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LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare (MO 
408/2016) 
Legea aduce modificări Codului Fiscal, introducând o procedură opțională la plata 
contribuției de sănătate datorată de persoanele fizice ce nu realizează venituri, nu 
sunt scutite de plata contribuției de sănătate prin efectul legii și nici nu sunt co-
asigurate prin intermediul altor persoane. 
Aceste persoane pot opta între: 
a) plata contribuției de sănătate în procent de 5,5% lunar, prin depunerea declara-

ției de asigurare, contribuția de sănătate datorându-se pentru salariul minim pe 
economie valabil în luna respectivă; 

b) la momentul la care se utilizează serviciile de sănătate publică (spitalizare) – 
caz în care contribuția de 5,5% se calculează la o bază de calcul reprezentând 7 
salarii minime brute de la momentul utilizării serviciilor de sănătate publică. 

Pentru persoanele ce optează să plătească lunar, scadența obligației este data de 25 
a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția. 
Pentru declararea contribuției de sănătate se va depune declarația D604, în cazul 
ambelor opțiuni prevăzute mai sus.  
Este introdusă și o anulare a obligațiilor privind contribuția de sănătate pentru per-
soanele fizice ce au primit o decizie de plată a contribuției pentru perioada ianuarie 
– mai 2016, aceste persoane nu mai sunt obligate la plata debitelor stabilite prin 
decizie. 
O altă modificare importantă, o reprezintă scutirea de la plata contribuției de sănă-
tate pentru veniturile din investiții (dividende, dobânzi, vânzări acțiuni) și venituri-
lor din alte surse, când aceste venituri sunt singurele realizate de persoana fizică, 
iar baza anuală de calcul este mai mică de 12 salarii minime pe țară. 
Legea mai introduce câteva modificări punctuale privind taxele locale și o modifica-
re a procedurii de aplicare a taxei asupra serviciilor de reclamă și publicitate, în 
sensul că față de anii precedenți, taxa de reclamă și publicitate datorată la bugetul 
local se datorează de prestatorul serviciului de reclamă și publicitate, până pe data 
de 10 a lunii următoare, celei la care s-a efectuat serviciul. 

INFO – PROIECTE LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL TVA 
Pe site-ul ANAF, în zona „Transparență decizională”, sunt publicate două proiecte de 
ordine prin care se doresc a se aduce modificări criteriilor de condiționare a înregis-
trării în scopuri de TVA, cât și simplificării formularului actual 088.  
Din păcate, mult anunțata simplificare, nu este așa cum probabil s-ar aștepta mulți 
operatori economici. Considerăm ca o mare parte din modificările introduse, nu fac 
decât să reformuleze anumite aspecte, în esență cerințele rămânând aceleași.  
Și totuși, care sunt aspectele pozitive?  
Veniturile asociaților și/sau administratorilor persoane fizice, se vor declara prin 
alegerea unui interval în care se încadrează aceste sume, fiind necesară această 
schimbare, atât pentru motive de confidențialitate, dar și pentru eliminarea necesi-
tății de a prezenta documente justificative, declarații de venit și alte documente.  
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Sunt introduse praguri/intervale prestabilite și pentru declararea obligațiilor fiscale prin‐
cipale restante, înregistrate de către persoanele impozabile, la care acționarii și/sau ad‐
ministratorii persoanei impozabile analizate, au deținut în ultimii 5 ani fiscali, anteriori 
depunerii declarației, calitatea de asociat/administrator/persoană fizică autorizată / titu‐
lar întreprindere individuală/membru întreprindere familială. 
Un alt aspect pozitiv, este că supralegalizarea sau apostilarea documentelor emise în altă 
limbă, va fi făcută numai la solicitarea organelor fiscale.  
Ce s-a schimbat aparent? 
În mass‐media din ultima perioadă, ANAF a anunțat că va modifica procedura, astfel încât 
să nu se mai solicite depunerea formularului 088 în cazul schimbării asociaților / admi‐
nistratorilor sau a sediului social.  
Este adevărat că, în noul proiect, se precizează că solicitarea completării formularului 
088 se va face doar în cazul în care, din analiză rezultă un risc fiscal ridicat. Potrivit no‐
tei de fundamentare, analiza de risc ar presupune aplicarea, în mod automat, a unui set 
de indicatori/criterii de risc, precum: 
� gradul de conformare la declarare și plată a persoanei impozabile; 
� existența sediului social sau a sediilor secundare unde se desfășoară activitatea pen‐

