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ORDIN nr. 773 din 1 iulie 2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare 
contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici și pentru modifica‐
rea unor reglementări contabile (MO 509/2015) 

Ordinul aprobă sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 și aduce de aseme-
nea modificări cadrului general al reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 
1802/2014.  
Având în vedere impactul modificărilor aduse OMFP 1802/2014 asupra modului de 
întocmire a raportărilor la 30 iunie 2015, vom începe cu prezentarea acestor modifi-
cări. 
Modificări aduse OMFP 1802/2014 
Sunt înlocuite criteriile de mărime privind clasificarea entităților, principala modi-
ficare fiind dată de exprimarea acestora în lei, având în vedere că în trecut, deși 
erau exprimate în euro, conversia se făcea la un curs fix predefinit, ceea ce le    
transforma deja în sume fixe în lei.  
Astfel, noile criterii de clasificare sunt: 
Microentități, sunt entitățile care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre 
următoarele trei criterii: 
a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro) 
b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro) 
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10. 
Entitățile mici sunt entitățile care, la data bilanțului, nu se încadrează în cate-
goria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoa-
rele trei criterii: 
a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro); 
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro); 
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50. 
Entitățile mijlocii și mari sunt entitățile care, la data bilanțului, depășesc limi-
tele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii: 
a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro); 
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro); 
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50. 
Totodată sunt modificate criteriile de clasificare a grupurilor, astfel: 
Grupurile mici și mijlocii sunt grupurile constituite din societățile-mamă și fili-
alele care urmează să fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, nu de-
pășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii la data bilanțului 
societății-mamă: 
a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro); 
b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro); 
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250. 
Grupurile mari sunt grupurile constituite din societățile-mamă și filialele care 
urmează să fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, depășesc limitele 
a cel puțin două dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societății-mamă: 
a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro); 
b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro); 
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250." 
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Pentru determinarea valorii în lei a criteriilor de mai sus s-a utilizat cursul valutar de 1 
euro = 4,4338 lei, publicat în Jurnalul Oficial al UE la data de 19 iulie 2013. 
Ordinul aduce modificări și capitolului „Funcțiunea conturilor” din același OMFP 
1802/2014, cu referire la următoarele conturi: 345 "Produse finite", 347 "Produse agrico-
le", 348 "Diferențe de preț la produse", 361 "Active biologice de natura stocurilor", 368 
"Diferențe de preț la active biologice de natura stocurilor" și 711 "Venituri aferente costu-
rilor stocurilor de produse". 
Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 
Este aprobat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 care este aplicabil următoa-
relor categorii de operatori economici: 
� entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP 1.802/2014 și care 

în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 
lei. 

� entitățile care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, aplicabile societăți-
lor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață re-
glementată, aprobate prin OMFP 1.286/2012 și care în exercițiul financiar precedent 
au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 

Prevederile se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este dife-
rit de anul calendaristic. 
Încadrarea în criteriul privind cifra de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor deter-
minați din situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței 
de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent. 
Prevederile se aplică inclusiv subunităților deschise in Romania de societăți rezidente in 
state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, 
acestea verificând încadrarea în criteriile de mărime conform raportării contabile anuale 
la 31 decembrie 2014 
Sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străină-
tate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice 
și au obligația întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea contabilității nr. 82/1991. 
În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în 
România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile se întocmesc de sediul 
permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea 
tuturor sediilor permanente.  
Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de BNR, respectiv de ASF vor depune 
la unitățile teritoriale ale MFP raportări contabile la 30 iunie 2015 în formatul și în ter-
menele prevăzute de reglementările emise de aceste instituții. 
Cine nu depune raportări contabile la 30 iunie 2015? 
Nu au obligația de a depune raportări contabile următorii: 
� Operatorii economici care în exercițiul financiar precedent au avut o cifră de afaceri 

sub plafonul de 220.000 lei  
� Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2015 
� Entitățile cele care în tot semestrul I al anului 2015 s-au aflat în inactivitate tempora-

ră 
� Entitățile înființate în cursul anului 2015, precum și persoanele juridice care se află 

în curs de lichidare, potrivit legii. 
Termenul de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2015 este luni 17 august 2015.  
Structura și modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2015 
Raportările contabile la 30 iunie 2015 întocmite de entitățile ce aplică OMFP 1802/2014 
cuprind: 
Pentru microentități: 
a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10); 
b) Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20) – conține 9 rânduri 
c) Date informative (cod 30) – format extins ce conține la sfârșit și detaliile contului de 

profit și pierdere – în total 275 rânduri. 
Pentru entitățile mici, mijlocii și mari 
a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10) – formular comun cu ca-

tegoria de mai sus; 

Atenție la criteriile 
de mărime și ce    
tip de raportări 

contabile   
pregătiți pentru  

30 iunie 
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b) Contul de profit și pierdere (cod 20) – formatul clasic, conține 69 de rânduri; 
c) Date informative (cod 30) – format clasic ce conține 206 rânduri. 
Raportările contabile la 30 iunie 2015 întocmite de entitățile ale căror valori mobiliare 
sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și aplică IFRS cuprind: 
a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10); 
b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20); 
c) Date informative (cod 30). 
Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează for‐
mularele cu datele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2015 – 30 iunie 2015 (respectiv 
2014, acolo unde sunt prezentate informații comparative).  
Pentru determinarea tipului de raportări care trebuie completate și depuse, se stabilește 
dacă entitatea se încadrează în categoria microentităților sau nu, în funcție de asta fiind 
stabilit și tipul de formular care se completează. În acest sens, în ordin se precizează că 
indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați în funcție de care 
se determină tipul de entitate se stabilesc pe baza situațiilor financiare anuale ale exerci‐
țiului financiar precedent (2014). Această regulă este valabilă și în cazul entităților care 
au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.  
Depunerea raportărilor contabile 
Depunerea raportărilor contabile se face la unitățile teritoriale ale MFP, în format hârtie 
și în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul http://www.e‐
guvernare.ro/, având atașată o semnătură electronică extinsă. 
Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale 
ale MFP constă într‐un fișier PDF la care este atașat un fișier xml. 
Depunerea în format hârtie (însoțită de suportul magnetic) se face la registratura unități‐
lor teritoriale ale MFP sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată. 
Programul de asistență pentru întocmirea raportărilor se obține de pe site‐ul ANAF. 
Cine semnează raportările contabile la 30 iunie 2015? 
Raportările sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. 
Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se comple‐
tează astfel: 
� directorul economic, contabilul‐șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească 

această funcție, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991. În acest sens, persoana împu‐
ternicită trebuie să fie o persoană angajată potrivit legii, care are studii economice 
superioare și care are atribuții privind conducerea contabilității entității.  

� persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR. 
Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează și de către administratorul sau persoa‐
na care are obligația gestionării entității. 

LEGE nr. 187 din 2 iulie 2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modifica‐
rea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 499/2015) 
Legea aprobă OUG 6/2015 care a adus modificări Codului Fiscal și totodată introduce noi 
modificări la Codul Fiscal.  
Prezentăm în cele ce urmează principalele aspecte modificate: 
Reconsiderarea activităților independente 
Au fost eliminate vechile prevederi referitoare la reconsiderarea activităților independen‐
te în activități dependente și sunt introduse noi criterii de evaluare a caracterului inde‐
pendent al unei activități.  
Astfel, pentru a fi clasificată ca activitate independentă, trebuie îndeplinite cel puțin pa‐
tru din cele șapte condiții  de mai jos: 
� Persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare 

a activității, precum și a programului de lucru 
� Persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți cli‐

enți 
� Riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară acti‐

vitatea 
� Activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfă‐

șoară 

Reconsiderarea 
activităților 

independente         
se face după alte   

noi criterii 
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Legea amnistierii 
fiscale șterge cu 

buretele disputele 
între ANAF și 

contribuabili pentru 
neclaritățile din 
legislația trecută 

� Activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și / 
sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității 

� Persoana fizică face parte dintr-un corp / ordin profesional cu rol de reprezentare, 
reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative spe-
ciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective 

� Persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal 
angajat sau prin colaborare cu terți în condițiile legii. 

Formularea noilor condiții creează un cadru mai echilibrat în ceea ce privește clasifica-
rea unei activități ca fiind independente. Profesiile liberale nu mai sunt considerate in-
dependente în mod implicit. Desfășurarea unei profesii liberale și apartenența la un corp 
profesional reprezintă doar una din posibilele condiții. 
Reîncadrarea tranzacțiilor 
Au fost rescrise prevederile referitoare la reîncadrarea tranzacțiilor de către autoritățile 
fiscale. Astfel, atunci când se stabilește suma unui impozit, a unei taxe sau a unei contri-
buții sociale obligatorii, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care 
nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma 
unei tranzacții / activități pentru a reflecta conținutul economic al acesteia. 
Totodată, organul fiscal este obligat să motiveze decizia de impunere emisă în astfel de 
situații, prin indicarea elementelor relevante în legătură cu scopul și conținutul tranzac-
ției care face obiectul neluării în considerare / reîncadrării, precum și a tuturor mijloa-
celor de probă avute în vedere pentru aceasta. 
Prevederile referitoare la tranzacțiile artificiale au fost eliminate. 
Procedura de aplicare a prevederilor de mai sus se va stabili prin Ordin ANAF. 
Taxa pe valoare adăugată 
Începând cu 6 august 2015, cota redusă de TVA de 9% se va aplica și pentru berea înca-
drată la codul NC 22 03 00 10 și comercializată în cadrul serviciilor de restaurant și ca-
tering. 

LEGE nr. 209 din 20 iulie 2015 privind anularea unor obligații fiscale (MO 
540/2015) 
Legea este cunoscută și ca legea amnistierii fiscale și are ca obiect anularea unor obliga-
ții fiscale aferente perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 ca urmare a: 
� reconsiderării / reîncadrării unei activități ca activitate dependentă; 
� recalificării sumelor reprezentând indemnizația primită pe perioada delegării și de-

tașării de către angajații care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul altei tari; 
� depășirii plafonului și neînregistrării ca plătitor de TVA; 
� impunerii obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) 

persoanelor pentru care baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de 
sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară. 

Reconsiderarea / reîncadrarea activităților independente 
Se anulează diferențele de obligații fiscale principale, precum și obligațiile fiscale acce-
sorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și co-
municată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activități ca ac-
tivitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 și neachitate până 
la data intrării în vigoare a prezentei legi (23 iulie 2015). 
Organul fiscal nu reconsideră/reîncadrează o activitate ca activitate dependentă și nu 
emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reconsiderare/reîncadrare pentru 
perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015. 
Recalificarea sumelor reprezentând indemnizația primită pe perioada dele‐
gării și detașării 
Se anulează diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, 
stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilu-
lui, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizația primită pe perioada 
delegării și detașării de către angajații care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul altei 
țări, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 și neachitate până la data intră-
rii în vigoare a prezentei legi (23 iulie 2015). 
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Organul fiscal nu recalifică sumele de natura celor de mai sus și nu emite o decizie de 
impunere în legătură cu o astfel de recalificare pentru perioadele anterioare datei de 1 
iulie 2015. 
Depășirea plafonului și neînregistrarea ca plătitor de TVA 
Se anulează diferențele de TVA aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate 
intelectuală, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal 
prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului ca urmare a depășirii pla‐
fonului și neînregistrării ca plătitor de TVA, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 
2015 și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi (23 iulie 2015). 
Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligațiile fiscale și accesoriile de 
natura celor prevăzute mai sus pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015. 
În cazul în care contribuabilul și‐a exercitat dreptul de deducere, potrivit legii, în primul 
decont de TVA depus după emiterea deciziei de impunere, organul fiscal nu anulează di‐
ferențele de TVA. În acest caz, organul fiscal anulează doar obligațiile fiscale accesorii 
aferente diferențelor de TVA. 
Impunerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) persoanelor 
care obțin venituri sub salariul minim brut pe țară 
Se anulează CASS, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin 
decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru 
care baza lunară de calcul al CASS este mai mică decât salariul de bază minim brut pe 
țară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 și 30 iunie 2015 și neachi‐
tate până la data intrării în vigoare a prezentei legi (23 iulie 2015). 
Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligațiile fiscale și accesoriile de 
natura celor prevăzute mai sus pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 
și 30 iunie 2015. 
Prevederile de mai sus sunt aplicabile și persoanelor care nu realizează venituri și pen‐
tru care baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate este salari‐
ul de bază minim brut pe țară. 
Anularea obligațiilor  
Anularea obligațiilor fiscale de mai sus se efectuează din oficiu de către organul fiscal 
competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică 
contribuabilului.  
În cazul în care, anterior intrării în vigoare, organul fiscal competent a emis, dar nu a 
comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligații de natura celor prevăzute 
mai sus, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din 
evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere. 
Procedura de aplicare a prevederilor de mai sus se aprobă prin ordin al președintelui 
ANAF, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. 

