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HOTĂRÂRE nr. 284 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea și 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 
(MO 319/2017) 
Hotărârea modifică Normele de aplicare a Codului Fiscal și a fost prezentată de noi 
în numărul precedent al buletinului informativ APEX Team, pe baza informațiilor 
prezentate în Comunicatul de presă al Guvernului.  
Așa cum am promis revenim cu câteva informații suplimentare privind noutățile 
aduse Normelor de aplicare a Codului Fiscal.  
Impozitul specific  
� Se clarifică faptul că persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, 

care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea/activitățile 
corespunzătoare codurilor CAEN pentru care se aplică impozitul specific, dar 
care nu desfășoară efectiv activitate în domeniile respective, nu sunt obligate la 
plata impozitului specific unor activități.  

� Impozitul specific unor activități se aplică și persoanelor juridice române care 
au devenit plătitoare de impozit pe profit ca urmare a exercitării opțiunii 
(microîntreprinderi care au capitalul social mai mare de 45.000 lei).  

� Societățile care aplică regimul microîntreprinderilor de la 1 ianuarie 2017, nu 
aplică impozitul specific unor activități. Îndeplinirea condițiilor se verifică la 
data intrării în vigoare a legii, la începutul fiecărui an fiscal, pe baza situației 
existente la data de 31 decembrie a anului precedent. Comunicarea către organul 
fiscal teritorial se efectuează până la data de 31 martie inclusiv a anului 
următor.  

� Contribuabilii care realizează venituri și din alte activități în afara celor supuse 
impozitului specific, sunt obligați să determine și să plătească concomitent, 
impozit specific pentru activitățile care intră în sfera acestuia și impozit pe 
profit pentru restul activităților. 

� Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care au optat pentru 
anul fiscal diferit de anul calendaristic, intră în sistemul de impozit specific 
unor activități începând cu 1 ianuarie 2017. 

Impozitul pe profit 
� pentru profitul investit în achiziționarea dreptului de utilizare a programelor 

informatice, scutirea de impozit se aplică pentru cele cumpărate și folosite 
începând cu 1 ianuarie 2017 

� sunt aduse mai multe exemple practice pentru modul de determinarea a 
cheltuielilor nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile, mai ales in 
situațiile în care nu se pot determina direct din evidența contabilă (exemplu: 
veniturilor neimpozabile din dividende trebuie să li se aloce o cotă parte din 
cheltuielile de conducere și administrare, acestea fiind nedeductibile fiscal). 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
� microîntreprinderile nu aplică impozitul specific, chiar dacă desfășoară 

activități vizate de impozitul specific 
� societățile care aplicau impozit pe profit la sfârșitul lunii ianuarie 2017, nu 
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trebuie să treacă la regimul microîntreprinderilor dacă au un capital social minim de 
45.000 lei 

Impozitul pe venit 
� în cazul scutirii de impozit pe venit pentru salariații societăților cu activități 

sezoniere,  societăți ce aplică impozitul specific, scutirea se acordă pe perioada de 
derulare a contractului. Scutirea este valabilă indiferent că salariații sunt angajați cu 
normă întreagă sau parțială, atât timp cât durata contractului este de 12 luni. 

� impozitul de 3% pentru vânzarea de imobile se stabilește ca diferență între valoarea 
tranzacției și plafonul neimpozabil de 450.000 de lei. Se menționează că valoarea 
tranzacției nu include TVA, dacă această taxă este aplicabilă. 

Contribuții sociale obligatorii 
� este clarificat modul de încadrare a bazei anuale de calcul al contribuției la sănătate 

în plafonul minim reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute 
pe țară, avându-se în vedere veniturile din salarii, veniturile din investiții și/sau din 
alte surse. 

TVA 
� se introduc explicații și exemple pentru situația celor care se reînregistrează în 

scopuri de TVA, după ce au avut codul de înregistrare anulat, astfel încât să poată 
deduce taxa aferentă achizițiilor din perioada în care au avut codul anulat și să emită 
facturi pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în perioada 
respectivă. Sunt prezentate mai multe exemple pentru fiecare situație în parte. 