tru care s‐a obținut autorizație de funcționare; 
� existența angajaților în vederea realizării obiectului de activitate; 
� neconcordanțe între livrările și achizițiile de bunuri declarate de către partenerii per‐

soanei impozabile (adică diferențe intre datele declarate prin D394, declarație care va 
deveni foarte complexă de la 1 iulie 2016). 

Totuși, o prevedere similară există și în actuala procedură, depunerea formularului 088 
făcându‐se doar la solicitarea organelor fiscale, solicitare care ar trebui să aibă la bază o 
analiză de risc fiscal. Este adevărat că, în practică, organele fiscale au solicitat formularul 
088, tuturor societăților care au avut schimbări în structura administratorilor / asociați‐
lor sau a sediului social în cursul anului 2015, solicitare care a condus la un imens blocaj 
la nivelul organelor fiscale, blocaj generat de volumul foarte mare de dosare și de infor‐
mații.  
În concluzie, nu putem spune că discutăm de o reală schimbare, filtrarea solicitărilor de a 
completa formularul 088 se putea face din punct de vedere legal și pe procedura existen‐
tă. 
Ce nu s-a schimbat? 
În primul rând se păstrează caracterul secret al punctajului. Totul este atribuit unui sis‐
tem informatic care este responsabil de a emite o decizie. Nu există transparență, nu 
există factor de decizie care să poată face diferența între situația fiscală a unor contribua‐
bili diferiți. Aplicarea matematică a unor criterii, exclude diverse situații practice și ex‐
cepții de la modelul matematic, excepții atât de variate în lumea economică reală.  
Unele criterii sunt relative, îndeplinirea lor fiind o simpla formalitate birocratică și nu 
neapărat un real indiciu al unei potențiale fraude (exemplu: studiile administratorilor, 
numărul de salariați, perioada contractului sediului, tipul de activitate desfășurat la sediu 
etc). 
Formularul s‐ar putea depune electronic, dar el se depune în continuare la registratura 
ANAF, fiind efectuată o pre‐validare a acestuia.  
Persistă încă un volum important de documente care trebuie furnizate ANAF. Anumite 
informații ar trebui să fie deja la dispoziția ANAF și să nu fie necesară furnizarea lor de 
către contribuabil.  
Nu există un dialog între organul fiscal și contribuabil, o analiză reală făcută de organul 
fiscal a intențiilor de business ale contribuabilului. Ne întrebăm, de ce oare nu se poate 
porni de la prezumția de corectitudine a contribuabilului și să fie implementate măsuri de 
monitorizare a celor cărora le este atribuit codul de TVA,  pentru a se verifica activitatea 
acestora și a identifica rapid eventuale comportamente suspecte de fraudă. Este oare de 
preferat să se stopeze orice inițiativă de business? Cum se poate solicita unui start‐up să 
îndeplinească o serie de criterii, din primul moment, pentru a beneficia de dreptul de a 
deduce TVA. Cine își poate permite să înceapă un business și să suporte un cost adițional 
de 20% prin imposibilitatea deducerii TVA? 
În plus, trebuie subliniate și efectele aplicării acelorași criterii matematice, asupra unor 

Noul formular 088  

simplificare  

sau nu? 
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business-uri care depășesc cu multe zerouri plafonul de înregistrare în scopuri de TVA. Se 
ajunge la concluzii aberante, prin care un asemenea business „nu justifică intenția si nu 
are capacitatea de a desfășura activitate economica, pentru a fi înregistrată in scopuri de 
TVA”. Efectul unei asemenea decizii pentru un business în plină activitate, poate fi devas-
tator, imposibilitatea de a mai deduce TVA până la re-înregistrare și colectare de TVA la 
toate vânzările. Totul se poate întâmpla fără să existe nici cel mai mic indiciu de fraudă, 
doar prin furnizarea incompletă a unor informații, prin neîndeplinirea unor criterii etc.  
Sperăm într-o perfecționare a procedurii de înregistrare în scopuri de TVA și într-o efici-
entizare a etapei de filtrare și analiză, astfel încât contribuabilii corecți să se poată con-
centra pe business și să nu fie afectați de atâta birocrație și de temeri administrative. 

