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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 18 iunie 2014 pentru modificarea și comple-
tarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscale 
(MO 455/2014) 
Ordonanța aduce modificări Codului de Procedură Fiscală și reglementărilor privind acordarea eșa-
lonărilor la plata obligațiilor fiscale. 
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ 
Împuterniciții 
Codul de Procedură Fiscală prevede obligativitatea contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, 
care trebuie să depună declarații la organele fiscale, să desemneze un împuternicit, cu domiciliul 
fiscal în România, care să îndeplinească, în numele și din averea contribuabilului, obligațiile aces-
tuia față de organul fiscal. 
Ordonanța introduce excepții de la această obligație pentru: 
a) contribuabilii care au rezidența într-un stat membru al UE, respectiv al Spațiului Economic Eu-

ropean; 
b) contribuabilii care au rezidența într-un stat care este parte a unui instrument juridic internațio-

nal semnat de România și care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativă în dome-
niul fiscal și recuperarea creanțelor fiscale. 

Actul administrativ fiscal 
Se introduce posibilitatea emiterii în formă electronică a actului administrativ fiscal. Implicit se ex-
ceptează pentru forma electronică necesitatea semnării și stampilării actului de către persoanele 
împuternicite din partea organului fiscal. Se prevede însă semnarea electronică a acestor acte cu 
semnătură electronică extinsă.  
Actele administrative fiscale emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil și 
în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, și 
ștampila organului emitent, dacă îndeplinește cerințele legale aplicabile în materie. Prin ordin al 
ministrului finanțelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se emit în 
aceste condiții. 
Comunicarea actelor administrative fiscale 
Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică prin remiterea acestuia contribuabi-
lului/ împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin 
poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de tran-
smitere la distanță ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere și de 
comunicare. 
Dacă comunicarea conform metodelor de mai sus nu este posibilă, atunci aceasta se realizează 
prin publicitate. 
Comunicarea prin publicitate se face prin afișarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent și 
pe pagina de internet a ANAF, a unui anunț în care se menționează că a fost emis actul administra-
tiv fiscal pe numele contribuabilului.  Actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 
15 zile de la data afișării anunțului. 
În cazul actelor administrative fiscale emise de către ANAF prin transmitere la distanță, mijloacele 
electronice de transmitere, procedura de comunicare, precum și condițiile în care aceasta se reali-
zează se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Similar, în cazul actelor emise de orga-
nele fiscale ale autorităților administrației publice locale, aceste reglementări se aprobă prin ordin 
comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice.  
Transmiterea cererilor de către contribuabili  
Contribuabilii pot transmite organului fiscal competent cereri, înscrisuri sau orice alte documente și 
prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Condițiile în care se vor transmite aceste docu-
mente se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice (pentru ANAF), respectiv prin ordin co-
mun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice (în 
cazul organelor fiscale ale autorităților administrației publice locale). 
Data depunerii cererii, înscrisului sau documentului este data înregistrării acesteia/acestuia, astfel 
cum rezultă din mesajul electronic transmis de registratura electronică a Ministerului Finanțelor 
Publice sau a autorității administrației publice locale, după caz. 
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Identificarea contribuabililor în mediul electronic 
Contribuabilii care depun cereri, înscrisuri sau documente la organul fiscal, prin mijloace electronice de 
transmitere la distanță, se identifică în relația cu organul fiscal astfel: 
a) persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice 

care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică nu-
mai cu certificate digitale calificate; 

b) persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. a), se identifică prin intermediul furnizorilor de 
servicii publice de autentificare electronică autorizați potrivit legii sau prin diverse dispozitive, cum ar 
fi certificat digital calificat, credenţiale de tip utilizator/parolă însoțite de liste de coduri de autentificare 
de unică folosință, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin ordin al ministrului finanțelor 
publice.  

ACORDAREA EȘALONĂRILOR LA PLATA OBLIGAȚIILOR FISCALE 
Ordonanța a adus modificări OUG 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.  
Sunt incluse în categoria obligațiilor care pot fi eșalonate la plată și dobânzile și penalitățile de întârziere. 
Prin noile prevederi se propune includerea în sfera de aplicare a eșalonărilor la plată și a creanțelor stabi-
lite de alte organe și transmise spre recuperare ANAF, astfel încât vor constitui obiect al eșalonării toate 
obligațiile de plată existente în evidența organului fiscal la data emiterii certificatului de atestare fiscală, 
această măsură reprezentând o relaxare a condițiilor de acordare și menținere a eșalonării. 
Sunt aduse și completări referitoare la garanțiile constituite de contribuabili odată cu eșalonarea la plată. 
Astfel, dacă sumele rămase din eșalonarea la plată sunt mai mici decât limitele de 5.000 lei în cazul per-
soanelor fizice și respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, organul fiscal va elibera garanțiile. 
Modificările și completările reglementărilor privind acordarea eșalonărilor la plată se aplică și cererilor de 
acordare a eșalonărilor la plată în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență (23 iunie 2014).  
IMPOZITUL PE VENITUL DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE 
Ordonanța anulează, proporțional cu gradul de calamitate al producției agricole, impozitul pe venitul din 
activități agricole datorat pentru anul fiscal 2013 de contribuabilii care au desfășurat activități agricole indi-
vidual sau în asociere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
a) impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit; 
b) pentru producția agricolă nu au fost încheiate polițe de asigurare; 
c) producția a fost calamitată în proporție de peste 30%. Gradul de calamitate se dovedește cu procese-

le-verbale de constatare a pagubelor, pentru fiecare producător agricol și unitate/subdiviziune admi-
nistrativ-teritorială, întocmite de către comisiile locale pentru situații de urgență constituite prin ordin 
al prefectului, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

