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ORDIN nr. 1155 din 28 iulie 2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA 
de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agri‐
cultura, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau 
plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice 
utilizate în sectorul agricol (MO 572/2016) 
Începând cu data de 1 august 2016 aplicarea cotei reduse de TVA de 9% se extinde 
pentru îngrășăminte, pesticide sau lucrări agricole. Ordinul aproba un număr de 34 
prestări de servicii din agricultură, precum și clasificația codurilor CAEN pentru 
care cota redusă de 9% se aplică (îngrășăminte, pesticide și semințe utilizate la în-
sămânțare). 
Această cotă se va putea aplica pentru toate lucrările sau prestările de servicii la 
care faptul generator al TVA intervine după data de 1 august 2016. 

ORDIN nr. 916 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de rapor‐
tare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici (MO 499/2016) 
Ordinul aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 care este aplicabil 
următoarelor 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 soci-
etăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată, aprobate prin OMFP 1.286/2012 și care în exercițiul financi-
ar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 

Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de BNR, respectiv de ASF vor 
depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile 
la 30 iunie 2016 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de 
aceste instituții. 
Prevederile se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este 
diferit de anul calendaristic. 
Încadrarea în criteriul privind cifra de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor 
determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, res-
pectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent. 
Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu 
financiar diferit de anul calendaristic. 
Cine nu depune raportări contabile la 30 iunie 2016? 
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 

2016 
� Entitățile cele care în tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat în inactivitate 

temporară 
� Entitățile înființate în cursul anului 2016, precum și persoanele juridice care se 

află în curs de lichidare, potrivit legii. 
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Ce cuprind Raportările contabile la 30 iunie 2016 întocmite de entitățile ce 
aplică OMFP 1802/2014 ? 
Pentru micro-entități: 
a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10) 
b) Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20) 
c) Date informative (cod 30) – format extins. 
Pentru entitățile mici, mijlocii și mari 
a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10) 
b) Contul de profit și pierdere (cod 20) – formatul clasic 
c) Date informative (cod 30) – format clasic 
Ce cuprind Raportările contabile la 30 iunie 2016 întocmite de entitățile ale 
căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată 
și aplică IFRS ? 
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 
Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează for-
mularele cu datele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2016 (respectiv 
2015, acolo unde sunt prezentate informații comparative).  
Cum se determină tipul de raportare? 
Pentru determinarea tipului de raportări care trebuie completate și depuse, se stabilește 
dacă entitatea se încadrează în categoria micro-entităților sau nu, în funcție de asta fiind 
stabilit și tipul de formular care se completează.  
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. Această regulă este valabilă și în cazul entităților care au optat 
pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.  
Sucursale și sedii permanente 
Prevederile se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state 
aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condi-
țiile legii. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spa-
țiului Economic European verifică încadrarea în criteriul privind cifra de afaceri pe baza 
indicatorilor determinați conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2015. 
Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane 
juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce apar-
țin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii raportărilor contabile semestriale. 
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, acesta reflectând activitatea tu-
turor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însu-
marea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent. 
În cazul persoanelor juridice care au subunități fără personalitate juridică, activitatea 
desfășurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmește raportarea con-
tabilă la 30 iunie 2016. 
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 2016? 
Raportările sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acesto-

Atenție la ce tip de 
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ra. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se com‐
pletează 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 2016 se semnează și de către administratorul sau persoa‐
na care are obligația gestionării entității. 
Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2016 
Raportările contabile la 30 iunie 2016 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului 
Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2016. 
Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2016 în condițiile prevăzute de ordin se 
sancționează cu amendă. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale (MO 488/2016) 
Ordonanța aduce modificări Codului Fiscal, cât și Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disci‐
plinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar. 
CODUL FISCAL 
Modificările aduse Codului Fiscal sunt : 
� Scutiri pentru impozitul pe veniturile din salarii pentru unele categorii de per-

soanele fizice.  
ο Astfel, începând cu veniturile lunii august 2016, persoanele fizice ce realizează veni‐

turi din salarii sau asimilate salariilor din activități de cercetare dezvoltare sunt scu‐
tite de plata impozitului pe venitul din salarii. 