� se introduc explicații detaliate cu privire la aplicarea regimului special de TVA pentru 
agricultori. 

� sunt aduse exemple suplimentare pentru ajustarea TVA aferentă bunurilor de capital. 

ORDIN nr. 1382 din 27 aprilie 2017 privind modificarea anexei nr. 1 la 
Ordinul președintelui ANAF nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor 
de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care 
formează vectorul fiscal (MO 342/2017) 
Ordinul modifică formatul formularului 010 folosit pentru declararea datelor de 
identificare a contribuabilului si a taxelor și contribuțiilor care fac parte din vectorul 
fiscal. Principala modificare adusă declarației 010 este introducerea declarării persoanei 
sau a societății care răspunde de conducerea contabilității entității. În acest sens se vor 
înscrie următoarele informații: numele/denumirea persoanei ce realizează activitatea 
contabilă (economist angajat ca salariat sau membru CECCAR),  numărul și data 
contractului, numărul autorizației CECCAR, după caz. 
Declararea noilor informații trebuie făcută cu prima ocazie cu care se aduc completări 
/modificări ale datelor înscrise în vectorul fiscal. Nu este necesară o redepunere a 
formularului 010 doar pentru a se declara persoana responsabilă cu activitatea contabilă. 
Reamintim că termenul de depunere a declarației este: 
� 30 zile pentru prima înregistrare fiscală la momentul înființării entității supuse 

înregistrării fiscale 
� 15 zile pentru modificările ulterioare înregistrării fiscale. 

ORDIN nr. 1381 din 27 aprilie 2017 privind modificarea Ordinului 
președintelui ANAF nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului 
unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată (MO 342/2017) 
Ordinul aduce modificări modelului și conținutului a două formulare utilizate pentru 
înregistrarea în scopuri de TVA/obținerea codului special de TVA, respectiv: 
� Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane 

care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru 
agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri  - Formular 091 

� Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. 
(1) lit. a) din Codul fiscal  - Formular 098. 

 

Persoana 
responsabilă de 

conducerea 
contabilității 

trebuie declarată în 
formularul 010 
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ORDIN nr. 1546 din 17 mai 2017 pentru aprobarea modelului și conținutului 
formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" (MO 
401/2017) 
Ordinul aduce modificări formularului (014) "Notificare privind modificarea anului 
fiscal". 
Începând cu 1 ianuarie 2017, prin OUG 84/2016, au fost reglementate situațiile în care se 
revine la anul calendaristic sau situațiile de modificare a perioadei unui an fiscal deja 
modificat. Astfel, se pot regăsi în practică următoarele situații: 
� dacă anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modificat 

include și perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat 
și 31 decembrie a anului calendaristic respectiv; 

� dacă se modifică perioada anului fiscal modificat, primul an nou fiscal modificat 
include și perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat 
și ziua anterioară primei zile a noului an fiscal modificat. 

Contribuabilii comunică organelor fiscale competente modificarea perioadei anului fiscal, 
după cum urmează: 
� în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data 

înregistrării contribuabilului, după caz; 
� în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării 

perioadei anului fiscal modificat; 
� până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul 

fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic. 

ORDIN nr. 691 din 12 mai 2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de 
transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a 
acestora (MO 383/2017) 
Ordinul stabilește faptul că începând cu 12 iunie 2017 (30 zile de la publicare), 
comunicarea actelor de executare emise de autoritățile fiscale către instituțiile financiare 
se va face doar în format electronic 
În acest sens ANAF pune la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe 
portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă și descarcă documente. 
Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fișier PDF cu xml atașat, 
semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.  
Pentru aplicarea acestei proceduri se va semna un protocol de colaborare între ANAF si 
Asociația Română a Băncilor, prin care se vor detalia procedurile efective de comunicare 
electronică. 
Data comunicării către instituția de credit a actului de executare este prima zi bancară 
următoare zilei încărcării actului de executare în sistemul informatic amintit, iar ora 
comunicării este ora de începere a zilei bancare. Actele de executare emise în formă 
electronică de organul fiscal central se semnează de către Ministerul Finanțelor Publice 
cu semnătura electronică extinsă. 
Începând cu data de 1 iulie 2018, actele de executare comunicate de organul fiscal central 
se semnează cu sigiliu electronic calificat, emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
910/2014 al Parlamentului European. 