În acest scop organul fiscal emite decizie de anulare a impozitului și, după caz, a obligațiilor fiscale acce-
sorii aferente acestuia, chiar dacă împotriva actelor administrative fiscale prin care au fost stabilite s-au 
exercitat ori nu căi de atac. Contribuabilii care au efectuat plata creanțelor fiscale anulate au dreptul la 
restituirea sumelor achitate.  

PROIECT DE LEGE – Modificarea Codului Fiscal – Reducerea contribuțiilor sociale 
Proiectul de lege vizează reducerea contribuției de asigurări sociale datorată de angajatori cu 5 puncte 
procentuale începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2014.  
Astfel noile cote propuse sunt: 
� 15,8% pentru condiții normale de muncă (20,8% în prezent) 
� 20,8% pentru condiții deosebite de muncă (25,8% în prezent) 
� 25,8% pentru condiții speciale de muncă (30,8% în prezent). 

PROIECT DE ORDIN – Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 
Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice a fost publicat Proiectul de ordin pentru aprobarea Sistemului de 
raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici. 
Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o 
cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice 
raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie și în format electronic sau numai 
în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. 
Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014.  

LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insol-
vență (MO 466/2014) 

ORDIN nr. 698 din 12 mai 2014 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet 
de masă pentru semestrul I al anului 2014 (MO 362/2014) 
Este menținută valoarea tichetelor de masă la 9,35 lei. 

ORDIN nr. 699 din 12 mai 2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se 
acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2014 (MO 362/2014) 
Este menținută valoarea tichetelor de creșă la 430 lei.  

ORDIN nr. 1296 din 21 mai 2014 privind modificarea și completarea Ordinului președinte-
lui ANAF 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigu-
rătorii prevăzute de OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscal (MO 412/2014) 
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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 11 iunie 2014 privind modificarea și completarea 
Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea 
art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (MO 431/2014) 
Ordonanța aduce modificări legislației zilierilor, fiind permisă folosirea zilierilor de anumite categorii de 
instituții publice. Anterior acestei ordonanțe instituțiile publice nu puteau utiliza zilieri.  

ORDIN nr. 1672 din 19 iunie 2014 pentru modificarea unor formulare privind administra-
rea impozitului pe venit și contribuțiilor sociale (MO 462/2014) 
Ordinul aprobă noi modele de formulare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale: 
� formularul 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele 

fizice", cod 14.13.02.13/a 
� formularul 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele 

fizice", cod 14.13.02.13/5a 
� formularul 260 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de 

asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări 
sociale", cod 14.13.02.13/3a 

� formularul 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănă-
tate", cod 14.13.02.19 

� formularul 650 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale 
de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor", cod 14.13.02.15/cfb. 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Guvernul a aprobat la finalul lunii iunie (fără să fie publicat în Monitorul Oficial până la închiderea ediției 
noastre), proiectul de Hotărâre de Guvern prin care se stabilesc condițiile, procedura și termenele de resti-
tuire ca ajutor de stat, către operatorii de transport rutier licențiați, a sumei de 4 eurocenți din acciza supli-
mentară de 7 eurocenți, aplicată începând cu 1 aprilie 2014. 
Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat în cadrul căreia se va face returnarea unei părți din 
acciza suplimentară este 4 aprilie 2014-31 martie 2019, inclusiv. 
Proiectul de Hotărâre de Guvern stabilește condițiile și documentele necesare pentru ca operatorii econo-
mici și vehiculele să îndeplinească criteriile de eligibilitate pentru restituirea de accize. 
Aceste condiții sunt stabilite în mod diferențiat, în funcție de locul în care sunt stabiliți operatorii economici, 
respectiv în România sau în alte state membre, precum și în funcție de tipul vehiculelor. 

REMINDER - Încadrarea în muncă a elevilor și studenților pe perioada vacanțelor 
Conform HG 726/2007 (MO 477/2007), angajatorii care, pe perioada vacanțelor stabilite potrivit legii, înca-
drează în muncă elevi și studenți beneficiază de un stimulent financiar lunar dar nu mai mult de 60 de zile 
lucrătoare într-un an calendaristic. Acest stimulent este egal cu 50% din valoarea indicatorului social de 
referință în vigoare în luna pentru care se acordă. Noțiunea de indicator social de referință a fost introdusă 
de OUG 108 (MO 830/2010) care a modificat și completat Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. In prezent valoarea indicatorului social de referință 
este de 500 lei. În vederea acordării stimulentului angajatorii trebuie să încheie cu Agenția pentru Ocupa-
rea Forței de Muncă, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților aflați în perioada 
vacanțelor, o convenție. Suma reprezentând stimulentul financiar se deduce de către angajator din contri-
buția de asigurări de șomaj datorată de acesta. 

