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INFO – PROIECT DE RE-AMÂNARE A INTRODUCERII OBLIGATORII A
AMEF
Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice este publicat un proiect de Ordonanță de
urgență prin care se intenționează amânarea termenelor de introducere a noilor
case de marcat electronice (AMEF) cu trei luni (1 septembrie în cazul contribuabililor mari și mijlocii și respectiv 1 noiembrie pentru cei mici).

HOTĂRÂRE nr. 354 din 16 mai 2018 pentru modiﬁcarea și completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
ﬁscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (MO 442/2018)
Hotărârea aduce modiﬁcări Normelor metodologice de aplicare a Codului ﬁscal ca
urmare a numeroaselor modiﬁcări introduse în anul 2018 asupra Codului Fiscal.

IMPOZITUL PE PROFIT
Înstrăinarea creanțelor
În anul 2018 au fost valabile două reglementări referitoare la creanțele înstrăinate.
În perioada 1 ianuarie – 25 martie 2018, conform prevederilor art. 25 (3) lit. n) din
Codul Fiscal, cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate au fost deductibile în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate.
Începând cu 26 martie 2018 a fost modiﬁcată această reglementare, ﬁind cheltuială
deductibilă procentul de 30% din diferența între prețul de cesiune și valoarea
creanței cesionate.
În consecință, până la 25 martie 2018 partea deductibilă de 30% s-a aplicat la întreaga cheltuială cu creanța, fără a se ține cont de veniturile obținute, iar după 25
martie, limita de deductibilitate de 30% se aplică doar la pierderea netă din creanțe, luându-se astfel în considerare veniturile din înstrăinare.
Normele de aplicare modiﬁcate prin prezenta hotărâre stabilesc faptul că în perioada de aplicare a prevederilor de la art. 25 (3) lit. n) din Codul ﬁscal, adică între 1
ianuarie și 25 martie 2018, procentul de 30% se aplică și în cazul în care scăderea
din evidență a creanței nu se face pe seama cheltuielilor, ﬁind incidente alte reglementări contabile.
Limitarea costurilor excedentare ale îndatorării
Reamintim că de la 1 ianuarie 2018 funcționează un alt mecanism de limitare a costurilor îndatorării, acesta nu mai ține cont de gradul de îndatorare. Prezentarea noilor reglementări o puteți regăsi în numărul 11 din 2017 al Buletinului informativ
APEX Team.
Ca urmare a noului mecanism, a fost deﬁnit un plafon de 200.000 euro / anual, plafon până la care costurile excedentare ale îndatorării sunt deductibile. În cazul în
care costurile excedentare ale îndatorării depășesc plafonul deductibil de 200.000
euro, vor ﬁ deductibile la calculul impozitului pe proﬁt, în limita a 10% din baza de
calcul.
Normele de aplicare detaliază că pentru plătitorii de impozit pe proﬁt trimestrial,
cursul de schimb pentru conversia în lei a acestui plafon este cursul comunicat de
BNR pentru ultima zi a ﬁecărui trimestru și pentru ultima zi a anului ﬁscal.
Totodată normele prezintă un exemplu de calcul al limitărilor introduse prin noul
mecanism.
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IMPOZITUL SPECIFIC
Societățile care plăteau impozit speciﬁc conform Legii nr. 170/2016 și realizează venituri
până în plafonul de 1.000.000 euro (ca urmare a creșterii plafonului la microîntreprinderi de la 500.000 euro la 1.000.000 euro), nu mai achită acest impozit speciﬁc și plătesc
impozit pe venitul microîntreprinderii.

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR
Aplicarea prin opțiune a impozitului pe proﬁt
Microîntreprinderile ce înregistrează un număr de minim 2 contracte de muncă
(convenții individuale de muncă conform legii speciale), cu normă întreagă și înregistrează capitalul social mai mare de 45.000 lei, pot opta începând cu 1 aprilie 2018, o singură
dată, să ﬁe plătitori de impozit pe proﬁt, opțiune deﬁnitivă atâta timp cât se respectă
condițiile.
Normele speciﬁcă faptul că la calculul impozitului pe proﬁt se au în vedere veniturile și
cheltuielile începând cu trimestrul în care sunt îndeplinite condițiile, regulă ce a funcționat de altfel și în anul 2017.
Cotele de impozitare
Normele speciﬁcă faptul că și contractele de muncă suspendate se iau în calcul la stabilirea condițiilor de aplicare a cotei reduse de impozitare de 1%. Reamintim faptul că o microîntreprindere aplică cota redusă de impozitare de 1%, in loc de 3% cota standard, dacă
are cel puțin 1 salariat cu normă întreagă sau mai mulți a căror norme de lucru cumulate
ating cel puțin o normă întreagă.