ο Totodată, veniturile obținute de către operatorii statistici din activitatea de colectare 
a datelor de la populație și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice 
efectuate în vederea producerii de statistici oficiale, atunci când aceste venituri nu 
sunt obținute în baza unor contracte de muncă sau în baza raporturilor de serviciu 
încheiate în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, se impo‐
zitează pe seama veniturilor din alte surse.  

� Scutirea la impozitul pe transferul dreptului de proprietate pentru darea în plată.  
ο Persoanele fizice ce aplică procedura dării în plată prevăzută de Legea nr. 77/2016 

beneficiază de scutire la impozitul pentru transferul dreptului de proprietate. Scuti‐
rea se acordă o singură dată, cu ocazia primei proceduri de dare în plată aplicată de 
persoana fizică. Această scutire de impozit se aplică chiar de la data publicării ordo‐
nanței. 

ο Pentru aplicarea scutirii de impozit pentru darea în plată se înființează un registru 
notarial unde se consemnează situațiile de dare în plată. Aplicarea procedurii de scu‐
tire de impozit se poate realiza după obținerea unui certificat din acest registru. Soli‐
citarea certificatului se adresează notarului ce perfectează documentele de aplicare a 
Legii dării în plată. 

� Reducerea cotei de TVA pentru unele bunuri și servicii utilizate în agricultură. 
ο Începând cu 1 august 2016, se aplică cota redusă de TVA de 9% pentru livrarea de 

pesticide, semințe și alte materiale agricole destinate însămânțării. Aceeași cotă re‐
dusă se va aplica și pentru serviciile prestate în agricultură (arat, semănat, discuit 
etc). Enumerarea punctuală a bunurilor și serviciilor din domeniul agricol  la care se 
va aplica cota de 9% se va aproba prin ordin comun al Ministrului Finanțelor și Mi‐
nistrului Agriculturii. 

Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de 
încasări și plăți în numerar 
Începând cu 1 august 2016 este introdusă posibilitatea unor operatori economici să înca‐
seze în numerar de la persoane fizice sume mai mari de bani cu ocazia unor evenimente 
de tip nunți sau botezuri. Astfel, organizatorii de astfel de evenimente pot solicita autori‐
tăților fiscale majorarea plafonului de încasări cu numerar în astfel de situații. După pri‐

Scutirea de impozit 
pentru darea în 

plată aplicabilă o 
singură dată 



Pagina 4 

Newsletter 

 © 2016 APEX Team International 

Noul formular 088 

mirea acordului de la autorități sumele încasate cu numerar de la persoanele fizice pot fi 
mai mari decât actualul plafon de 10.000 lei.  
Pentru situațiile de mai sus, decizia ANAF pentru majorarea plafonului cu numerar este 
valabilă un an de la aprobare și poate fi solicitată prelungirea anuală ulterioară. 

ORDIN nr. 2048 din 8 iulie 2016 pentru modificarea Ordinului președintelui 
ANAF nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formula‐
rului (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și 
a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din 
sfera TVA" (MO 533/2016) 
Noul ordin înlocuiește formularul 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evalua‐
rea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni 
din sfera TVA” 
Începând cu data de 1 august 2016, intră în vigoare o nouă procedură de completare și 
depunere a formularului 088. 
Analizată ca structură de ansamblu, observăm o îmbunătățire a condițiilor solicitate so‐
cietății, o simplificare privind documentele justificative, în același timp eliminându‐se 
unele situații când se solicită depunerea formularului, apărând însă și altele noi.  
Formularul nu se mai solicită și nu se mai depune pentru societățile deja înregistrate în 
scopuri de TVA, când se modifică acționarii sau asociații, respectiv când societatea își 
schimbă sediul. Se va solicita depunerea formularului 088 și ulterior înregistrării în sco‐
puri de TVA, dacă respectiva societate prezintă risc fiscal, stabilit de sistemul informatic 
al ANAF. Această nouă situație poate interveni inclusiv in situația in care furnizorii sau 
clienții nu raportează facturile în declarația informativă 394. 
Noile întrebări/solicitări de informații se reduc la 12 de la 20, le prezentăm în cele ce 
urmează : 
1. Precizați dacă desfășurați activități economice. 
2. Precizați dacă asociații și/sau administratorii persoanei impozabile pentru care se 

