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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea 
și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri 
în domeniul investițiilor (MO 507/2019) 
Ordonanța aduce modificări și clarificări în ceea ce privește aplicarea facilităților 
fiscale pentru salariații din sectorul construcțiilor, facilități introduse de la 1 ianua-
rie 2019 prin OUG 114/2018.  
Au fost introduse 3 noi domenii de producere a materialelor de construcții care pot 
beneficia de facilitățile fiscale: 2351 - Fabricarea cimentului; 2352 - Fabricarea va-
rului și ipsosului; 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.  
A fost detaliată și modificată modalitatea de calcul a cifrei de afaceri luată ca refe-
rință la aplicarea facilităților fiscale. Astfel, pentru societățile comerciale nou-
înființate, respectiv înregistrate la registrul comerțului începând cu luna ianuarie a 
anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv 
luna în care se aplică scutirea. 
Pentru societățile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an se con-
sideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior. 
Astfel, pentru aceste societăți care au avut o cifră de afaceri din activitățile eligibile 
realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitățile fiscale se 
vor acorda pe toată durata anului în curs. Pentru societățile care nu au îndeplinit 
această condiție în anul precedent, se va aplica principiul societăților comerciale 
nou-înființate.  
Cifra de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă și acoperă manopera, 
materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare 
necesare activităților eligibile. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția reali-
zată și nefacturată.  
Veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) 
- (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la 
un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.  
Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, 
obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate 
de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu bene-
ficiază de facilități fiscale. Practic, intră sub incidența facilităților, atât salariile bru-
te în bani, dar și avantajele în natură sau diverse tichete valorice primite.  
Ordonanța prelungește aplicarea salariului minim în domeniul construcțiilor și în 
perioada 2020-2028, inițial acesta fiind definit doar pentru anul 2019. 
Nerespectarea nivelului salariului minim în domeniul construcțiilor constituie con-
travenție și se sancționează atât contravențional cât și prin anularea acordării faci-
lităților fiscale. Pentru diferențele de obligații fiscale rezultate ca urmare a recal-
culării contribuțiilor sociale și impozitului pe venit se percep dobânzi și penalități 
de întârziere. 
Prevederile intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței 
de urgență, adică la 20 iulie 2019. 
Prin ordin al Ministrului Finanțelor, se va aproba formularul declarației 112 și in-
strucțiunile de aplicare pentru noile modificări normative. 
Reluăm în sumar principalele facilități introduse de OUG 114/2018, noile facilități 
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fiscale în domeniul construcțiilor prevăd : 
 Scutirea de la impozitul pe venit a salariilor brute cuprinse între 3.000 și 30.000 lei 

lunar. 
 Reducerea contribuției de asigurări sociale (CAS) de la 25% la 21,25%, prin scutirea 

acestor persoane de la plata contribuției la fondul de pensii administrat privat 
(pilonul II) 

 Scutirea de la plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) 10% – acești 
angajați vor fi asigurați la sănătate fără plata contribuției 

 Scutirea angajatorilor de la plata CAS de 4% sau 8% care este datorată în cazul con-
tractelor cu condiții deosebite de muncă, respectiv condiții speciale de muncă 

 Reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) de la nivelul de 2,25% la 
nivelul de 0,3375% - această reducere se va aplica ulterior, ea reprezentând o formă 
de ajutor de stat ce trebuie aprobat separat. 

ORDIN nr. 1369 din 21 mai 2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a 
bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la 
distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contri-
buțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu antici-
pație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică (MO 
479/2019) 
Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care: 
 au depus până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la 

distanță, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate 
de persoanele fizice 

 au plătit cu anticipație, până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, impozitul pe veni-
tul anual estimat, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale 
de sănătate estimate pentru anul 2018, declarate prin declarația unică 

 au obținut, în anul 2018, venituri anuale și care au depus numai declarația unică, în 
condițiile prevăzute la lit. a). 

