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SISTEMUL DE RAPORTARE CONTABILĂ LA 30 IUNIE 2019
Acesta este aplicabil entităților care în exercițiul ﬁnanciar precedent au înregistrat
o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei și se adresează atât entităților care
aplică prevederile OMFP 1802/2014, cât și celor ce aplică IFRS, reglementat prin
OMFP 2844/2016.
De asemenea, sistemul se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu
ﬁnanciar este diferit de anul calendaristic.
Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2019, încadrarea în criteriul de
mărime al cifrei de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile ﬁnanciare anuale ale exercițiului ﬁnanciar precedent, respectiv 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.

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 condițiile legii. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în
state aparținând Spațiului Economic European veriﬁcă încadrarea în criteriul privind cifra de afaceri pe baza indicatorilor determinați conform raportării contabile
anuale la 31 decembrie 2018.
Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor
persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate
juridică ce aparțin 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 tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat
procedează la însumarea 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 contabilă la 30 iunie 2019.

ENTITĂȚI REGLEMENTATE DE BNR / ASF
Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României,
respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2019 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
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CINE NU DEPUNE RAPORTĂRI CONTABILE LA 30 IUNIE 2019?
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 2019
 Entitățile care în tot semestrul I al anului 2019 s-au aﬂat în inactivitate temporară
 Entitățile înﬁințate în cursul anului 2019, precum și persoanele juridice care se aﬂă
în curs de lichidare, potrivit legii.

CE CUPRIND RAPORTĂRILE CONTABILE LA 30 IUNIE 2019 ÎNTOCMITE DE
ENTITĂțILE CE APLICĂ OMFP 1802/2014 ?
Pentru microentități:
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 2019 ÎNTOCMITE DE
ENTITĂȚILE ALE CĂROR VALORI MOBILIARE SUNT ADMISE LA TRANZACȚI‐
ONARE PE O PIAȚĂ REGLEMENTATĂ ȘI APLICĂ IFRS ?

Societățile care au
avut o cifră de
afaceri sub 220.000
lei în anul 2018, nu
depun raportări
contabile la 30 iunie

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 formularele cu datele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2019 – 30 iunie 2019 (respectiv
2018, 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 microentităților 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 exercițiului ﬁnanciar precedent. 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.eguvernare.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 unităților 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 2019?
Raportările sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
 directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească
această funcție, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991. În acest sens, persoana împuternicită 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 2019 se semnează și de către administratorul sau perPagina 2
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soana care are obligația gestionării entității.

TERMENUL PENTRU DEPUNEREA RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE
2019
Raportările contabile la 30 iunie 2019 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului
Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 14 august 2019.
Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2019 în condițiile prevăzute de ordin se
sancționează cu amendă.

COMPLETĂRI ADUSE PLANULUI DE CONTURI GENERAL, ATÂT PENTRU CEI
CE APLICĂ OMFP 1802/2014, PENTRU CEI CE APLICĂ IFRS (OMFP
2844/2016), CÂT ȘI PENTRU PERSOANELE JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMO‐
NIAL (OMFP 3103/2017)
Se introduc noi conturi, astfel:
 490 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 4901 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor" (P)
 4902 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii" (P)
 4903 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale" (P)
 4904 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale" (P)
 6818 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 7818 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor".
Noile conturi se aplică începând cu situațiile ﬁnanciare ale exercițiului ﬁnanciar al anului
2019.

COMPLETĂRI PRIVIND REGLEMENTĂRILE PRIVIND CONTABILITATEA ÎN
PARTIDĂ SIMPLĂ (OMFP 170/2015)
Cerința de a ține contabilitatea în partidă simplă de cei ce obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor este extinsă (completată) astfel: „cedarea folosinței bunurilor, inclusiv
închirierea de imobile/apartamente/camere, de către persoane ﬁzice care desfășoară activități producătoare de venit și al căror venit net anual este determinat în sistem real, potrivit Codului ﬁscal".

Raportările
contabile la
30 iunie trebuie
depuse până la
14 august 2019

SITUAțII FINANCIARE INTERIMARE
Se face precizarea expresă că procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile ﬁnanciare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial se aplică și în cazul situațiilor ﬁnanciare interimare.

LEGE nr. 156 din 25 iulie 2019 pentru modiﬁcarea art. 25 alin. (4) lit. i) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal (MO 625/2019)
Legea mărește plafonul creditului ﬁscal acordat plătitorilor de impozit pe proﬁt pentru
sponsorizările efectuate.
Astfel, plafonul privind procentul din cifra de afaceri este mărit de la 0,5% la 0,75%.
Rămâne valabilă și cea de-a doua limită, respectiv 20% din valoarea impozitului pe proﬁt,
iar dintre cele două limite se alege cea mai mică.
Reamintim că în cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop
lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe proﬁt
datorat doar dacă beneﬁciarul sponsorizării este înscris în Registrul entităților/unităților
de cult pentru care se acordă deduceri ﬁscale.