ORDONANȚĂ nr. 17 din 15 iulie 2015 privind  reglementarea unor  măsuri 
fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative (MO 
540/2015) 
Ordonanța aduce modificări mai multor acte normative.  
Prezentăm în cele ce urmează principalele noutăți.  
Utilizarea ștampilei  
Începem cu o noutate care este importantă mai ales prin prisma cutumei adânc imple‐
mentate în România de a folosi ștampila pentru a demonstra identitatea unei entități. De 
foarte multe ori, aplicarea ștampilei pe un document, era o dovadă mai mare decât au‐
tenticitatea semnăturii aplicate alături de ștampilă. Primul mare pas în direcția elimină‐
rii ștampilei a fost dată de prevederile introduse în Codul Fiscal odată cu aderarea Ro‐
mâniei la UE, menționându‐se că ștampilarea și semnarea facturilor nu mai este obliga‐
torie.  
Prezenta ordonanță elimină complet obligativitatea folosirii ștampilei.  
Astfel, persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără 
personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila:  
� pe declarații, cereri sau orice alte documente depuse la instituțiile sau autoritățile 

publice; 

Ștampila devine o 
piesă de muzeu?  
Cât de greu se va 
renunța la ea în 

practică? 
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� pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relația dintre acestea. 
Începând cu 23 iulie 2015, se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligația apli‐
cării ștampilei de către persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și 
entitățile fără personalitate juridică. 
Rămâne de văzut cât va dura în practică eliminarea completă a obiceiului de a folosi 
ștampila pentru a se imprima un caracter oficial documentelor.  
Codul de procedură fiscală 
Sunt aduse clarificări privind schimbul de informații fiscale cu state cu care România s‐a 
angajat printr‐un instrument juridic de drept internațional, altele decât statele membre 
UE. 
Obligațiile fiscale restante 
Este introdus un nou articol 1131 care definește obligațiile fiscale restante. Astfel, obliga‐
țiile fiscale restante sunt obligațiile fiscale pentru care s‐a împlinit scadența sau terme‐
nul de plată și diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie 
de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s‐a împlinit termenul de plată. 
Nu sunt considerate obligații fiscale: 
a) obligațiile fiscale pentru care s‐au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, po‐

trivit legii, dacă pentru acestea nu s‐a împlinit termenul de plată prevăzut în actul 
de acordare a înlesnirii; 

b) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este sus‐
pendată; 

c) obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare ju‐
diciară aprobat în condițiile legii. 

Nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligații fiscale restante în situația în 
care suma obligațiilor fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul 
fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare 
fiscală se face mențiune în acest sens. 
Compensarea TVA de rambursat în momentul deschiderii procedurii insolvenței 
Se face precizarea că pentru debitorii care se află sub incidența legislației privind insol‐
vența și care depun un decont cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, după 
data deschiderii procedurii insolvenței, suma aprobată la rambursare se compensează cu 
obligațiile fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenței. 
Soldul sumei negative de TVA înscrisă în decontul de TVA aferent perioadei fiscale ante‐
rioare datei deschiderii procedurii insolvenței nu se preia în decontul de TVA aferent 
perioadei fiscale în care s‐a deschis procedura. În acest caz, debitorul este obligat să so‐
licite rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare. Suma 
negativă de TVA solicitată la rambursare se compensează cu obligațiile fiscale ale debito‐
rului născute anterior deschiderii procedurii. 
Executarea silită 
În cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități 
sau instituții publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume ori de câ‐
te ori, ulterior comunicării somației, se depune la organul fiscal un document eliberat de 
autoritatea sau instituția publică respectivă prin care se certifică că sumele sunt certe, 
lichide și exigibile.  
Nu sunt considerate sume exigibile sumelor aflate în litigiu. 
În cazul în care documentul prin care se certifică sumele de încasat a fost depus ulterior 
luării unor măsuri de executare silită, aceste măsuri se ridică după aplicarea măsurii 
popririi sumelor înscrise în documentul emis de autoritatea sau instituția publică, în 
limita acestor sume. În cazul în care documentul a fost depus ulterior stingerii sumelor 
pentru care s‐a început executarea silită, acesta se ia în considerare pentru următoarele 
executări silite. 
Suspendarea executării silite  
Valabilitatea scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție care trebuie depusă în 
cazul contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale trebuie să fie de 
minimum 5 luni de la data emiterii (anterior termenul era de 6 luni).  
Sunt specificate mai multe situații în care scrisoarea de garanție/Polița de asigurare de 
garanție rămâne fără obiect. 
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În situația în care debitorul achită parțial obligațiile fiscale contestate, acesta poate redi‐
mensiona garanția în mod corespunzător. 
Scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru 
Contribuabilii care solicită eliberarea de certificate, adeverințe sau alte documente elibe‐
rate de ANAF, sunt scutiți de plata taxelor extrajudiciare de timbru. 
Modificarea reglementărilor privind casele de marcat (OG 28/1999 și OUG 
91/2014)  
Emiterea normelor privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice 
fiscale la un sistem informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale 
se va face până cel târziu la 1 august 2017 (anterior termenul era 1 februarie 2017).  
Avizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuito‐
rilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data 
de 1 iulie 2016 (anterior 1 ianuarie 2016).  
Termenele de trecere la casele de marcat electronice fiscale (cu jurnal electronic) sunt 
mărite cu 6 luni față de cele introduse inițial în decembrie 2014, astfel: 
� 1 aprilie 2016 (anterior 1 octombrie 2015) vor fi autorizate doar aparatele de marcat 