IMPOZITUL PE VENIT

Normele de
aplicare a
Codului Fiscal
au fost actualizate
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Normele actualizează procedurile privind stabilirea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale pentru diverse categorii de venituri, prin referire la modiﬁcările introduse în
Codul Fiscal de la 1 ianuarie 2018 și până în prezent.
Normele introduc procedurile de urmat și pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venitul din salarii pentru anumite categorii de contribuabili enumerați la art. 60 din Codul
Fiscal :
ο Persoana cu handicap grav sau accentuat
ο Persoanele ce desfășoară activitate de creare de programe pentru calculator
ο Persoanele ce efectuează activități de cercetare-dezvoltare și inovare
ο Persoanele ce își desfășoară activitatea la angajatori ce au activitate sezonieră.
Sunt aduse numeroase exemple de calcul pentru ﬁecare categorie de venit.
Sunt introduse reglementări detaliate în corelație cu modiﬁcările aduse deja Codului Fiscal, din care menționăm:
 introducerea sistemului de autoimpunere și înlocuirea sistemului de stabilire a obligațiilor de plată în baza deciziilor de impunere
 posibilitatea efectuării de plăți în contul impozitului pe venit oricând în cursul anului
până la termenul de plată, respectiv data de 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor
 introducerea boniﬁcațiilor la plata impozitului pe venit
 eliminarea normelor actuale legate de obligația depunerii documentelor justiﬁcative
la organul ﬁscal de către următoarele categorii de persoane:
ο persoanele cu handicap grav sau accentuat în vederea scutirii de impozitul pe venit
ο persoanele impuse pe baza normelor de venit care își întrerup temporar activitatea
ο persoanele care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor
 eliminarea obligației de înregistrare la organul ﬁscal a contractului de închiriere
 eliminarea din cuprinsul normelor privind veniturile din activități independente a
prevederilor referitoare la veniturile din drepturi de proprietate intelectuală și reglementarea acestora în cuprinsul unei categorii distincte de venit
 clariﬁcarea regimului ﬁscal al veniturilor obținute în baza contractelor de activitate
sportivă deﬁnite prin Legea educației ﬁzice și sportului nr. 69/2000, în sensul introducerii sistemului de reținere la sursa a impozitului.
 precizări privind condițiile în care contribuabilii persoane ﬁzice pot opta pentru direcționarea cotei de 2%, din impozitul datorat, pentru susținerea entităților non proﬁt care se înﬁințează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și
pentru acordarea de burse private sau a entităților, sau cotei de 3,5% din impozitul
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datorat pentru entitățile non proﬁt și unitățile de cult, care sunt furnizori de servicii
sociale acreditați în condițiile legii.
opțiunea de direcționare a cotei de 2% sau de 3,5%, după caz, din impozitul pe venit
datorat, de către plătitorul de venit, aceasta ﬁind valabilă pentru o perioadă de cel
mult 2 ani ﬁscali consecutivi.
abrogarea normelor actuale privind deducerea contribuțiilor de asigurări sociale de
sănătate (CASS), ca urmare a modiﬁcării regimului ﬁscal referitor la deducerea CASS
din baza de calcul impozitului pe venituri, în sensul neacordării deducerii CASS atât
pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, cât și în cazul veniturilor din pensii
sau/și a diferențelor de pensii acordate
clariﬁcarea regimului ﬁscal al aportului în numerar sau echivalentul în lei a aportului
în natură efectuate de către contribuabil, la începerea unei activități sau în cursul
desfășurării acesteia, din patrimoniul personal în patrimoniul afacerii, precum și clariﬁcarea deductibilității sumelor plătite în avans care se referă la alte perioade ﬁscale.
clariﬁcări privind includerea în veniturile din salarii și asimilate salariilor a veniturilor brute realizate în natură.
în vederea corelării normelor metodologice cu prevederile Legii nr. 136/2017, s-au
elaborat precizări privind condițiile de acordare a scutirii de impozit pe venit prevăzută la art. 60 pct. 3 pentru contribuabilii persoane ﬁzice care obțin din aceeași sursă
venituri din salarii scutite de impozit cât și venituri salariale impozabile.
modalitatea în care contribuabilul își calculează și acordă creditul ﬁscal extern pentru
impozitul plătit în străinătate,