depune declarația:  
ο au deținut/dețin calitatea de asociat și/sau administrator în cadrul altor persoane 

impozabile;  
ο au fost/sunt titulari ai unor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, 

respectiv membri ai unor întreprinderi familiale; 
3. Specificați pentru cetățenii non‐UE care dețin calitatea de administrator tipul de vi‐

ză deținută în condițiile OUG nr. 194/2002; 
4. Precizați dacă există deschise în țară/străinătate conturi bancare în numele persoa‐

nei impozabile, care să fie active la data depunerii prezentei declarații; 
5. Specificați modul de organizare și conducere a contabilității, conform art. 10 din Le‐

gea contabilității, și datele de identificare ale persoanelor care asigură organizarea 
și conducerea contabilității; 

6. Specificați datele de identificare ale persoanelor care depun declarații fiscale la re‐
gistratura organului fiscal și/sau care dețin certificat digital valabil pentru depune‐
rea la distanță a declarațiilor fiscale, în condițiile Ordinului Ministerului Economiei 
și Finanțelor nr. 858/2008, pentru persoana impozabilă; 

7. Precizați numărul contractelor individuale de muncă încheiate pentru realizarea obi‐
ectului de activitate; 

8. Specificați care sunt veniturile brute realizate de asociați și administratori, persoane 
fizice; 

9. Precizați studiile/profesiile/ocupațiile avute de administratori, persoane fizice, în 
ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declarația; 

10. Precizați dacă dețineți active în vederea desfășurării obiectului preponderent de acti‐
vitate; 

11. Precizați dacă intenționați să efectuați în următoarele 12 luni: 
ο operațiuni intracomunitare de natura livrărilor intracomunitare de bunuri care au 

locul în România și care sunt scutite de taxă, livrărilor ulterioare de bunuri efectua‐
te în cadrul unei operațiuni triunghiulare, prestărilor de servicii intracomunitare, 
achizițiilor intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România sau achizi‐
țiilor intracomunitare de servicii; 
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ο achiziții de bunuri/servicii din afara UE și/sau livrări de bunuri/prestări de servicii 
în afara UE (import/export); 

12. Precizați dacă asociații și/sau administratorii persoanei impozabile pentru care se 
depune declarația au creditat persoane impozabile la care aceștia au deținut, în ulti‐
mii cinci ani anteriori depunerii prezentei declarații, calitatea de asociat și/sau ad‐
ministrator. 

În ceea ce privește documentele ce trebuie depuse odată cu formularul 088, în diferi‐
te situații, acestea vor fi mai puține. Astfel, vor trebui anexate doar următoarele ca‐
tegorii de documente: 
� documente care justifică tipul activității specifice desfășurate în afara sediului soci‐

al/profesional și a sediilor secundare (autorizații, avize, licențe etc.); 
� documente care atestă tipul de viză și scopul șederii în România (pașaport, permis 

de ședere etc.); 
� copia contractului de prestări servicii încheiat între prestatorul de servicii în dome‐

niul contabilității și persoana impozabilă; 
� copia contractului de prestări servicii încheiat între prestator și persoana impozabilă 

care are ca obiect punerea la dispoziție de personal calificat; 
� împuternicirea. 
Pe lângă documentele de mai sus care se anexează la 088, vor trebui si alte informații 
preluate din documente si menționate in formular, cum ar fi : 
� pentru asociați si administratori – datele de identificare, cetățenia, actul de identita‐

te, data emiterii, autoritatea; 
� veniturile asociaților si administratorilor, respectiv studiile administratorilor. Deși 

nu trebuie atașate diplome, adeverințe de venit etc., aceste informații trebuie cunos‐
cute pentru a putea fi completate.  