electronice fiscale cu jurnal electronic; 
� 1 iulie 2016 ( anterior 1 ianuarie 2016) va fi interzisă comercializarea aparatelor de 

marcat electronice fiscale cu rola jurnal; 
� 1 octombrie 2016 (anterior 1 aprilie 2016) marii contribuabili vor fi obligați să utili‐

zeze doar case de marcat cu jurnal electronic; 
� 1 ianuarie 2017 (anterior 1 iulie 2016) contribuabilii mijlocii vor fi obligați să utilize‐

ze doar case de marcat cu jurnal electronic; 
� 1 mai 2017 (anterior 1 noiembrie 2016) contribuabilii mici vor fi obligați să utilizeze 

doar case de marcat cu jurnal electronic. 
Mai multe informații despre noile reglementări introduse prin OUG 91/2014 privind noi‐
le case de marcat electronice fiscale au fost prezentate de noi în Buletinul Informativ 
APEX Team nr. 12 2014.  

LEGE nr. 186 din 2 iulie 2015 privind aprobarea OUG nr. 8/2015 pentru mo‐
dificarea și completarea unor acte normative (MO 495/2015) 
Legea aprobă și modifică OUG 8/2015 care adusese modificări reglementărilor privind 
casele de marcat. 
Astfel, sunt abrogate toate prevederile referitoare la bacșiș și cele privind obligativitatea 
emiterii de bon fiscal distinct pentru bacșiș de către operatorii economici.  
Sunt de asemenea abrogate prevederile referitoare la obligativitatea operatorilor econo‐
mici de a înregistra într‐un registru de bani personali sumele de bani deținute de perso‐
nalul din unitățile de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor. 
Sunt abrogate prevederile privind obligația personalului operatorilor economici de a pre‐
zenta ‐ la solicitarea organelor de control ‐ sumele de bani deținute atunci când persona‐
lul se află în incinta unităților de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în 
timpul programului de lucru. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 28 din 30 iunie 2015 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul 
prestării de servicii transnaționale (MO 476/2015) 
Ordonanța aduce modificări legislației privind detașarea salariaților în cadrul prestării 
de servicii transnaționale.  
Este extinsă sfera de aplicare a legii prin acoperirea situațiilor de detașare de la entități 
stabilite pe  teritoriul României către entități pe teritoriul unui stat membru al UE, al 
SEE sau pe teritoriul Confederației Elvețiene. Anterior era acoperit doar sensul în care 
erau detașați din alte state către România. Ordonanța adaugă în sfera de aplicare și rela‐
ția cu Confederația Elvețiană. 
Salariul minim este definit ca fiind nivelul minim al salariului pe teritoriul României 
(pentru salariatul detașat pe teritoriul României), respectiv salariul minim aplicabil pe 
teritoriul celuilalt stat (pentru salariatul detașat de pe teritoriul României).  
Cheltuielile generate de detașare sunt orice cheltuieli cu transportul, cazarea și masa, 
efectuate în scopul detașării. Indemnizația specifică detașării este definită ca indemniza‐
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Salariul minim       
în cazul detașărilor 
de salariați în/din 

alte state 

ția acordată în vederea compensării inconvenientelor cauzate de detașare. 
Legea se aplică detașaților în cazul următoarelor categorii: 
� detașarea unui salariat, în numele întreprinderii și sub coordonarea acesteia, în ca‐

drul unui contract încheiat între întreprinderea care face detașarea și beneficiarul 
prestării de servicii. 

� detașarea unui salariat la o altă întreprindere din Grup 
� punerea la dispoziție a unui salariat, de către un agent de muncă temporară 
Se precizează expres că în cazul personalului angajatorilor stabiliți pe teritoriul Români‐
ei, care efectuează operațiuni de transport internațional, fiind trimis să lucreze pentru o 
perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru al UE, al SEE sau al Elveției și 
care nu se încadrează în situațiile prevăzute mai sus, le sunt aplicabile prevederile regi‐
mului delegării (art. 43 din Codul Muncii). 
Prevederile au intrat în vigoare la 30 iunie 2015. 

HOTĂRÂRE nr. 582 din 15 iulie 2015 pentru modificarea și completarea Ho‐
tărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale perso‐
nalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu ca‐
racter temporar (MO 558/2015) 
Hotărârea aduce modificări HG 518/1995 care reglementează drepturile și obligațiile 
personalului român trimis în străinătate, mai ales în ceea ce privește diurna.  
Menționăm în cele ce urmează principalele noutăți. 
Sunt completate tipurile de misiuni cu caracter temporar pentru care se aplică prevede‐
rile acestei hotărâri, în special în zona demnitarilor și al misiunilor instituțiilor statului 
Termenul de „diurnă” este înlocuit în formulări cu termenul de „indemnizație de depla‐
sare”, aceasta fiind formată din două componente: 
a) diurna, acordată în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, 

precum și a costului transportului în interiorul localității în care își desfășoară acti‐
vitatea; 

b) indemnizația de cazare, în limita căreia personalul trebuie să își acopere cheltuielile 
de cazare. Prin cheltuieli de cazare se înțelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, și 
eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci 
când acesta este inclus în tarif. 

