidenței fiscale 
Persoana fizică nerezidentă trebuie să înregistreze la autoritatea fiscală competentă for‐
mularul "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 Româ‐
nia. 
La formularul menționat mai sus, persoana fizică nerezidentă va anexa: 
� copia pașaportului, valabil, iar cetățenii Uniunii Europene vor anexa copia pașapor‐

tului sau a documentului 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 do‐
cument eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în do‐
meniul certificării rezidenței fiscale conform legislației interne a acelui stat, în origi‐
nal sau în copie legalizată, însoțite de o traducere autorizată în limba român, certifi‐
cat/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 pen‐
tru această persoana și/sau familia sa. 

Autoritatea fiscală competentă va analiza îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție 
de situația concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenției de 
evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului Fiscal, după caz, precum și documen‐
tația prezentată și va stabili dacă persoana fizică nerezidentă păstrează rezidența fiscală 
a celuilalt stat potrivit convenției de evitare a dublei impuneri sau va fi persoană fizică 
rezidentă fiscal în România. 
În termen de 30 de zile de la depunerea formularului, autoritatea fiscală va notifica per‐
soana fizică dacă aceasta are obligație fiscală integrală în România sau va fi impusă nu‐
mai pentru veniturile obținute din România. În cazul obligației fiscale integrale, persoa‐
na 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 fiscale 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 Ro-
mânia 
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 România, formularul "Chestionar pentru stabilirea reziden‐
ței 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 schim‐
barea domiciliului/locuinței permanente. 
Autoritatea fiscală analizează îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție de situația 
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concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenției de evitare a du‐
blei impuneri sau prevederile Codului Fiscal, după caz, precum și documentația prezen‐
tată, orice alte documente ce pot sta la baza determinării rezidentei 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 dome‐
niul certificării rezidenței fiscale și stabilește dacă persoana fizică rezidentă fiscal în 
România păstrează rezidența în România potrivit convenției de evitare a dublei impu‐
neri, respectiv Codului Fiscal, sau este persoană fizică nerezidentă în România. 
În termen de 15 zile de la depunerea formularului, autoritatea fiscală va notifica persoa‐
nei fizice dacă aceasta are în continuare obligație fiscală integrală în România sau va fi 
scoasă din/menținută în evidențele fiscale. În cazul obligației fiscale integrale, persoana 
fizică rezidentă este supusă în continuare impozitului 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, dovedește schimbarea rezidenței într‐un stat cu care România are încheiată 
convenție de evitare a dublei impuneri, aceasta va anexa la formularul mai sus mențio‐
nat certificatul de rezidentă fiscală emis de autoritatea competentă a statului care îl con‐
sideră 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 for‐
mularul "Chestionar pentru stabilirea 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 ca‐
re 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 reziden‐
ței fiscale într‐un alt stat. Aceasta va fi considerată rezidentă fiscal în România 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 Româ‐
nia". 
Formularistică 
În cele ce urmează prezentăm în sinteză formularele utilizate pentru stabilirea reziden‐
ței fiscale. 
1. "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în Româ‐

nia". Se completează 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 par‐
cursul 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 stră‐
ini care sunt funcționari sau angajați ai unui stat străin în România, membrii familii‐
lor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului internațional sau a pre‐
vederilor acordurilor speciale la care România este parte. 

 

La plecarea din 
România, nu uitați 
necesitatea de a vă 
scoate din evidența 

autorităților 
române  
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2. "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din Ro‐
mânia". Se completează de persoanele fizice rezidente în România, precum și persoa‐
nele 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 completării acestui formular ce‐
tățenii 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 comple‐
tările ulterioare, sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între Ro‐
mânia și..., de către persoanele fizice care sosesc în România și care au o ședere mai 
mare de 183 de zile". 