Obligațiile fiscale pentru care se acordă bonificații sunt cele declarate prin declarația uni-
că, pentru veniturile estimate în anul 2018, precum și cele declarate pentru veniturile 
realizate în anul 2018. 
Valoarea bonificațiilor reprezintă: 
 sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligațiilor fiscale declara-

te, aferente veniturilor estimate în anul 2018 
 sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligațiilor fiscale declara-

te, aferente veniturilor realizate în anul 2018. 
Valoarea bonificațiilor diminuează obligațiile fiscale declarate prin declarația unică. 
Organul fiscal central constată, din oficiu, acordarea bonificațiilor, după data de 31 iulie 
2019, prin emiterea unei decizii. Bonificațiile se acordă și pentru obligațiile fiscale stabi-
lite prin declarații rectificative depuse până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.  
Procedura de acordare a bonificațiilor 
Bonificația se acordă, din oficiu, de către organul fiscal central, în situația în care a fost 
achitat, până la 15 decembrie 2018 inclusiv, un procent de cel puțin 95% din obligația 
fiscală declarată, aferentă veniturilor estimate în anul 2018.  
Condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite sunt: 
 declarația unică a fost depusă până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice 

de transmitere la distanță 
 a fost achitată, până la 31 iulie 2019 inclusiv, diferența dintre obligația fiscală decla-

rată aferentă veniturilor realizate în anul 2018 și valoarea bonificației.  
În cazul unor diferențe între veniturile estimate și cele realizate, iar persoana fizică a 
achitat anticipat până la 15 decembrie 2018 sumele datorate conform celor menționate 
mai sus, pentru a beneficia de bonificație, trebuie să achite diferența dintre obligația fis-
cală declarată aferentă veniturilor realizate în anul 2018, valoarea bonificației acordată și 
suma achitată până la 15 decembrie 2018 inclusiv. 
Bonificațiile se acordă cumulativ de către organul fiscal central și în situația în care a fost 
achitat, până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, un procent de cel puțin 90% din obli-
gația fiscală declarată, aferentă veniturilor estimate în anul 2018 și declarația unică a 
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fost depusă până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la dis-
tanță, de către următoarele categorii de persoane fizice: 
 care au obținut, în anul 2018, venituri anuale și care au depus numai declarația unică 
 care se încadrează în prevederile art. 151 alin. (16)-(19) și art. 174 alin. (16)-(19) din 

Codul fiscal, adică care au estimat venituri anuale sub plafonul a 12 salarii minime 
brute pe țară și au realizat cel puțin acest nivel de venit, sau invers, estimarea a fost 
peste plafon și au realizat venituri sub plafon. 

Compartimentul cu atribuții din cadrul organului fiscal central întocmește un referat prin 
care se propune aprobarea bonificațiilor și scăderea din evidența pe contribuabil a valorii 
bonificațiilor. Împreună cu acest referat pentru fiecare persoană fizică din lista cu bonifi-
cațiile se va emite: 
 Un borderou de scădere sau adăugare a obligațiile fiscale 
 Decizie de constatare a acordării bonificațiilor. 
Contribuabilii ce utilizează spațiul privat virtual (SPV) vor primi decizia pe cale electroni-
că sau vor fi notificați dacă nu au îndeplinit condițiile de acordare. 
În situația în care persoanele fizice au achitat integral cuantumul obligațiilor fiscale fără 
aplicarea prealabilă a bonificațiilor, acestea pot solicita restituirea sumelor plătite în plus, 
prin depunerea unei cereri la organul fiscal. 
Procedură se aplică și în cazul în care obligațiile fiscale ce reprezintă condiție de acordare 
a bonificațiilor au fost stinse prin alte modalități prevăzute de lege decât plată voluntară. 