ORDIN nr. 739 din 11 mai 2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a 
operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform 
prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (MO 377/2017) 
Ordinul aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun 
autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.  
Operatorii economici care desfășoară activități care nu se supun autorizării de mediu, 
sunt obligați ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, 
să solicite înregistrarea în Registrul național al operatorilor economici, denumit în 
continuare Registru. Obligația revine următoarelor categorii de operatori economici: 
a) comercianți care nu intră fizic în posesia deșeurilor; 
b) brokeri; 
c) transportatori rutieri de deșeuri nepericuloase; 
d) operatori economici care fac obiectul derogărilor de la cerințele de autorizare  

Comunicarea actelor 
de executare silită 
către instituțiile 

financiare se va face 
doar în format 

electronic 
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Noi acorduri 
ratificate cu 

Uzbekistan și China 

ORDIN nr. 625 din 3 mai 2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a 
unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017 (MO 316/2017) 
Începând cu luna mai 2017, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși 
cuantumul de 15,09 lei (anterior 15 lei) 

ORDIN nr. 626 din 3 mai 2017 privind stabilirea valorii sumei lunare 
indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al 
anului 2017 (MO 316/2017) 
Începând cu luna mai 2017, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de 
creșă este de 440 lei. 

LEGE nr. 98 din 9 mai 2017 pentru ratificarea Protocolului semnat la 
București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției dintre România și 
Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la 
București la 6 iunie 1996 (MO 348/2017) 
Legea ratifică Protocolul semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției 
dintre România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital. 

LEGE nr. 99 din 9 mai 2017 privind ratificarea Acordului dintre România și 
Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății 
impozitelor, semnat la București la 4 iulie 2016 (MO 351/2017) 
Legea ratifică Acordul dintre România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a 
evitării plătii impozitelor, semnat la București la 4 iulie 2016.  
Acordul stabilește o cotă de impozitare de 3% pentru veniturile din dividende, dobânzi 
sau redevențe obținute de un rezident al unui stat contractant din celălalt stat 
contractant. Sunt prevăzute și anumite excepții.  

LEGE nr. 105 din 18 mai 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate 
de zilieri (MO 376/2017) 
Legea aduce modificări legislației aplicabile zilierilor, prezentăm pe scurt principalele 
noutăți. 
Perioada maximă pentru care poate fi angajat un zilier este de 90 de zile într-un an. Fac 
excepție angajările de zilieri în activitățile de creștere a ovinelor, cabalinelor, bovinelor 
și cele din sectorul grădinilor botanice unde perioada maximă anuală pentru care poate 
fi angajat un zilier este de 180 zile.  
Pentru angajările de zilieri pentru activități de creștere a animalelor, registrul zilierilor 
se poate completa și săptămânal. 
Plata zilierului se efectuează zilnic ca regulă generală. Dacă durata angajării este mai  
mare de 30 zile, plata zilierului poate fi făcută și săptămânal, dacă zilierul își dă acordul 
scris pentru acest termen. 
Există în continuare obligația de a comunica către ITM registrul zilierilor până în data 
de 5 a lunii următoare.  
Remunerația zilierului este supusă numai impozitului pe venit. Nu se datorează 
asigurări sociale însă nici nu conferă vechime în muncă la stagiul de pensii sau pentru 
alte prestații sociale. 

ORDIN nr. 1517 din 11 mai 2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și 
valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse 
degradării, precum și pentru aprobarea modelelor unor formulare (MO 
398/2017) 
Ordinul aprobă Procedura de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor 
perisabile sau supuse degradării, procedură ce se adresează autorităților fiscale când 
sunt aplicate măsuri de executare silită asupra acestor tipuri de active. Este aprobată și 
formularistica necesară. 
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LEGE nr. 107 din 18 mai 2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 376/2017) 
Legea reformuleză scutirea de impozit pe clădiri care, prin destinație, constituie lăcașuri 
de cult, aparțin cultelor religioase recunoscute oficial, asociațiilor religioase și 
componentelor locale ale acestora, precum și casele parohiale, cu excepția încăperilor 
folosite pentru activități economice. 