ORDIN nr. 2037 din 8 iulie 2016 privind Procedura pentru aprobarea perioa‐
dei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA (MO 534/2016) 
Ordinul aprobă Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.  
În acest sens sunt aprobate modelele, conținutul și instrucțiunile de completare ale for‐
mularelor:  
� 306 "Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anu‐

lui calendaristic" 
� "Decizie privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată". 
Ordinul abrogă vechile reglementări din Ordinul ANAF 6/2010, actualizând referințele 
către noul Cod Fiscal și noul Cod de Procedură Fiscală. 
Reamintim că persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA poate solicita utiliza‐
rea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, putând opta pentru: 
� semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile 

numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr‐un semestru 
� anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile nu‐

mai pe maximum 6 luni calendaristice dintr‐o perioadă de un an calendaristic. 

ORDIN nr. 1058 din 5 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor or‐
dine ale ministrului finanțelor publice (MO 529/2016) 
Ordinul modifică și completează Instrucțiunile de aplicare a scutirii de TVA în cazul ope‐
rațiunilor desfășurate în legătură cu navele atribuite navigației în largul mării și care 
sunt utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu plată sau pentru activități comer‐
ciale, industriale sau de pescuit, precum în cazul operațiunilor desfășurate în legătură cu 
navele utilizate pentru salvare ori asistență pe mare sau pentru pescuitul de coastă. 

ORDIN nr. 1022 din 30 iunie 2016 privind aprobarea procedurilor de stabili‐
re, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăți‐
lor imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor 
formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (MO 524/2016) 
Ordinul înlocuiește prevederile vechiului act normativ similar, respectiv Ordinul minis‐
trului economiei și finanțelor și al ministrului justiției nr. 1.706/1.889/C/2008 privind 

Noi perioade fiscale 
pentru persoane 
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aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din 
transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutu‐
lui unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
Astfel, sunt actualizate referințele către noul Cod Fiscal și se aprobă modelul, conținutul 
și instrucțiunile de completare ale următoarelor formulare: 
� 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietă‐

ților imobiliare din patrimoniul personal"; 
� 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patri‐

moniul personal". 
� 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din 

patrimoniul personal" 
� 254 "Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul 

proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" 
� "Borderou privind distribuirea către unitățile administrativ‐teritoriale a sumei 

de ........., reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare 
din patrimoniul personal" 

� "Situația centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităților administrativ‐
teritoriale în contul 21.A.03.18.00 ‐ Veniturile bugetului local ‐ Impozitul pe venitu‐
rile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" 

Totodată se aprobă procedura privind declararea și plata impozitului pe veniturile din 
transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, procedura de emitere a 
Deciziei de impunere, cât și procedura de rectificare a impozitului.  

ORDIN nr. 1056 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor privind deduce‐
rile pentru cheltuielile de cercetare‐dezvoltare la calculul rezultatului fiscal 
(MO 526/2016) 
Ordinul aprobă Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare‐dezvoltare la 
calculul rezultatului fiscal.  
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit beneficiază de stimulentele fiscale prevăzute 
de art. 20 din Codul Fiscal pentru activitățile de cercetare‐dezvoltare desfășurate prin 
mijloace proprii sau în colaborare/asociere/acord, în scopul valorificării. 
Stimulentele fiscale pentru activitățile de cercetare‐dezvoltare reprezintă deducerea su‐
plimentară în proporție de 50%, a cheltuielilor efectuate în anul fiscal respectiv, pentru 
activitățile de cercetare‐dezvoltare, precum și prin aplicarea metodei de amortizare ac‐
celerată în cazul aparaturii și echipamentelor destinate activităților de cercetare‐
dezvoltare. 
Stimulentele fiscale se acordă pentru activitățile de cercetare‐dezvoltare desfășurate 
atât pe teritoriul național, cât și în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele 
care aparțin Spațiului Economic European. Valorificarea se poate realiza atât în folosul 
propriu, prin preluarea în activitatea proprie a rezultatelor cercetării, conform cerințe‐