CONTRIBUȚII SOCIALE
Ca și la impozitul pe venit, au fost aduse clariﬁcări și alinieri ale normelor cu prevederile
din Codul Fiscal, enumerăm în continuare pe cele mai importante:
 în cazul persoanelor ﬁzice care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură și piscicultură, asocieri
cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții și din alte surse, se elimină vechile prevederi de stabilire a CAS și CASS. Totodată, se introduc clariﬁcări referitoare la aplicarea noului regim ﬁscal.
 introducerea sistemului de autoimpunere și înlocuirea sistemului de stabilire a obligațiilor de plată privind CAS și CASS în baza deciziilor de impunere.
 posibilitatea efectuării de plăți în contul CAS și CASS oricând în cursul anului până la
termenul de plată, respectiv data de 15 martie a anului următor celui de realizare a
veniturilor
 reținerea la sursă a CAS și CASS, după caz, pentru veniturile obținute de persoanele
ﬁzice din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din asocierea cu persoane juridice sau din arendă. În situația în care venitul realizat de contribuabilii persoane ﬁzice din drepturi de proprietate intelectuală, în baza
contractelor de activitate sportivă, din asocierea cu persoane juridice sau din arendă
este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, dar prin cumulare, aceste venituri
se situează peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, contribuabilii își calculează
singuri CAS și CASS, după caz, datorată prin declarația unică.
 se introduce un capitol nou, capitolul VIII ”Contribuția asiguratorie pentru muncă”,
prin care se aduc clariﬁcări referitoare la contribuabilii care datorează contribuția
asiguratorie pentru muncă și la veniturile pentru care se datorează contribuția. Astfel,
se speciﬁcă că în baza de calcul a contribuției se includ și indemnizațiile persoanelor
din consiliul de administrație, comitetul director, consiliul superior, comitetul executiv, comisia de disciplină și altele asemenea.
 exempliﬁcarea modului de încadrare a veniturilor, în cazul persoanelor ﬁzice care
realizează venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, în plafonul reprezentând nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, pentru stabilirea obligației de plată a CAS pentru anul 2018, în contextul noului sistem de contribuții sociale.
 exempliﬁcarea modului de încadrare a veniturilor, în cazul persoanelor ﬁzice care
realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală,
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activități agricole, silvicultură și piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea
folosinței bunurilor, investiții și din alte surse, în plafonul reprezentând nivelul a 12
salarii minime brute pe țară, pentru stabilirea obligației de plată a CASS pentru anul
2018, în contextul noului sistem de contribuții sociale.

TAXA PE VALOARE ADAUGATĂ
Normele aduc clariﬁcări privind regimul TVA aplicabil activităților de cercetare/dezvoltare. Reamintim că activitățile de cercetare/dezvoltare nu sunt supuse TVA dacă rezultatele proiectului nu sunt cedate către un terț. Se permite deducerea TVA de la
achizițiile efectuate în cadrul acestor activități cu respectarea condițiilor generale de
deducere.
Normele menționează că în situația în care rezultatele activității de cercetare-dezvoltare
sau inovare sunt cesionate către un terț, această activitate intră în sfera TVA, în condițiile în care se realizează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii în sfera TVA.
Se clariﬁcă faptul că organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe sunt persoane impozabile din perspectiva TVA. Ca urmare a necesității
respectării jurisprudenței europene în ceea ce privește regimul TVA aferent colectării
remunerației compensatorii pentru copia privată, se clariﬁcă regulile aplicabile, atât pe
relația titularii de drepturi de autor - organism de gestiune colectivă, cât și pe relația
organism de gestiune colectivă - utilizator de drepturi de autori, în sensul că această remunerație nu reprezintă contrapartida unei prestări de servicii în sfera TVA. De asemenea, având în vedere principalele situații ce se pot întâlni în practică, în ceea ce privește
comisionul pe care organismul de gestiune colectivă îl încasează de la titularii de drepturi, se clariﬁcă că acesta reprezintă contravaloarea unui serviciu taxabil efectuat în beneﬁciul titularilor de drepturi.