ORDIN nr. 1437 din 28 mai 2019 privind modificarea Ordinului președintelui 
ANAF 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de de-
punere și de gestionare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe 
venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" (MO 452/2019) 
Ordinul modifică formularul Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile 
sociale datorate de persoanele fizice ca urmare a schimbărilor legislative introduse de 
OUG 26/2019. 
Astfel, a fost introdusă posibilitatea privind plata contribuției la sănătate (CASS) de către 
persoanele fizice ce realizează venituri extrasalariale sau de către persoanele fizice ce nu 
realizează venituri, dar optează pentru plata CASS, plată ce dă calitatea de asigurat în sis-
temul public de sănătate. Pot opta pentru plata CASS și persoanele fizice ce au realizat 
venituri extrasalariale pentru care nu se datorează contribuția la CASS prin efectul legii.  
Pentru persoanele care nu realizează venituri sau realizează venituri extrasalariale într-
un plafon mai mic de 12 salarii minime brute, se păstrează dreptul de a fi asigurat în sis-
temul public de sănătate și se diferențiază suma de plată a contribuției la sănătate în 
funcție de data depunerii declarației unice, astfel: 
 persoanele care depun declarația unică până la data de depunere prevăzută în Codul 

fiscal – 15 martie din anul următor, baza de calcul a CASS o reprezintă valoarea de 6 
salarii minime brute. 

 dacă declarația este depusă ulterior termenului până la care trebuia depusă declarația 
unică, atunci baza de calcul a CASS este numărul de luni rămase din anul respectiv la 
care se adaugă numărul de luni din anul următor până la data depunerii declarației, 
inclusiv luna depunerii declarației.  

OUG 26/2019 a adus modificări și regimului fiscal al veniturilor realizate de zilieri, prin 
introducerea CAS-ului pentru remunerația acordată zilierilor și la posibilitatea acestora 
de a se asigura la sănătate (CASS), opțional, prin depunerea Declarației unice. Prin urma-
re, zilierii se pot asigura la sistemul de asigurări sociale de sănătate (CASS), pentru 12 
luni, prin depunerea Declarației unice, datorând CASS în cotă de 10% aplicată la 6 salarii 
minime brute pe țară. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 35 din 23 mai 2019 pentru adoptarea unor mă-
suri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Sta-
tului și pentru modificarea și completarea unor acte normative (MO 
427/2019) 
Ordonanța modifică procedura de depunere a declarației unice, modificare datorată abro-
gării obligației persoanelor fizice de a depune declarația unică prin transmitere electroni-
că la distanță, abrogare introdusă de OUG nr. 35/2019. 
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ORDINELE COMUNE nr. 203 /28 februarie 2019, 1809/28 mai 2019, 2287/30 
mai 2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori be-
neficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperației 
agricole nr. 566/2004 (MO 491/2019) 
Prin Legea 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 
566/2004, au fost modificate și reglementate o serie de facilități fiscale de care beneficia-
ză o cooperativa agricolă, respectiv membrii cooperatori. 
Facilitățile se referă la scutiri de la plata impozitului pe profit, respectiv impozit pe venit 
pentru membrii cooperatori, scutiri de la impozitul pe venitul din arendă, scutiri de la 
plata impozitului pe clădiri și terenuri.  
Prin prezentul Ordin comun al Ministerului Agriculturii, al Ministerului Dezvoltării Regi-
onale, respectiv al Ministerului Finanțelor Publice au fost reglementate condițiile de acor-
dare a scutirilor de la plata taxelor locale, adică a impozitului pe clădiri și terenuri. 
Scutirea de impozit pe clădiri se acordă cu condiția valorificării a minim 50% din produc-
ția anului anterior prin cooperative și se aplică următoarelor categorii de clădiri: 
 Magazii, pătule, silozuri 
 Barăci, șoproane, cabane cu destinație agricolă 
 Clădiri destinate activității agro-zootehnice 
 Amenajări piscicole 
 Depozite de îngrășăminte minerale sau naturale 
 Ateliere și hale de reparații sau stocare a utilajelor agricole 
 Sere, solare, răsarnițe, ciupercării 
 Stații de pompare, construcții hidrotehnice. 
Scutirea de impozit pe teren se acordă tot cu condiția valorificării a minim 50% din pro-
ducția anului anterior prin cooperative și se aplică următoarelor categorii de terenuri: 
 Terenuri agricole productive 
 Vii, livezi, pepiniere 
 Terenuri cultivate cu plante ornamentale pajiști permanente respectiv sere sau solare 
 Terenuri acoperite cu vegetație forestieră, respectiv terenurile ocupate cu construcții 