Formulare 
actualizate pentru 

administrarea 
impozitului pe venit 

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. 
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lor activității industriale sau comerciale desfășurate de contribuabil, cât și prin vânzarea 
rezultatelor cercetării sau utilizarea acestora în prestarea de servicii ori executarea de 
lucrări, precum și prin exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală rezultate. 
În situația în care activitățile de cercetare-dezvoltare sunt desfășurate de mai mulți con-
tribuabili prin colaborare/asociere/ acord, stimulentele fiscale se acordă fiecăruia dintre 
aceștia, pe baza cheltuielilor eligibile efectuate. Cheltuielile eligibile efectuate de un con-
tribuabil nu sunt luate în calcul la stabilirea stimulentelor fiscale acordate celorlalți con-
tribuabili. 
În situația în care o parte dintre activitățile de cercetare-dezvoltare efectuate de un con-
tribuabil sunt efectuate de un terț, la comanda sa, stimulentele fiscale se acordă acestu-
ia, dacă sunt îndeplinite condițiile din acest ordin, iar contribuabilul beneficiar nu va lua 
la calculul propriului stimulent fiscal cheltuielile înregistrate din partea acestui terț. 
Deducerile nu se recalculează în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-
dezvoltare. 
Cheltuielile eligibile 
Cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea deducerii suplimentare la calculul rezul-
tatului fiscal sunt următoarele: 
a) cheltuielile cu amortizarea sau cu închirierea imobilizărilor corporale și necorporale 

sau o parte din aceste cheltuieli aferentă perioadei de utilizare a imobilizărilor cor-
porale și necorporale la activități de cercetare-dezvoltare; 

b) cheltuielile cu personalul care participă la activități de cercetare-dezvoltare, inclusiv 
la activități conexe în sprijinul acestora (documentare, efectuarea de studii, experi-
mente, măsurători, încercări, schimb de experiență); 

c) cheltuielile cu întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale și necorporale pre-
văzute la lit. a); 

d) cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terți, cheltu-
ieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor 
de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli pri-
vind animalele de experiment, precum și alte produse, procese sau servicii similare 
folosite la activități de cercetare-dezvoltare; 

e) cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetării sau proporțio-
nal, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosită de 
contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune. 

Ordinul prezintă exemple de cheltuieli ce pot fi alocate direct, respectiv prin chei de re-
partizare. 
În situația în care cheltuielile prevăzute la lit. a)-d) nu sunt înregistrate în totalitate 
pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, acestea vor fi alocate prin utilizarea unei chei 
de repartizare stabilite de contribuabil. În situația în care cheltuielile de dezvoltare se 
capitalizează potrivit reglementărilor contabile aplicabile, deducerea fiscală se poate 
aplica în perioada fiscală în care acestea sunt înregistrate sau în perioada în care sunt 
transferate drept cheltuieli în contul de profit și pierdere. 
Activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile  
Activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la 
calculul rezultatului fiscal trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: 
a) sunt cuprinse într-un proiect, care conține cel puțin următoarele elemente: obiecti-

vul stabilit, perioada de desfășurare, domeniul de cercetare-dezvoltare, sursele de 
finanțare, categoria rezultatului (de exemplu: studii, scheme, tehnologii, produse 
informatice, rețete și altele asemenea), caracterul inovativ (de exemplu: produs nou/
modernizat, tehnologie nouă/modernizată, serviciu nou/modernizat); 

b) sunt din categoriile activităților de cercetare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnolo-
gică. Nu sunt considerate activități de cercetare-dezvoltare următoarele: 