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 comple‐
tările ulterioare, sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între Ro‐
mânia 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 ofi‐
ciul poștal, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. 
Baza legală: Ordinul MFP 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența 
fiscală în România a persoanelor fizice, publicat în MO 73 din 30 ianuarie 2012. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii mai 2015 pentru eva‐
luarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bă‐
nești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a 
căror decontare se face în funcție de cursul unei valute este: 
1 EUR = 4,4395 RON; 1 CHF = 4,2929 RON; 1 GBP = 6,1797 RON; 1 USD = 4,0409 RON 

AGENDA LUNII IUNIE 2015 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 iunie - zi 
nelucrătoare fiind a 
doua zi de Rusalii 
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În cursul lunii nu uitați că 
Luni, 1 iunie, este zi liberă fiind a doua zi de Rusalii 
Marți, 2 iunie, este ultima zi pentru depunerea raportărilor anuale* la ANAF pentru 
entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic 
(conform art. 27 (3) din Legea contabilității 82/1991 republicată) și pentru subuni‐
tățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Eco‐
nomic European. 
Marți, 2 iunie,  este ultima zi pentru depunerea situațiilor financiare anuale* 
� pentru societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, 

institutele naționale de cercetare-dezvoltare; 
� pentru subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau 

domiciliul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți 
rezidente în state aparținând Spațiului Economic European. 

Luni, 8 iunie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din tri-

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

Miercuri, 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 per-

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

Miercuri, 10 iunie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Luni, 15 iunie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna mai 2015 (standard sau extinsă depusă în format 

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

mai 2015. 
Luni, 15 iunie este ultima zi pentru plata 
� taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (tranșa II). 
Joi, 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)*; 
� declarație privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarație privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înre-

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

� declarației recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomuni-
tare (formular 390)* aferentă lunii mai 2015; 

� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritori-
ul național aferentă lunii mai 2015 (formular 394)*;  

� declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către 
persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice 
române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în Ro-
mânia (formular 224);  

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără eco-
taxa). 

 
 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor și de 
plată a taxelor 
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Joi, 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, da‐

că este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna mai 2015 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse 
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate 
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănăta‐

te 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� impozitului pe reprezentanțe (prima tranșă ‐ 50% din suma forfetară de 4.000 eu‐

ro); 
� taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trim. III 

2015; 
� anticipată privind impozitul pe venit aferent trimestrului II 2015 de către contribua‐

bilii care realizează venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunu‐
rilor, cu excepția veniturilor din arendare, precum și venituri din activități agricole 
impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură 

� contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului II, de către contri‐
buabilii 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 economice, persoanele care 
realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drep‐
turi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza date‐
lor din evidența contabilă în partidă simplă, persoanele care realizează venituri din 
cedarea folosinței bunurilor, persoanele care realizează venituri din silvicultură și 
piscicultură și persoanele care realizează venituri 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). 
 
IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor 
pot fi descărcate de pe web‐site‐ul Ministerului de Finanțe: www.mfinante.ro 
Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmite‐
re la distanță de contribuabilii mari și mijlocii precum și de contribuabilii care au optat 
pentru depunerea online a declarațiilor și au un certificat digital. 

25 iunie - termen 
pentru prima tranșă 
a impozitului anual 

pe reprezentanțe 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2015  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

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

(valabile începând cu veniturile aferente 
lunii octombrie 2014)  

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

5 x 2.415 =12.075 lei)1  
(baza de calcul a contribuți‐
ei individuale pentru per‐
soane sub convenție civilă: 
venit brut) 

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

5,2% 5,5% 

Contribuția pentru concedii medicale și in‐
demnizații de asigurări de sănătate (calculată 
la venitul brut plafonat la 12 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)2 

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

  

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

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

  

Impozitul pe venituri   16% 

Fondul pentru neangajarea de persoane cu 
handicap (pentru angajatorii care au peste 50 
salariați) 

4 * 50% salariul minim pe economie (975 
lei) la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen‐
sul impozitului pe venit începând cu mai 2015 

9,41 lei   

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

975 lei (începând cu 1 ianuarie 2015)    

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

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

  

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



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

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

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

�Ținere de contabilitate  

�Salarizare și servicii conexe 

�Asistență contabilă  

�Organizarea funcției contabile  

�Consultanță fiscală și contabilă « on line » 

Bd. Dacia 56, Sector 2 
București - 020061  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 
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