ACCIZE
A fost actualizat
formularul D100

Sunt aduse modiﬁcări în ceea ce privește condițiile de autorizare.
Operatorii economici de bună credință beneﬁciază de reduceri de garanții dacă nu au
datorii la bugetul de stat. În acest sens un antrepozit ﬁscal, un destinatar înregistrat sau
un expeditor înregistrat beneﬁciază de reducerea garanției cu 50% dacă în ultimii doi
ani consecutivi nu au avut obligații restante la buget și de reducerea cu 75% a garanției
dacă în ultimii 3 ani consecutivi nu au avut datorii restante la bugetul de stat.

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
Este deﬁnită documentația necesară pentru acordarea scutirii impozitului pe clădirile
clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul
dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau principală
renovată sau reabilitată.
Au fost de asemenea refăcute exemplele de calcul a impozitului pe teren, ca urmare a
abrogării impozitării suprafețelor de teren , înregistrate în registrul agricol la categoria
de folosință terenuri cu construcții, precum și terenuri înregistrate în registrul agricol la
altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, în suprafață de până la
400 m2 .

ORDIN nr. 1203 din 10 mai 2018 privind modiﬁcarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (MO 424/2018)
Ordinul aduce modiﬁcări declarației D100 ca urmare a diferitelor modiﬁcări aduse legislației.
Astfel, prin OUG 18/2018, au fost aduse o serie de modiﬁcări și completări Codului ﬁscal, printre care și modiﬁcarea prevederilor art. 132 „Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă”. Potrivit noilor prevederi, plătitorii de venituri din
drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice au
obligația reținerii contribuției de asigurări sociale (CAS) și depunerii declarației D112 (în
locul D100, anterior).
Totodată, prin OUG 25/2018, au fost introduse și dispoziții referitoare la deducerea din
impozitul datorat pe veniturile microîntreprinderilor a cheltuielilor cu sponsorizarea
pentru susținerea entităților nonproﬁt și a unităților de cult, care sunt furnizori de serPagina 4
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vicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.
Ca urmare a acestor modiﬁcări, declarația D100 a suferit următoarele modiﬁcări:
 introducerea unui rând distinct ”Suma deductibilă” la Secțiunea I - Impozite și taxe
care se plătesc în contul unic, pentru evidențierea sumelor reprezentând cheltuieli cu
sponsorizări deductibile din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
 introducerea unei secțiuni care va cuprinde informații necesare evidențierii sumelor
scutite reprezentând impozit pe proﬁt și impozit pe veniturile microîntreprinderii, în
conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004
 au fost eliminate din Nomenclatorul privind obligațiile de plată la bugetul de stat,
anexă la formularul 100, pozițiile pentru declararea impozitului reținut la sursă pe
veniturile realizate de persoanele ﬁzice din drepturi de proprietate intelectuală, din
arendarea bunurilor agricole sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică;
 a fost introdus un nou nomenclator, anexă la formularul 100, Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii, care cuprinde facilitățile ﬁscale în vigoare, cum
ar ﬁ impozitul pe proﬁt scutit și impozitul pe veniturile microîntreprinderii scutit, în
conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr.566/2004
 instrucțiunile de completare a formularului D100 au fost modiﬁcate în mod corespunzător.

ORDIN nr. 1931 din 26 aprilie 2018 pentru aprobarea modelului, conținutului,
modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate" (MO 402/2018)
Ordinul modiﬁcă anexele și instrucțiunile de completare a formularului 112 – „Declarației
privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” în urma modiﬁcărilor legislației speciﬁce aduse de OUG
3/2018, OUG 8/2018, OUG 18/2018 și OUG 25/2018.
Astfel, sunt aduse următoarele modiﬁcări :
 este introdusă reținerea la sursă a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, după caz, pentru plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală
și de venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă.
 introducerea reținerii la sursă a impozitului pe venit și a contribuției de asigurări
sociale de sănătate, după caz, pentru plătitorii de venituri realizate în baza contractelor de arendă și de venituri din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II și III sau Legii nr. 170/2016;
 introducerea unor prevederi speciale referitoare la modul de calcul, declarare și plată
a contribuțiilor sociale de sănătate pentru persoanele ﬁzice care realizează venituri
scutite de la plata impozitului pe venit, astfel cum sunt prevăzute la art. 60 din Codul
ﬁscal
 introducerea unei prevederi speciale privind optiunea distribuirii și plății lunare a
sumelor privind acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei entități
nonproﬁt/unități de cult reprezentând 2% sau 3,5% din impozit , de către plătitorul
de venit
 actualizarea anexelor potrivit modiﬁcărilor aduse legislației speciﬁce.