ORDIN nr. 1503 din 6 mai 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, 
la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la în‐
casare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul per‐
soanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a mode‐
lului și conținutului unor formulare (MO 403/2016) 
Ordinul aprobă procedurile de înregistrare și de radiere în /din Registrul persoanelor im-
pozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 
Sunt de asemenea aprobate modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formu-
larului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", 
cât și ale formularisticii aferente procesului de înregistrare / radiere. 
Practic, noul ordin actualizează procedura în corelație cu noul Cod Fiscal aplicabil de la 1 
ianuarie 2016 și renumerotarea articolelor către care se face referire. 

ORDIN nr. 934 din 11 mai 2016 pentru stabilirea valorii nominale indexate a 
unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016 (MO 373/2016) 
Începând cu luna mai 2016, valoarea nominală a unui tichet de masă, este de 9,57 lei. 

ORDIN nr. 933 din 11 mai 2016 privind stabilirea valorii sumei lunare indexa‐
te care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 
2016 (MO 373/2016) 
Începând cu luna mai 2016, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de 
creșă, este de 440 lei. 

ORDIN nr. 583 din 26 aprilie 2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute 
de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare (MO 355/2016) 
Ordinul aprobă formularistica elaborată în temeiul art. 7, 59, 230 și 232 din Codul Fiscal 
și instrucțiunile de completare ale acesteia, astfel: 
a) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenți-

ei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..............., pentru persoa-
ne juridice rezidente în România; 

b) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a du-
blei impuneri dintre România și ..................., pentru persoane juridice rezidente în 
România; 

c) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenți-
ei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ........................, pentru 
persoane fizice rezidente în România; 

d) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a du-
blei impuneri dintre România și ..................., pentru persoane fizice rezidente în Ro-
mânia; 

e) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenți-
ei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și .................., pentru per-
soane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă; 

f) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a du-
blei impuneri dintre România și ................., pentru persoane fizice rezidente în Româ-
nia care desfășoară activitate independentă; 

g) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenți-

Noi formulare 
pentru aplicarea 
convențiilor de 
evitare a dublei 
impuneri și a 

scutirilor prevăzute 
de Codul Fiscal 
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Comunicarea actelor 
administrative 

fiscale - propuneri 

de modificare a 

Codului de 

Procedură Fiscală 

ei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și .................., pentru per‐
soane rezidente în România; 

h) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a 
dublei impuneri dintre România și ................., pentru persoane rezidente în Româ‐
nia; 

i) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în Româ‐
nia de persoane juridice străine; 

j) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străi‐
ne; 

k) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în Româ‐
nia de persoane fizice nerezidente; 

l) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezi‐
dente; 

m) Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfășurării activită‐
ții în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoa‐
ne juridice străine; 

n) Certificat privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul perma‐
nent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine; 

o) Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dobânzi și re‐
devențe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în Ro‐
mânia către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene 
sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene; 

p) Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dividende efec‐
tuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în 
România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente 
într‐un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei între‐
prinderi dintr‐un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uni‐
unii Europene. 

Remarcăm și ultimele două declarații de mai sus, necesare a fi semnate de către nerezi‐
denții ce obțin venituri din dividende, dobânzi și redevențe și cărora le sunt aplicabile 
scutirile de impozit pentru întreprinderile asociate implementate prin directivele euro‐
pene. Subliniem necesitatea ca odată cu aprobarea situațiilor financiare ale anului 2015 
și distribuirea dividendelor, să fie actualizate formularele de mai sus, conform noilor 
modele aprobate de ANAF. 