Pentru deplasările pentru durate de timp care nu necesită cazare, inclusiv pe durata în‐
tregii nopți, indemnizația de deplasare este formată numai din diurnă. 
În cazul în care cheltuielile pentru cazare se suportă de către partenerii externi, indem‐
nizația de deplasare este formată numai din diurnă. 
În cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi, indemni‐
zația de deplasare este formată din 50% din diurnă și 100% din indemnizația de cazare, 
stabilite pentru țara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează. 
Pentru membrii colectivelor sportive, artistice, științifice și altele asemenea, în situația 
în care cheltuielile de întreținere și cazare a acestora în străinătate se suportă din sume‐
le plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul co‐
municat de către aceștia, indemnizația de deplasare este formată din 50% din diurna 
stabilită pentru țara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează. 
În cazul întreruperii călătoriei, determinată de programul de zbor al avioanelor, dreptu‐
rile de indemnizație de deplasare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul 
prevăzut pentru țara de destinație, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu este 
asigurat de către companiile care efectuează transportul. 
Sunt păstrate vechile prevederi privind modalitatea de acordare a diurnei, dar reformu‐
late într‐un nou articol. Astfel, perioada pentru care se acordă diurna în valută se deter‐
mină în funcție de mijlocul de transport folosit, avându‐se în vedere: 
a) momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, și momentul aterizării avio‐

nului, la sosirea în țara, de și pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a 
frontierei de stat a României; 

b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontie‐
rei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât și la înapoierea în țara. 

Pentru fracțiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% 
până la 12 ore și 100% pentru perioada care depășește 12 ore. 



Pagina 9 

Newsletter 

 © 2015 APEX Team International 

Sunt republicate nivelurile de diurnă și cazare, la nivelul fiecărei țări, pentru personalul 
instituțiilor publice.  
Reamintim că, în cazul societăților private, nivelul maxim de diurnă care poate fi acor‐
dat este de 2,5 ori nivelul stabilit pentru instituțiile publice, la nivelul categoriei I de di‐
urnă (cea mai mică) din anexa la HG 518/1995, republicată în prezenta hotărâre.  
Ca exemplu, plafonul maxim de diurnă care se poate acorda pentru o deplasare în Ger‐
mania, este de 35 euro /zi pentru categoria I de personal din instituții publice.  
O societate privată poate acorda diurnă până la un plafon maxim de 2,5 x 35 = 87,5 euro 
/ zi. Acordarea de diurnă peste plafonul maxim admis reprezintă beneficiu de natură sa‐
larială și este asimilat tuturor taxelor și contribuțiilor salariale.  

LEGE nr. 152 din 18 iunie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului (MO 519/2015) 
În buletinul informativ APEX Team nr. 5 2015 am prezentat noul proiect de lege privind 
modificările ce se au în vedere la nivelul Registrului Comerțului și al modului de identi‐
ficare al societăților comerciale. Proiectul a fost aprobat prin Legea 152/2015 și în cele 
ce urmează reluăm informațiile, adăugând alte câteva puncte interesante. 
Sistemul european al registrelor comerțului 
Registrul Comerțului, atât partea centrală ONRC, cât și oficiile teritoriale de pe lângă 
tribunale, urmează să fie incluse într‐un sistem european în care vor fi cuprinse regis‐
trele comerțului din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv sistemul de inter‐
conectare a registrelor comerțului.  
La nivel european, punctul de acces electronic la sistemul de interconectare este portalul 
european e‐Justiție. La nivel național, punctul de acces de interconectare a registrelor 
comerțului este Registrul central al comerțului, ținut de către Oficiul Național al Regis‐
trului Comerțului. 
Identificarea societăților comerciale 
Un element suplimentar de identificare a firmelor va fi introdus la Registrul Comerțului.  
Pentru identificare, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerțului din statele 
membre prin sistemul de interconectare, persoanele fizice și juridice înregistrate în re‐
gistrul comerțului vor avea și un identificator unic la nivel european (EUID), care inclu‐
de elementul de identificare al României, elementul de identificare al registrului națio‐
nal, numărul persoanei din registrul respectiv și, dacă este necesar, alte elemente pentru 
a evita erorile de identificare.  
Structura identificatorului unic la nivel european (EUID) se aprobă prin ordin al Minis‐
trului Justiției. 
Astfel, în afara de codurile deja existente pe care le au contribuabilii înregistrați în Re‐
gistrul Comerțului, respectiv numărul de ordine din Registrul Comerțului și codul unic 
de înregistrare fiscală, aceștia ar putea avea și identificatorul unic la nivel european. 
De asemenea, la înmatriculare/înregistrare, solicitanților urmează să li se elibereze cer‐
tificatul de înregistrare, conținând numărul de ordine din Registrul Comerțului și codul 
unic de înregistrare fiscala atribuit de Ministerul Finanțelor, precum și, după 
caz, identificatorul unic la nivel european EUID și alte date, stabilite prin ordin al mi‐
nistrului justiției.  
Noile dispoziții referitoare la identificatorul unic la nivel european EUID și interconecta‐
rea registrelor comerțului vor intra în vigoare la 7 iulie 2017. 
Deschiderea sucursalelor în alte state 
Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligația menționă‐
rii acestora la Oficiul Registrului Comerțului din România, după înregistrarea lor în sta‐
tele respective. 
Persoanele juridice cu sediul principal în străinătate care deschid sucursale în România 
trebuie să ceară înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului de la sediul fie‐
cărei sucursale. 
Prevederile intră în vigoare în 90 zile de la publicare, deci la 11 octombrie 2015.  
Modificări aduse legii societăților comerciale (Legea 31/1990) 
Printre modificările aduse legii societăților comerciale menționăm mai jos pe cele mai 
importante.  
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Dizolvarea unei societăți va fi posibilă la cererea oricărei persoane interesate dacă 
societatea în cauză nu își va depune în 60 de zile după expirarea termenului legal situa‐
țiile financiare anuale, raportările contabile, precum și declarația din care să rezulte că 
nu a desfășurat activitate de la constituire.  
Dizolvarea și lichidarea unei societăți la inițiativa Registrului Comerțului va fi posibilă 
dacă în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de dizolvare a soci‐
etății nu s‐a formulat nicio cerere de numire a lichidatorului. Societatea nu va mai fi ra‐
diată din oficiu, ci Registrul Comerțului sau orice persoană interesată va trebui să solici‐
te tribunalului radierea acesteia.  
Listele aferente societăților pentru care Registrul Comerțului urmează să formuleze acți‐
uni de radiere, respectiv dizolvare, se vor publica pe pagina web a Registrului Comerțu‐
lui sau pe portalul de servicii on‐line, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de for‐
mularea cererii. 
Constituirea de ipoteci asupra părților sociale către persoane din afara societății va fi 
permisă numai dacă a fost aprobată de asociații reprezentând cel puțin trei pătrimi din 
capitalul social. 
Va fi posibilă aplicarea măsurii sechestrului sau vânzarea părților sociale ale unei socie‐
tăți cu răspundere limitată la solicitarea creditorilor personali ai asociaților. 
Rapoartele expertului independent referitoare la proiectul comun de fuziune și docu‐
mentele supuse controlului necesare unei fuziuni transfrontaliere vor fi obligatorii, nu‐
mai în măsura în care legea care guvernează societatea absorbantă sau societățile absor‐
bite prevede astfel, în cazul în care aceasta se realizează prin absorbție, de către o socie‐
tate absorbantă care deține cel puțin 90%, dar nu totalitatea acțiunilor/părților sociale 
ale societății absorbite. 
Modificările legii societăților comerciale sunt aplicabile în 3 zile de la publicare, adică de 
la 16 iulie 2015 