Formularul D112 a
fost actualizat din
nou

ORDIN nr. 1938 din 26 aprilie 2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare
a asistenței realizate de organul ﬁscal local în colaborare cu organul ﬁscal
central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor ﬁzice (MO 399/2018)
Ordinul aprobă procedura prin care organele ﬁscale acordă asistență persoanelor ﬁzice în
vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice (D212) privind impunerea veniturilor persoanelor ﬁzice.
Procedura stabilește că în termen de 15 zile de la încheierea anului ﬁscal, organul ﬁscal
central, în baza informațiilor deținute, întocmește lista cu persoanele care au obligația
depunerii declarației unice, arondați pe ﬁecare organ ﬁscal local, în funcție de domiciliul
ﬁscal al contribuabililor, și o transmite organului ﬁscal local. Prin excepție, în anul 2018,
lista cu persoanele care au obligația depunerii declarației unice se întocmește în termen
de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.
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La elaborarea listei, organul ﬁscal central va avea în vedere persoanele ﬁzice despre care dețin informații că în anul 2017 au realizat următoarele categorii de venituri:
 venituri din activități independente, deﬁnite conform art. 67 din Codul Fiscal
 venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celora căror impunere a
fost ﬁnală
 venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă a căror
impunere a fost ﬁnală
 venituri din investiții, cu excepția veniturilor din dividende, dobânzi și a celor din
lichidarea unei persoane juridice, a căror impunere a fost ﬁnală
 venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură.
Procedura stabilește modul în care organul ﬁscal central și cel local stabilesc resursele
tehnice și umane necesare acordării asistenței

LEGE nr. 111 din 16 mai 2018 pentru modiﬁcarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul ﬁscal (MO 422/2018)

Noua declarație
unică D212 tocmai a
fost modiﬁcată

Legea aduce modiﬁcări și completări Codului Fiscal extinzând categoriile de contribuabili ce beneﬁciază de scutire pentru plata taxelor locale asupra impozitului pe clădiri sau
a impozitului pe teren, cât și asupra mijloacelor de transport.
Legea menține scutirea la plata impozitului pentru cladirea folosită ca domiciliu în proprietate sau în copoprietate pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, respectiv
gradul I de invaliditate și extinde scutirea la plata impozitului pe cladiri pentru persoanele care supraveghează, au în îngrijire sau în întreținere persoane cu handicap grav sau
accentuat, respectiv gradul I de invaliditate. În acest ultim caz, scutirea se acordă doar
pe perioada în care persoana respectivă se ocupă de îngrijire.
Sunt de asemenea scutite de impozit mijloacele de transport aﬂate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor incadrate in
gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali, pe perioada în care au în ingrijire, supraveghere si întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane
încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului.

ORDIN nr. 1155 din 27 aprilie 2018 privind modiﬁcarea Ordinului președintelui ANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) "Declarație unică
privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele ﬁzice" (MO 405/2018)
Ordinul aduce deja modiﬁcări Ordinului 888/2018 care reglementa modelul, conținutul,
modalitățile de depunere și de gestionare a formularului 212 "Declarație unică privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele ﬁzice” pentru a adapta
noua declarație cu modiﬁcările legislative operate asupra Codului Fiscal.

CIRCULARA nr. 12 din 7 mai 2018 privind nivelul ratei dobânzii de referință
a Băncii Naționale a României (MO 391/2018)
Începând cu 8 mai 2018, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 2,50% pe an.