și instalații agro-zootehnice. 
Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, 
contribuabilii, membri cooperatori, transmit organelor fiscale locale documentele justifi-
cative menționate mai jos, din care să rezulte că au comercializat minimum 50% din pro-
ducția agricolă valorificată prin/către cooperativa agricolă, respectiv: 
 adeverința eliberată de către cooperativa agricolă care să ateste calitatea de membru, 

cantitățile vândute de către contribuabilul, membru cooperator, prin/către cooperati-
va agricolă în anul calendaristic anterior celui pentru care se acordă scutirile, precum 
și inventarul bunurilor declarate de membru și care fac obiectul scutirilor; 

 declarația pe propria răspundere întocmită de contribuabilul, membru cooperator, din 
care să reiasă: totalul cantităților de produse agricole comercializate în anul calenda-
ristic anterior celui pentru care se acordă scutirile, cantitățile valorificate de acesta 
prin/către cooperativa agricolă în cadrul aceleiași perioade și lista bunurilor cu desti-
nație agricolă care fac obiectul scutirilor. 

Organele fiscale locale solicită de la direcția pentru agricultură județeană producția me-
die obținută pe județ din exploatarea terenurilor agricole, a animalelor sau din activități 
agricole, după caz, care este comparată cu producția vândută prin/către cooperativă, con-
form adeverinței eliberate în acest sens, iar dacă se constată îndeplinirea condiției pri-
vind valorificarea a minimum 50% din producția agricolă comercializată prin/către coo-
perativa agricolă respectivă, se procedează la acordarea scutirii de la plata impozitului pe 
clădiri și a impozitului pe teren. 
Scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenuri se acordă pe baza documentelor jus-
tificative, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior celui pentru care se 
acordă scutirea, prin care se atestă situația respectivă. Documentele se depun la compar-
timentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie a anu-
lui curent. 

ORDIN nr. 1443 din 29 mai 2019 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către ANAF (MO 457/2019) 

Cooperativele 
agricole și membrii 

cooperatori pot 
beneficia de 

facilități fiscale 
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ORDIN nr. 520 din 28 mai 2019 privind modificarea anexelor la Ordinul vice-
prim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea mode-
lului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul 
pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia (MO 
478/2019) 

INFO – Cursurile de închidere ale lunii iunie 2019 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii iunie 2019 
pentru evaluarea elementelor 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 sunt: 
1 EUR = 4,7351 RON; 1 CHF =  4,2649 RON; 1 GBP = 5,2735 RON; 1 USD = 4,1587 RON. 

AGENDA LUNARĂ  

ZILNIC NU UITAȚI 
 Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electro-

nic); 
 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, comu-
nicat 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 neimpoza-

bilă" etc.) înscrise pe factură; 
 Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
 Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
 Completați Registrul non-transferurilor; 
 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, ACCESAȚI 
URMĂTORUL LINK DE PE PAGINA ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligat
ii_fiscale_2019.htm  
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2019  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator 
de activități 
dependente 

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

• Nu se datorează pentru condiții normale de 
muncă 

• 4% pentru condiții deosebite de muncă (*) 
• 8 % pentru condiții speciale de muncă (*) 

25% (**) 

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

Nu se datorează 10% (***) 

Contribuția asiguratorie pentru 
muncă (CAM) 

2,25% (*)   

Impozitul pe venit   10% (****) 

Fondul pentru neangajarea de per-
soane cu handicap (pentru angajato-
rii care au peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impo-
zabil în sensul impozitului pe venit 

max. 15,18 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 
de la 1 ianuarie 2019 

• 2.080 lei 
• 2.350 lei (pentru vechime peste 1 an și 

funcții ce necesită studii superioare) 
• 3.000 lei pentru angajații din domeniul 

construcțiilor 

  

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat 

  
• 20 lei 
• 50 lei 

  

Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construc-
ții definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos: 
(*) nu se datorează CAS de către angajator 
(**) cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%  
(***) nu se datorează CASS de către angajat  
(****) nu se datorează impozit pe venit pentru salariile brute între 3.000 lei și 30.000 lei. 

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!  



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. 
 © 2019 APEX Team International 