ORDIN nr. 837 din 16 iulie 2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale 
centrale nr. 2/2015 (MO 549/2015) 
Conform Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, pentru veniturile obținute din ce‐
darea folosinței bunurilor, nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate ur‐
mătoarele categorii de persoane fizice: 
� persoanele fizice, indiferent de cetățenie și de domiciliul stabil sau reședință, care 

dețin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al UE, 
SEE și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri 
bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală ‐ maternita‐
te, în temeiul legislației interne a statelor respective care produce efecte pe teritori‐
ul României, și fac dovada valabilității asigurării. Persoanele fizice în cauză au obli‐
gația de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de 
instituția competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea; 

� persoanele fizice, indiferent de cetățenie, care au domiciliul ori reședința într‐un 
stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socia‐
lă sau care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securi‐
tății sociale și care nu beneficiază de prelungirea dreptului de ședere temporară în 
România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile. 

ORDIN nr. 1964 din 24 iulie 2015 pentru modificarea Ordinului președinte‐
lui ANAF nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înre‐
gistrării în scopuri de TVA (MO 566/2015) 
Ordinul aduce câteva modificări OpANAF 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru 
condiționarea înregistrării în scopuri de TVA. Modificările însă nu sunt de anvergură, țin 
mai mult de procedură. Ne așteptam la o clarificare a criteriilor de înregistrare în sco‐
puri de TVA, mai ales a celor introduse prin formularul 088 privind evaluarea intenției 
și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice. 
Principalele modificări introduse de prezentul ordin sunt : 
� În cazul în care entitatea îndeplinește parțial criteriile de evaluare, este prevăzută 

procedura de a invita reprezentantul legal pentru a pune la dispoziție informații su‐
plimentare organelor fiscale. Dacă acesta se prezintă, dar nu furnizează corect și 
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complet toate datele și informațiile solicitate, organul fiscal va proceda astfel: 
a) respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care persoana im‐

pozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA și/sau reprezen‐
tantul fiscal nu a fost/nu este subiect al unui raport juridic fiscal ‐ direct sau prin 
intermediul societăților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator; 

b) transmite solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, în celelalte situații, împre‐
ună cu toată documentația care a stat la baza analizei, direcției regionale antifrau‐
dă fiscală.  

În procedura anterioară, nu se făceau diferențe între prima sau următoarele solici‐
tări. 

� Sunt modificate termenele de soluționare a cererilor, astfel: 
ο O zi lucrătoare în cazul în care se respinge cererea pe motivul existenței de fapte 

înscrise în cazierul fiscal sau a lipsei declarației pe propria răspundere privind des‐
fășurarea de activități economice la sediu / puncte de lucru;  

ο 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazul în care se 
face analiza criteriilor de evaluare (decizie de aprobare) sau nu le îndeplinește 
(decizie de respingere). 

� Sunt menținute celelalte termene, astfel: 
ο 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazul îndeplinirii 

parțiale a criteriilor, caz în care ANAF transmite o invitație reprezentantului legal 
al persoanei impozabile pentru clarificarea informațiilor, iar acesta fie nu se pre‐
zintă (decizie de respingere) sau se prezintă și clarifică informațiile solicitate de 
ANAF (decizie de aprobare) ; 

ο 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazul în care 
reprezentantul legal se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează co‐
rect și complet datele și informațiile solicitate și nu clarifică intenția și capacitatea 
persoanei impozabile de a desfășura activități economice. În acest caz, se transmite 
o solicitare Direcției regionale antifraudă, aceasta întocmind un referat cu propune‐
re de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în urma unui con‐
trol efectuat la sediul contribuabilului. 

LEGE nr. 183 din 2 iulie 2015 privind aprobarea OUG 36/2010 pentru modifi‐
carea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile 
de asigurări sociale de sănătate (MO 496/2015) 
Legea aprobă OUG 36/2010 care adusese modificări OUG 158/2005 privind concediile și 
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.  
Astfel, este abrogată prevederea prin care pentru a beneficia de concedii și indemnizații 
de asigurări sociale de sănătate, persoanele în cauză trebuiau să fie prezente la domiciliu 
sau la adresa indicată, după caz, în intervalul de timp și în condițiile stabilite prin nor‐
mele de aplicare, în vederea exercitării verificării de către reprezentanții plătitorilor de 
indemnizații de asigurări sociale de sănătate. 