1. cercetare în domeniul științelor sociale (incluzând științele economice, de manage-
ment al afacerilor și științele comportamentale), arte sau relații umane; 

2. programe curente de testare și analiză în scopul controlului calității sau cantității. 
Nu intră în această categorie activitățile de testare efectuate în vederea soluționării 
incertitudinilor științifice și tehnologice și a atingerii obiectivelor activităților de 
cercetare-dezvoltare (de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototi-

 
Deduceri pentru 

cheltuieli de 
cercetare-dezvoltare 
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Reciclarea 
deșeurilor preluate 
de la alți deținători 

devine posibilă 

purilor); 
3. modificări de natură cromatică sau estetică asupra produselor, serviciilor ori proce‐

selor existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătățiri; 
4. cercetare operațională, cum sunt studiile de management sau de eficiență care sunt 

întreprinse înainte de începerea unei activități de cercetare sau de dezvoltare; 
5. acțiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producția comercială a 

unui produs; 
6. activități juridice și administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea și soluționa‐

rea litigiilor legate de invenții și vânzarea sau brevetarea invențiilor; 
7. activități, inclusiv design și inginerie în construcții, legate de construirea, reampla‐

sarea, rearanjarea sau darea în funcțiune a instalațiilor ori a echipamentelor, altele 
decât instalațiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate și exclusiv în 
scopul desfășurării de către întreprindere a activităților de cercetare‐dezvoltare; 

8. studii de cercetare a pieței, de testare și dezvoltare a pieței, de promovare a vânză‐
rilor sau de consum; 

9. prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, țiței sau gaze na‐
turale; 

10. activitățile comerciale și financiare necesare pentru cercetarea pieței, producția 
comercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori servi‐
ciu care este nou sau îmbunătățit; 

11. servicii administrative și de asistență generală (cum ar fi: transportul, depozitarea, 
curățarea, repararea, întreținerea și asigurarea securității) care nu sunt întreprinse 
în totalitate și exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare‐dezvoltare. 

Amortizarea accelerată  
Amortizarea accelerată în cazul aparaturii și echipamentelor destinate activităților de 
cercetare‐dezvoltare se realizează conform prevederilor Codului Fiscal. Aparatura și 
echipamentele sunt cele prevăzute în subgrupele 2.1 și 2.2 din Catalogul privind clasifi‐
carea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG 2139/2004. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 28 iunie 2016 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambala‐
jelor și a deșeurilor de ambalaje (MO 489/2016) 
Ordonanța aduce modificări legislației privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje ca urmare a blocajului înregistrat încă din 2015 legat de numărul mic de opera‐
tori autorizați care reciclează ambalaje și de imposibilitatea preluării de către aceștia a 
cantităților mari ce trebuie reciclate, prin transferul responsabilității de reciclare de la 
agenții economici.  
Astfel, ordonanța introduce factori de încurajare a măsurilor de reciclare proprii, adop‐
tate de agenții economici. 
Astfel, reciclarea sau reutilizarea ambalajelor nu mai este limitată doar la produsele pro‐
prii ale agentului economic, putându‐se recicla și ambalaje preluate de la alți generatori 
sau deținători de deșeuri, stații de sortare, colectori autorizați, administrate prin inter‐
mediul operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului 
pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fon‐
dul pentru mediu (MO 489/2016) 
Ordonanța aduce modificări reglementărilor privind Fondul pentru mediu, astfel: 
� Contribuția de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase 