REMINDER – Tichete de masă și tichete de vacanță 
Tichetele de masă nu se pot acorda pentru zilele nelucrate din cursul unei luni (concedii plătite și fără pla-
tă, absențe, șomaj tehnic, incapacitate temporară de muncă, sărbători legale etc.). De asemenea nu se 
pot acorda tichete de masă pe perioada deplasării salariaților în delegații, perioadă pentru care salariații 
pot primi indemnizație de deplasare (diurnă).  
Nivelul maxim al sumelor ce pot fi acordate sub formă de tichete de vacanță este contravaloarea a 6 sala-
rii minime brute în decursul unui an. Acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la 
calculul impozitului pe venit în limita anuală prevăzută mai sus.  
Beneficiarii care au primit tichete de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze 
tichetele de vacanță în perioada menționată pe acestea, și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de 
servicii turistice în România. 
Conform OUG 8 privind acordarea tichetelor de vacanță (MO 110/2009), angajatorii acordă tichete de 
vacanță în 2014 numai în cazul în care în anul fiscal 2013 au obținut profit sau venit, după caz. 
Reamintim că tichetele de masă și tichetele de vacanță au devenit impozabile în sensul impozitului pe 
venit conform OUG 58 din 26 iunie 2010. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii iunie 2014 pentru evaluarea elemente-
lor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru 
evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 
este: 
1 EUR = 4,3870 RON; 1 CHF = 3,6097 RON; 1 GBP = 5,4701 RON; 1 USD = 3,2138 RON. 
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AGENDA LUNII IULIE 2014 

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

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

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

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

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

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

pe factură; 
� Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completați Registrul non-transferurilor; 
� Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uitați că 
Luni, 7 iulie, este ultima zi pentru depunerea 
� declaraţiei de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 

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

Joi, 10 iulie, este ultima zi pentru depunerea 
� declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
� declaraţiei de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impoza-

bile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calen-
daristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal (formular 096).  

Joi, 10 iulie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Marți, 15 iulie, este ultima zi pentru depunerea 
� declaraţiei INTRASTAT pentru luna iunie 2014 (standard sau extinsă depusă în format electronic); 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrarile de produse energetice pentru iunie 2014. 
Luni, 21 iulie, este ultima zi pentru depunerea 
� decontului special de TVA (sistem VOES) aferent trimestrului II 2014 de către persoanele impozabi-

le nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile. 
Vineri, 25 iulie, este ultima zi pentru depunerea 
� declaraţiei privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100)*; 
� declaraţiei privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală 

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300)*; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declaraţie privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în sco-

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

aferentă lunii iunie 2014; 
� declaraţiei informative privind livrările/prestările și achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferentă 

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

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

� declaraţiei privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor aferente trimestrului II 2014 
(formular 104) – de către Asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabilii prevăzuți 
la art. 13 lit. c) și e) din Codul Fiscal 

� cererii de restituire a accizelor de către importatori pe trimestrul precedent 
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� cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță pe trimestrul precedent. 
� declaraţiei privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (inclusiv ecotaxa). 
Vineri, 25 iulie, este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat:  
� impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
� impozitului pe veniturile nerezidenților 
� impozitului pe profit aferent trimestrului II 2014 (sistem real sau plăți anticipate)  
� impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul II 2014 
� impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
� impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
� impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna iunie 2014 
� impozitului pe veniturile din dobânzi 
� impozitului pe alte venituri din investiții 
� impozitului pe veniturile din pensii 
� impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
� impozitului pe veniturile din alte surse  
� vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 
� contribuției de asigurări sociale (pensie)  
� contribuției la asigurările sociale de sănătate  
� contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate 
� contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
� contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� impozitului pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate 

personală (prima rată 50% – plată anticipată) 
� contribuției la Fondul pentru mediu (inclusiv ecotaxa). 
Urmează 
� Raportarea contabilă la 30 iunie 2014 (bilanț, cont de profit și pierdere, date informative) de depus 

până luni 18 august 2014 
 
IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor pot fi descărcate 
de pe site-ul Ministerului de Finanțe : www.mfinante.ro.  
Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță de 
contribuabilii mari și mijlocii precum și de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declarați-
ilor și au un certificat digital. 

18 august 2014 
termen pentru 

raportarea contabilă 
la 30 iunie 2014 
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Contribuții 2014  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 

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

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

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

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

0,85%   

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

Contribuția pentru accidente de muncă și boli 
profesionale 
(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 (900 
lei) la fiecare 100 de salariați   

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

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

900 lei (începând cu 1 iulie 2014) 
    

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

  
13 lei 
32,50 lei 

  

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

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

Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate supor-
tate de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă 
sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  

OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, mențio-
nate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 



Bd. Dacia 56, Sector 2 
București - 020061  
Romania 

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

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

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

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

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

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