DECIZIE nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituțio‐
nalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 ‐ Codul 
muncii (MO 431/2015) 
Invocarea excepției de neconstituționalitate adusă Curții Constituționale face referire la 
suspendarea contractului de muncă din inițiativa angajatorului, ca urmare a formulării 
unei plângeri penale de către angajator împotriva salariatului. În urma acestei sesizări, 
Curtea Constituțională a admis excepția și a decis că respectiva prevedere este neconsti‐
tuțională. 
În consecință, suspendarea contractului individual de muncă ca urmare a formulării unei 
plângeri penale de către angajator este neconstituțională. Angajatorul care a formulat o 
plângere penală împotriva salariatului nu mai are posibilitatea să îi suspende acestuia 
unilateral contractul de muncă. 

ORDIN nr. 7 din 17 iulie 2015 privind modificarea și completarea Ordinului 
BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 
IFRS (MO 540/2015) 

Pași minori             
în corectarea 

problemelor în 
procedura de 

înregistrare în 
scopuri de TVA 
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Atenție la noile 
obligații de 
gestionare a 
vehiculelor      

scoase din uz! 

ORDIN nr. 6 din 17 iulie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
conforme cu directivele europene (MO 540 bis/2015) 
Ordinul emis de Banca Națională a României aprobă Reglementările contabile conforme 
cu directivele europene aplicabile următoarelor categorii de entități:  
� instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general; 
� instituțiilor de plată care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activi‐

tate este limitată la prestarea de servicii de plată; 
� instituțiilor emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de 

plată și a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică și presta‐
rea de servicii de plată; 

� sucursalelor din România ale instituțiilor străine și sucursalelor din străinătate ale 
persoanelor juridice române, menționate la punctele de mai sus; 

� Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. 

LEGE nr. 173 din 29 iunie 2015 privind aprobarea OG 8/2014 pentru modifi‐
carea unor termene prevăzute în OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor 
de vacanță (MO 481/2015) 
Legea aprobă OG 8/2014 care adusese modificări legislației privind voucherele de vacan‐
ță și totodată sunt aduse noi modificări. Menționăm mai jos pe cele mai importante. 
Prin ultimele modificări se intenționa renunțarea la voucherele de vacanță pe suport 
hârtie, intențiile fiind de a păstra doar formatul electronic. Prin legea curentă, se revine 
la posibilitatea emiterii voucherelor în format hârtie sau în format electronic.  
Emiterea voucherelor se face numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțe‐
lor Publice. Anterior, emitentul voucherelor de vacanță era Autoritatea Națională pentru 
Turism.  
Voucherul de vacanță are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se 
înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, în cazul în care 
voucherul a fost emis pe acest tip de suport. 
Anterior acesta era valabil până la data de 31 decembrie a anului emiterii.  

LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehicule‐
lor și a vehiculelor scoase din uz (MO 554/2015) 
Legea stabilește cadrul de măsuri pentru prevenirea formării de deșeuri provenite de la 
vehiculele scoase din uz, reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a vehicule‐
lor scoase din uz și a componentelor acestora. 
Producătorii de vehicule au obligația de a asigura primirea de la ultimul deținător legal a 
vehiculelor pe care le‐au introdus pe piață, atunci când acestea devin vehicule scoase din 
uz, și predarea acestora către operatori economici autorizați să desfășoare activități de 
tratare.  Dispozițiile se aplică și părților uzate care sunt înlăturate la repararea vehicule‐
lor, devenite deșeuri, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic. 
Pentru vehiculele scoase din uz, predarea la instalația de tratare a vehiculelor scoase din 
uz nu implică niciun cost pentru ultimul deținător sau proprietar (cu anumite excepții). 
Persoanele fizice sau persoanele juridice deținătoare de vehicule scoase din uz au urmă‐
toarele obligații: 
a) să nu depoziteze vehiculele scoase din uz ori componentele solide și/sau lichide ale 

acestora; 
b) să predea vehiculele scoase din uz operatorilor economici autorizați să desfășoare 

activități de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct operatorilor economici 
care sunt autorizați să efectueze operații de tratare a vehiculelor scoase din uz. 

Radierea definitivă din circulație a vehiculului se realizează în baza prezentării certifica‐
tului de distrugere. Acesta reprezintă singurul document în baza căruia se face dovada 
predării vehiculului scos din uz și tratării acestuia la operatorii economici autorizați. 

LEGE nr. 225 din 24 iulie 2015 privind anularea contribuției de asigurări so‐
ciale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice (MO 562/2015) 
Legea anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), datorată începând cu 
1 ianuarie 2012 și până la data intrării în vigoare, adică 31 iulie 2015, de către o serie de 
categorii de persoane fizice.  
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Anularea se face ca urmare a unor anomalii prezente în legislația privind asigurările so‐
ciale de sănătate, în baza acestora fiind emise decizii de impunere și titluri executorii 
care au generat diverse discuții în mass‐media.  
Anularea se face din oficiu sau la cererea persoanei fizice. Se face precizarea că, persoa‐
nele fizice care au efectuat plata contribuțiilor pentru care se prevede anularea, au drep‐
tul la restituirea sumelor achitate.  

LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală (MO 
547/2015) 
Legea aprobă noul Cod de Procedură Fiscală care se va aplica de la 1 ianuarie 2016.  
Vom reveni cu mai multe informații privind noile reglementări în materialele informati‐
ve viitoare.  