COMUNICAT MFP - Precizări legate de propunerile de modificare ale Codului 
de procedură fiscală 

Ministerul Finanțelor Publice a emis un comunicat legat de propunerile privind modifi‐
carea Codului de Procedură Fiscală în ceea ce privește comunicarea actelor administrati‐
ve fiscale. 
În prezent, Codul de procedură fiscală prevede două modalități de comunicare directă a 
actelor administrative fiscale emise pe suport hârtie respectiv: 
1. prin poștă cu scrisoare recomandată și confirmare de primire, 
2. prin remiterea actului dacă se asigură primirea sub semnătură a acestuia. 
Această din urmă modalitate se poate realiza fie la sediul organului fiscal emitent 
(contribuabilul se prezintă pentru ridicarea actului), fie la domiciliul fiscal al contribua‐
bilului destinatar. 
Prin modificarea art.47 din Codul de procedură fiscală, se propune reglementarea reguli‐
lor pentru remiterea actului în acest din urmă caz, similară cu cea din Codul de procedu‐
ră civilă (art.163), referitoare la comunicarea citațiilor și a hotărârilor instanțelor de 
judecată, însă adaptată specificului raportului juridic fiscal. 
Astfel, funcționarul din cadrul organului fiscal care se deplasează la domiciliul fiscal al 
contribuabilului în vederea înmânării actului, dacă va constata că respectivul contribua‐
bil refuză să primească actul sau nu îl găsește la domiciliu, atunci va afișa pe ușa acestu‐
ia o înștiințare. 
Comunicatul MFP face precizarea că nu se afișează actul administrativ fiscal (ex. decizia 
de impunere) sau actul de executare (ex. somația), ci se afișează o înștiințare din care 
rezultă că respectivul contribuabil a refuzat primirea actului sau nu a fost găsit la domi‐
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ciliu, precum și anumite informații care să îi permită contribuabilului să identifice orga‐
nul fiscal care a afișat înștiințarea. 
În acest caz, contribuabilul are la dispoziție 15 zile în care poate să se prezinte la sediul 
organului fiscal pentru a i se comunica actul. Dacă în cele 15 zile nu se prezintă, atunci 
actul se consideră comunicat și organul fiscal este îndreptățit să pună în executare deci‐
zia de impunere sau alt act administrativ fiscal. 
Totodată se precizează faptul că această măsură a fost solicitată de reprezentanții autori‐
tăților administrației publice locale ca o alternativă la comunicarea prin poștă, în vede‐
rea reducerii costurilor pe care le presupune această modalitate de comunicare, în speci‐
al pentru organele fiscale locale care dispun de un buget mic pentru administrarea impo‐
zitelor și totodată un volum semnificativ de acte administrative ce trebuie comunicate. 

ORDIN nr. 3 din 5 mai 2016 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesi‐
tăți de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor 
de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 1/2013 (MO 
381/2016) 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 13 din 11 mai 2016 pentru prorogarea terme‐
nului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală (MO 368/2016) 
În conformitate cu prevederile art. 62 din Codul de Procedură Fiscală, în scopul realizării 
schimbului de informații privind contribuabilii rezidenți ai statelor cu care România s‐a 
angajat printr‐un instrument juridic de drept internațional și pentru îmbunătățirea con‐
formării fiscale internaționale, instituțiile financiare, inclusiv instituțiile de credit, au 
obligația să declare anual către ANAF, informații de natură financiară referitoare la con‐
turile deschise și/sau închise de contribuabilii nerezidenți.  
Conform articolului menționat, declararea informațiilor menționate se face până la data 
de 15 mai inclusiv, a anului calendaristic curent, pentru informațiile aferente anului ca‐
lendaristic precedent. 
Ordonanța prelungește termenul de raportare pentru anul 2015, până la data de 31 au‐
gust 2016. 