și neferoase nu mai include și bunurile destinate dezmembrării 
� Sunt introduse noi reglementări privind contribuția datorată pentru echipamente 

electrice si electronice, baterii și acumulatori portabili 
� Apar de asemenea noi raportări și termene de plată 
� Au fost actualizate referințele către noul Cod de Procedură Fiscală. 
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DECRET nr. 569 din 31 mai 2016 privind supunerea spre ratificare Parla‐
mentului a Acordului dintre România și Regiunea Administrativă Specială 
Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri și 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bu‐
curești la 18 noiembrie 2015  
Convenția încheiată între România și Hong Kong pentru evitarea dublei impuneri și pre‐
venirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit a fost trimisă spre ratificare 
către Parlament. 

ORDIN nr. 943 din 24 iunie 2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot 
fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS (MO 501/2016) 
Ordinul aprobă tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor 
bancare prin POS. 
Prevederile se aplică: 
a) numai pentru achitarea obligațiilor bugetare prin intermediul POS‐urilor instalate la 

unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului; 
b) numai persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal. 
Anexa la Ordin detaliază toate obligațiile fiscale care pot fi plătite prin intermediul car‐
durilor bancare prin POS. 

ORDIN nr. 2047 din 8 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de distribuire 
sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare co‐
respunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 "Disponibil din sume 
încasate reprezentând prejudiciul cauzat și recuperat în condițiile art. 10 
din Legea nr. 241/2005" (MO 542/2016) 
Procedura aprobată de prezentul ordin se aplică pentru sumele încasate de la persoanele 
cu calitate de suspect sau inculpat, când aceștia acoperă integral prejudiciul în cursul 
urmăririi penale sau a procesului penal, până la primul termen de judecată sau când in‐
stanța dispune restituirea sumelor sau a diferențelor de sume achitate cu titlu de preju‐
diciu.  
În vederea estimării prejudiciilor, organele competente în combaterea evaziunii fiscale 
efectuează constatări, întocmind procese verbale de constatare. Estimarea prejudiciului 
poate fi realizată și pe baza expertizelor judiciare sau a rapoartelor tehnico‐științifice. 
Documentele de mai sus nu constituie titlu de creanță fiscală, ci reprezintă acte procedu‐
rale, ce pot constitui mijloace de probă. 
Suspectul/inculpatul efectuează plata pe baza codului numeric personal. Aici trebuie 
amintit faptul că prejudiciile sunt de obicei realizate pe seama sustragerii la plată efec‐
tuată la persoanele juridice pe care aceștia de obicei le administrează. Practic, subiectul 
impunerii este persoana juridică ce datorează la plată impozite mai mari, iar subiectul 
infracțiunii este persoana fizică ce a condus la realizarea sustragerii la plată. În acest 
sens, întreaga procedură aplicabilă este construită astfel încât sumele de bani să fie în‐
casate de la persoana fizică vinovată, pentru impozite și taxe datorate de persoana juri‐
dică.  
Deschiderea contului de recuperare a sumelor se realizează la Trezoreria statului, unde 
persoana fizică își are domiciliul fiscal. Sumele depuse se țin într‐o evidență distinctă pe 
tipuri de impozite, taxe și contribuții, organizate pe codul de înregistrare fiscală a per‐
soanei juridice titulară la plată a impozitului. Aceste sume sunt administrate pe seama 
persoanei juridice, separat de creanțele fiscale curente ale acesteia. În acest sens, la mo‐
mentul existenței unei hotărâri definitive și irevocabile a instanței, trebuie să se dea o 
destinație sumelor încasate sub formă de prejudicii. Dacă decizia instanței este de con‐
statare a infracțiunii și a existenței prejudiciului, sumele încasate anterior sub formă de 
prejudiciu se vor distribui pe categoriile de impozite, taxe și contribuții datorate la plată 
de persoana juridică sub forma stabilită de decizia instanței, respectându‐se pe cât posi‐
bil scadențele de plată. Dacă decizia instanței este de inexistența infracțiunii sau a preju‐
diciilor, în acest caz sumele se restituie persoanei fizice, actul normativ dezvoltând și 
această procedură de restituire. 