INFO - COMUNICAT DE PRESĂ ANAF – Prețuri de transfer 
ANAF a dat publicității un comunicat de presă prin care sunt analizate rezultatele poziti‐
ve obținute din activitatea de inspecție fiscală în domeniul prețurilor de transfer, adică 
verificarea prețurilor de transfer practicate de contribuabili care desfășoară tranzacții 
cu părți afiliate. Comunicatul prezintă rezultatele acestor inspecții grupate pe obligații 
de plată stabilite suplimentar, diminuarea pierderii fiscale și baza impozabilă stabilită 
suplimentar. 
Se face precizarea că sumele suplimentare aferente primului semestru din 2015 sunt cu 
cca. 130% mai mari decât obligațiile fiscale de plata stabilite suplimentar, aferente în‐
tregului an 2012. Este dat ca exemplu faptul că, în cadrul unei singure inspecții fiscale s‐
au stabilit sume suplimentare de aprox. 27 mil. lei (6 mil. Euro), respectiv a fost diminu‐
ată pierderea fiscală cu aprox. 21 mil. lei (4,7 mil. Euro). 
Comunicatul ANAF scoate în evidență și o tendință la nivelul contribuabililor de intrare 
în zona de rezultate pozitive, respectiv de creștere a gradului de conformare voluntară, 
în inspecțiile fiscale recente fiind stabilite preponderent obligații fiscale de plată supli‐
mentare și mai puțin diminuări ale pierderilor fiscale. 
Sunt subliniate de asemenea eforturile interne ANAF pentru pregătirea profesională a 
inspectorilor fiscali care sunt specializați pe tematica prețurilor de transfer. 
Subliniem și noi importanța din ce în ce mai mare a problematicii prețurilor de transfer 
și recomandăm pregătirea din timp a documentației și a informațiilor necesare întocmi‐
rii unui dosar complet al prețurilor de transfer.  

ORDIN nr. 775 din 2 iulie 2015 pentru completarea OMFP nr. 2.157/2006 pri-
vind organizarea activității de administrare a contribuabililor nerezidenți 
care nu au pe teritoriul României un sediu permanent (MO 498/2015) 
Ordinul completează OMFP 2157/2006 privind organizarea activității de administrare a 
contribuabililor nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent. 
Astfel, competența de înregistrare fiscală și, după caz, de executare silită a taxelor dato‐
rate ‐ potrivit OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ‐ de 
contribuabilii nerezidenți persoane juridice care nu au pe teritoriul României un sediu 
permanent și care organizează și exploatează activitatea de jocuri de noroc în România, 
revine Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Gene‐
rale Regionale a Finanțelor Publice București. 

ORDIN nr. 774 din 2 iulie 2015 pentru aprobarea procedurii privind angaja-
rea, lichidarea, ordonanțarea și plata premiilor revendicate în conformitate 
cu art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea 
Loteriei bonurilor fiscale (MO 500/2015) 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii iulie 2015 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 este: 
1 EUR = 4,4070 RON; 1 CHF = 4,1733 RON; 1 GBP = 6,2528 RON; 1 USD = 4,0166 RON. 

Prețurile de 
transfer - o temă   

de actualitate 
folosită de ANAF 
pentru mărirea 

încasărilor bugetare 
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AGENDA LUNII AUGUST 2015 
Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format elec‐

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

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

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

� Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheia‐
te cu nerezidenții în cursul lunii, conform art. 8 alin. 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 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; 
� 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 
Vineri, 7 august este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din tri‐

mestrial în lunar, în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în 
luna iulie 2015. Începând cu luna august 2015, perioada fiscală de raportare a TVA va 
fi lunară.  

Luni, 10 august, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației‐decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
� declarației de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul per‐

soanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fis‐
cal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la 
art.152 din Codul Fiscal (formular 096). 

Luni, 10 august, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Sâmbătă, 15 august, este declarată zi nelucrătoare, fiind Sf. Maria 
Luni, 17 august este ultima zi pentru depunerea 
� raportărilor contabile la 30 iunie 2015 
� declarației INTRASTAT pentru luna iulie 2015 (standard sau extinsă depusă în for‐

mat electronic); 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru 

iulie 2015. 
Marți, 25 august este ultima zi pentru depunerea 
� declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100)*; 
� declarației 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)*; 

17 august 
termen pentru 

depunerea 
raportărilor 

contabile 
semestriale 
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� declarație privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarație privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înre‐

gistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul 
Fiscal" (formular 311); 

� declarației recapitulative lunare privind livrările/achizițiile/prestările intracomuni‐
tare (formular 390)* aferentă lunii iulie 2015; 

� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritori‐
ul național aferentă lunii iulie 2015 (formular 394) *;  

� declarației 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 Ro‐
mânia (formular 224);  

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (exclusiv 
ecotaxă). 

Marți, 25 august este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat:  

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, da‐

că este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna iulie 2015 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse 
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate 
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănăta‐

te 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2015 
� contribuției la Fondul pentru mediu (exclusiv ecotaxă). 
Luni, 31 august este ultima zi pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare 
consolidate ale anului 2014  
 
IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor 
pot fi descărcate de pe web‐site‐ul Ministerului de Finanțe: www.mfinante.ro 
Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmite‐
re la distanță de contribuabilii mari și mijlocii precum și de contribuabilii care au optat 
pentru depunerea online a declarațiilor și au un certificat digital. 

31 august 
termen de depunere 

a situațiilor 
financiare 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2015  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % pentru condiții speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraților din luna 
pentru care se calculează contribuția și 
valoarea corespunzătoare a de cinci ori 
câștigul salarial mediu brut)1 
(valabile începând cu veniturile aferente 
lunii octombrie 2014) 

10,5% (baza de calcul a con‐
tribuției individuale plafonat 
pentru angajat la cinci ori 
câștigul salarial mediu brut, 
adică 5 x 2.415 =12.075 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 in‐
demnizații de asigurări de sănătate 
(calculată la venitul brut plafonat la 12 sala‐
rii minime brute pe țară garantate în plată 
înmulțit cu numărul asiguraților pentru care 
se calculează contribuția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj 
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

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

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

  

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

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

  

Impozitul pe venituri   16% 

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

4 * 50% salariul minim pe economie (1050 
lei) la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit începând cu mai 
2015 

9,41 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform 
HG 1091/2014 

975 lei (începând cu 1 ianuarie 2015)  
1050 lei (începând cu 1 iulie 2015) 

  

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

  
17 lei (începând cu 27 ian 2015) 
42,50 lei (începând cu 27 ian 2015) 

  

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medicale 
și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din 
salariul mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații bene‐
ficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este 
salariul minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate 
suportate de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident 
de muncă sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  
OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, menți‐
onate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 



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

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

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

�Ținere de contabilitate  

�Salarizare și servicii conexe 

�Asistență contabilă  

�Organizarea funcției contabile  

�Consultanță fiscală și contabilă « on line » 

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. 
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