ORDIN nr. 1559 din 17 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de soluționare 
a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condițiile ti‐
tlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal și ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1/2016 (MO 394/2016) 
Ordinul aprobă Procedura de soluționare a cererilor de restituire a TVA depuse în condi‐
țiile titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul Fiscal. Procedura se aplică altor 
categorii de contribuabili decât persoanele înregistrate în scopuri de TVA, care au drept 
la rambursarea TVA, în anumite condiții reglementate de Codul Fiscal. Este înlocuită as‐
tfel procedura anterioară reglementată de Ordinul 2250/2007. 
Noua procedură se aplică și cererilor de restituire aflate în curs de soluționare la data 
intrării în vigoare a prezentului ordin.  
Termenul oficial de rambursare a TVA este de 45 de zile, de la data înregistrării cererii, 
cu posibilitatea de prelungire în condițiile prevăzute de art. 77 din Codul de Procedură 
Fiscală. 
Atenție! A nu se confunda această procedură, cu soluționarea deconturilor cu sume 
negative de TVA, cu opțiune de rambursare.  

ORDIN nr. 1486 din 29 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice pri‐
vind acordarea statutului de operator economic autorizat (MO 337/2016) 
Ordinul aprobă Normele tehnice privind acordarea statutului de operator economic auto‐
rizat. Aceștia pot beneficia de simplificări prevăzute de legislația vamală și de facilități 
în legătură cu securitatea și siguranța mărfurilor, aplicate la intrarea sau la ieșirea aces‐
tora de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. 

Termenul de 
furnizare a 

informațiilor, de 
către instituțiile 

financiare, cu 
privire la 

nerezidenți,  
a fost amânat 
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ORDIN nr. 1437 din 21 aprilie 2016 pentru modificarea Ordinului președinte‐
lui ANAF nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare 
silită, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsuri‐
lor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită (MO 336/2016) 

LEGE nr. 84 din 29 aprilie 2016 pentru ratificarea Acordului privind partici‐
parea Republicii Croația la Spațiul Economic European, semnat de către 
Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Republica 
Croația la 11 aprilie 2014 la Bruxelles și de către România la 12 noiembrie 
2014 la Bruxelles (MO 359/2016) 

ORDIN nr. 1510 din 9 mai 2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a 
operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut și/sau tu‐
tun parțial prelucrat, precum și a modelului și conținutului unor formulare 
(MO 387/2016) 

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) ". 

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 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; 
� 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; 

Nu uitați de 
obligațiile de 

publicitate privind 
depunerea 
situațiilor 
financiare  

anuale! 
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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". 
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. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 

Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii mai 2016 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 = 4,5115 RON; 1 CHF = 4,0858 RON; 1 GBP = 5,9070 RON; 1 USD = 4,0491 RON 

AGENDA LUNII IUNIE 2016 

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. 8 din Codul Fiscal; 

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

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

bilă" etc.) înscrise pe factură; 
� Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 

Nu uitați de 

termenele de 

depunere a 

declarațiilor și       

de plată a taxelor! 
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 � Completați Registrul non-transferurilor; 
� Completați Registrul bunurilor de capital; 
� Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi utilizat 

(BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale Europene). 
Pentru consultarea calendarului obligațiilor fiscale aferente lunii mai 2016, accesați următorul 
link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2016.htm#iu
n 

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2016 
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 nu-
mărul mediu al asiguraților din luna pentru 
care se calculează contribuția și valoarea co-
respunzătoare a de cinci ori câștigul salarial 
mediu brut)1 

10,5% (baza de calcul a contribu-
ției individuale plafonat pentru 
angajat la cinci ori câștigul sala-
rial mediu brut,  

adică 5 x 2.681 =13.405 lei)1 
(baza de calcul a contribuției indi-
viduale pentru persoane sub con-
venție civilă: venit brut) 

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

5,2% 5,5% 

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

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj (calculată la 
venitul brut) 

0,5% 0,5% 

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

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

  

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

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

  

Impozitul pe venituri   16% 

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

4 * 50% salariul minim pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit începând cu mai 
2016 

9,57 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 1.250 lei (începând cu 1 mai 2016)   

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

  
17 lei 

42,50 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 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 beneficiază 
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 suportate 
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  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 » 

�Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   

�Asistență în implementarea ERP 

�Training 

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

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi 
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cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
 © 2016 APEX Team International 