 

Anumite creanțe 
fiscale pot fi 
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Semnătura 
electronică extinsă 
utilizabilă pentru 
formalități vamale 

ORDIN nr. 1882 din 24 iunie 2016 privind aprobarea utilizării semnăturii 
electronice extinse la derularea formalităților vamale pentru mărfurile in‐
troduse și scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România 
(MO 488/2016) 
Ordinul aprobă utilizarea semnăturii electronice extinse la derularea formalităților va‐
male pentru mărfurile introduse și scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale 
din România. Regimul juridic al semnăturii electronice extinse utilizate la derularea for‐
malităților vamale pentru mărfurile introduse și scoase din Uniunea Europeană prin bi‐
rouri vamale din România este cel prevăzut de Legea nr. 455/2001 privind semnătura 
electronică. 

ORDIN nr. 1929 din 29 iunie 2016 pentru aprobarea modelelor formularelor 
"Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor 
asigurătorii" și "Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsu‐
rilor asigurătorii" (MO 488/2016) 

ORDIN nr. 1883 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de uti‐
lizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR (MO 512/2016) 

ORDIN nr. 1893 din 24 iunie 2016 privind aprobarea Normelor tehnice pen‐
tru aplicarea regimului de tranzit unional/comun (MO 512/2016) 

ORDIN nr. 1889 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice pri‐
vind autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizării garanției 
globale și a exonerării de garanție în cadrul regimului de tranzit unional/
comun (MO 513/2016) 

ORDIN nr. 1892 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice pri‐
vind utilizarea și completarea formularelor declarației vamale și a Notelor 
explicative privind codurile utilizate pe formularele declarației vamale (MO 
507/2016) 

ORDIN nr. 1886 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice pri‐
vind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și altor per‐
soane (MO 500/2016) 

ORDIN nr. 1890 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor privind auto‐
rizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoa‐
rea în vamă a mărfurilor (MO 502/2016) 

ORDIN nr. 1887 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor privind utili‐
zarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declaran‐
tului (MO 502/2016) 

ORDIN nr. 1885 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de uti‐
lizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la im‐
port (MO 503/2016) 

ORDIN nr. 1884 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de au‐
torizare a regimurilor speciale (MO 496/2016) 

ORDIN nr. 2066 din 14 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice pri‐
vind procedura de întocmire a formalităților vamale pentru trimiterile tran‐
sportate prin serviciile de curierat rapid (MO 558/2016) 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii iulie 2016 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 = 4,4654  RON;  1 CHF = 4,1184 RON;  1 GBP = 5,2967 RON;  1 USD = 4,0203 RON. 
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AGENDA LUNII AUGUST 2016 
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. 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 UE 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", etc.) înscrise pe factu‐

ră; 
� 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 utilizat (BNR, etc). 
Pentru consultarea calendarului obligațiilor fiscale aferente lunii august 
2016, accesați următorul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligati
i_fiscale_2016.htm#aug 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor și de 
plată a taxelor 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2016 
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 

10,5% (baza de calcul a contri‐
buției individuale plafonat pen‐
tru angajat la cinci ori câștigul 

salarial mediu brut,  
adică 5 x 2.681 =13.405 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 
indemnizații de asigurări de sănătate 
(calculată la venitul brut plafonat la 12 
salarii minime brute pe țară garantate în 
plată înmulțit cu numărul asiguraților 
pentru care se calculează contribuția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj (calculată 
la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

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

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

  

Fondul de garantare pentru plata creanțe‐
lor 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 la 
fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit începând cu 
mai 2016 

9,57 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 1.250 lei (începând cu 1 mai 2016)   

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

  
17 lei 

42,50 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 
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  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 » 
�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. 
 © 2016 APEX Team International 