ORDIN nr. 2045 din 14 mai 2018 privind modiﬁcarea și completarea Ordinului ministrului ﬁnanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe
înregistrați (agenți economici și instituții publice) (MO 430/2018)
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Ordinul aduce modiﬁcări OMFP 1485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului
Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice).
Astfel, informațiile culese din documentele depuse de plătitori la unitățile Ministerului
Finanțelor și aﬂate în bazele de date centrale ale acestuia, sunt publicate zilnic pe site-ul
Ministerului Finanțelor Publice, astfel încât să reﬂecte modiﬁcările apărute în baza de
date cu o întârziere de maximum 24 de ore.
Din baza de date publicată se încarcă pe portalul Guvernului la adresa
http://www.data.gov.ro seturile de date în format deschis conținând informații privind
agenții economici. Perioada de publicare/actualizare a informațiilor este de două ori pe
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an, respectiv la un interval de 6 luni, iar datele rămân publicate o perioadă de 10 ani. După acest interval datele nu mai pot ﬁ vizualizate/descărcate.

ORDIN nr. 1619 din 2 mai 2018 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului
2018 (MO 412/2018)
Începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă,
este de 450 lei (anterior 440 lei).

ORDIN nr. 1618 din 2 mai 2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a
unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018 (MO 412/2018)
Începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă, nu poate depăși cuantumul de 15,18 lei (anterior 15,09 lei).

ORDIN nr. 1937 din 26 aprilie 2018 pentru modiﬁcarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului ﬁnanțelor publice nr.
1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea
sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa
pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (MO 415/2018)
Ordinul actualizează cererea de restituire a sumelor reprezentând taxele de mediu pentru
autovehicule, sub toate denumirile pe care acestea le-au avut, în perioada 2007-2016. Actualizarea a fost necesară ca urmare a simpliﬁcării introduse în legislație, pentru restituire ﬁind necesară doar cererea completată de proprietar, fără niciun alt document furnizat.

ORDIN nr. 2062 din 16 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare și control al respectării de către autoritatea prevăzută
la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal a condițiilor
legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați (MO
445/2018)

Nu uitați de
obligațiile de
publicitate privind
depunerea
situațiilor
ﬁnanciare

ORDIN nr. 1850 din 18 aprilie 2018 pentru modiﬁcarea și completarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită
înﬁințarea popririi conturilor autorităților și instituțiilor publice deschise la
nivelul unităților Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului ﬁnanțelor publice nr. 2.336/2011 (MO 382/2018)
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) ".
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;
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 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;

REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii mai 2018
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la inchiderea lunii mai 2018
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 sunt:
1 EUR = 4,6485 RON; 1 CHF = 4,0343 RON; 1 GBP = 5,2950 RON; 1 USD = 3,9734 RON
Nu uitați de
termenele de
depunere a
declarațiilor ﬁscale
și de plată a taxelor

AGENDA LUNII IUNIE 2018
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).
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Pentru consultarea calendarului obligațiilor ﬁscale aferente lunii IUNIE 2018, accesați următorul
link de pe pagina ANAF
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_ﬁscale_2018.htm

INDICATORI SOCIALI
Contribuții 2018
pentru activități dependente
Contribuția pentru asigurări sociale
(pensie)
Contribuția la fondul de asigurări sociale
de sănătate (calculată la venitul brut)
Contribuția asiguratorie pentru muncă

Angajator și beneﬁciar
(pentru activități considerate dependente)
(cota %)

Angajat și prestator de
activități dependente
(cota %)

Nu se datorează pentru condiții normale
de muncă
4% pentru condiții deosebite de muncă
8 % pentru condiții speciale de muncă

25%

Nu se datorează

10%

2,25%

Impozitul pe venit

10%

Fondul pentru neangajarea de persoane
cu handicap (pentru angajatorii care au
peste 50 salariați)
Valoarea unui tichet de masă impozabil în
sensul impozitului pe venit

4 x salarii minime pe economie la ﬁecare
100 de salariați
max 15,18 lei

Salariul minim pe economie (brut)

1.900 lei

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

17 lei
42,50 lei

Alăturați-vă echipei!

APEX Team recrutează Assistant Manager - Front Desk
vorbitor de limbă engleză și franceză

Trimiteți C.V. la: recrutare@apex-team.ro
Aplicația dumneavoastră va ﬁ tratată cu discreție.
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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

www.apex-team.ro
Misiunea noastră:
să aducem valoare afacerii clienților

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

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi
într-o anumită privință. APEX Team International își declină orice responsabilitate față de orice persoană
cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații.
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