HOTĂRÂRE nr. 333 din 18 mai 2017 privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca 
zi liberă (MO 377/2017) 
Pentru salariații din sectorul public, ziua de 2 iunie 2017 se stabilește ca zi liberă, fiind 
recuperată ulterior în data de 10 iunie sau prin prelungirea timpului de lucru, până la 
data de 16 iunie 2017. 
Prevederile nu se aplică anumitor categorii de locuri de muncă care au statut special sau 
necesită prezență continuă. 

ORDIN nr. 1024 din 28 martie 2017 privind modificarea anexelor nr. 1-5 la 
Ordinul președintelui ANAF nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de 
administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru 
modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a 
contribuabililor mijlocii (MO 321/2017) 

ORDIN nr. 640 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale 
instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 
2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind 
organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, 
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum 
și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul 
contabilității publice (MO 336/2017) 

LEGE nr. 112 din 19 mai 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi 
mici și mijlocii (MO 388/2017) 

IMPORTANT – Publicitatea privind depunerea situațiilor financiare anuale 
Vă reamintim prevederile art. 185, alin. 1 și 4 din Legea 31/1990 a societăților comerciale: 
"(1) În condițiile prevăzute de Legea contabilității 82/1991, republicată, consiliul de 
administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale 
Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în 
formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare 
anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. 
"(4) Societățile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au 
obligația de a 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 
publicitate revine contribuabilului.  
Pentru îndeplinirea acestor formalități vă recomandăm să vă adresați Monitorului Oficial 
cu următoarele documente: 
� adresa oficială de înaintare – o puteți descărca de la adresa  
� http://www.monitoruloficial.ro/docs/159_cerere%20publicare%20PIV.pdf 
� anunțul tehnoredactat la calculator semnat de reprezentantul legal al societății și 

ștampilat – puteți descărca model de la adresa:                                                       
http://www.monitoruloficial.ro/docs/373_anunt.pdf 

� anexa cu raportul privind numărul de caractere al anunțului; 
� împuternicire/delegația celui care depune actul spre publicare; 

Nu uitați de 
obligațiile legale 

privind publicitatea 
depunerii situațiilor 

financiare anuale 
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Atenție la 
obligativitatea 
declarării în 

formularul 222 a  
persoanelor fizice 

nerezidente care își 
desfășoară 

activitatea în 
România 

� 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 
străinătate". 
Obligație 
În categoria persoanelor care au obligația să depună declarația informativă sunt 
cuprinse: reprezentanțele din România ale unor firme, asociații, fundații sau organizații 
cu sediul în străinătate, organizații și organisme internaționale care funcționează în 
România. 
Declarația se completează în două exemplare: 
� originalul se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrată 

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

activitatea contribuabilul. 
Pentru fiecare contribuabil care obține venituri sub formă de salarii din străinătate 
pentru 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 
scrisoare 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. 

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

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

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 
Alăturați-vă echipei!  
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REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfarșitul lunii mai 2017 pentru 
evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități 
bănesti, creante, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, 
a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute este: 
1 EUR = 4,5702 RON; 1 CHF = 4,1977 RON; 1 GBP = 5,2312 RON; 1 USD = 4,0844 RON 

AGENDA LUNII IUNIE 2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Pentru consultarea calendarului obligațiilor fiscale aferente lunii IUNIE 
2017, accesați următorul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2017.htm#iun 
 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor fiscale 
și de plată a taxelor 

și contribuțiilor 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2017 
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate 

dependente) (cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale  
(pensie) - Vezi nota 1 

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

10,5% 

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

5,2% 5,5% 

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

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj  
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

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

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

  

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

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

  

Impozitul pe venituri   16% 

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

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

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit 

max 15,09 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 1.450 lei   

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

  
17 lei 

42,50 lei 
  

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

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



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

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

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

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

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

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

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

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
 © 2017 APEX Team International 