LEGE nr. 136 din 12 iulie 2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40
din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modiﬁca‐
rea și completarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici
de a utiliza aparate de marcat electronice ﬁscale (MO 587/2019)
Legea a adus, printre altele, modiﬁcări OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice ﬁscale (AMEF).
Principala schimbare adusă OUG nr. 28/1999 vizează obligația operatorilor economici care vând produse și servicii prin mașini automate, de a le dota cu AMEF până la 31 decemPagina 3
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brie 2019. AMEF care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare sunt excluse de
la obligația de imprimare de bonuri ﬁscale, de rapoarte ﬁscale de închidere zilnică, precum și de alte tipuri de documente.
Legea introduce pentru operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în transportul național, cu excepțiile prevăzute de OUG nr.
28/1999, obligația de a dota autovehiculele cu care execută aceste servicii cu AMEF, în
termen de șase luni de la data intrării în vigoare a acestei legi (20 ianuarie 2020).
Se mențin/introduc noi excepții de la obligația de a utiliza case de marcat electronice ﬁscale:
 serviciul public de transport persoane cu metroul, precum și serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate în interiorul unei localități, pe bază de
bilete sau abonamente tipărite
 transportul rutier internațional contra cost de persoane.

ALTE MODIFICĂRI
Operatorii economici care utilizează AMEF care nu înglobează constructiv dispozitivul de
imprimare nu au obligația aﬁșării la loc vizibil a unui anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligațiile pe care le au atât operatorii economici, cât și clienții din
perspectiva legislației din domeniul caselor de marcat ﬁscale.
În cazul defectării AMEF, operatorii economici care utilizează AMEF care nu înglobează
constructiv dispozitivul de imprimare nu sunt obligați să înregistreze toate operațiunile
într-un registru special.
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 136/2019, Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 vor ﬁ modiﬁcate și completate corespunzător
noilor prevederi legale în domeniul caselor de marcat electronice ﬁscale.

ATRIBUȚII DE CONTROL ÎN DOMENIUL AMEF
Modiﬁcări
importante aduse
legislației
caselor de marcat

Atribuțiile de control al funcționării și utilizării AMEF, de constatare a contravențiilor și
aplicare a sancțiunilor au fost extinse și asupra Inspectoratului de Stat pentru Controlul
în Transportul Rutier.

ORDIN nr. 1757 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere,
precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii
situației economice și ﬁnanciare (MO 549/2019)
Ordinul aprobă procedura prevăzută în titlu și totodată formularistica necesară:
 Notiﬁcare privind intenția de mediere
 înștiințare privind organizarea medierii
 Proces-verbal privind rezultatul medierii.
Procedură se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită
prin comunicarea somației și care, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun
la organele ﬁscale competente o notiﬁcare privind intenția de mediere.
Fac obiectul procedurii de mediere între organul ﬁscal și debitor obligațiile ﬁscale, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare, individualizate în somația pentru care a
fost depusă notiﬁcarea.
De la data la care debitorul notiﬁcă organului ﬁscal intenția de mediere, se suspendă procedura de executare silită.
Procedura de mediere constă în:
a) clariﬁcarea situației obligațiilor înscrise în somație, dacă respectivul debitor are obiecții cu privire la acestea
b) analiza de către organul ﬁscal împreună cu debitorul a situației economice și ﬁnanciare a debitorului în scopul identiﬁcării unor soluții optime de stingere a obligațiilor,
inclusiv posibilitatea de a beneﬁcia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

ORDIN nr. 1960 din 9 iulie 2019 pentru modiﬁcarea și completarea anexei nr.
1 "Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justiﬁ‐
cative anexate acesteia" și a anexei nr. 2 "Procedura de aplicare a acordării
eșalonării la plată de către organul ﬁscal central" la Ordinul președintelui
ANAF nr. 90/2016 (MO 600/2019)
Pagina 4
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Organul ﬁscal acordă următoarele înlesniri la plata obligațiilor ﬁscale:
a) eșalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligațiilor ﬁscale
b) amânarea la plată a penalităților de întârziere cuprinse în certiﬁcatul de atestare ﬁscală, în vederea anulării, până la data ﬁnalizării eșalonării la plată
c) amânarea la plată a unui procent de 50% din dobânzile cuprinse în certiﬁcatul de
atestare ﬁscală, în vederea anulării, până la data ﬁnalizării eșalonării la plată
d) amânarea la plată a unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând
componenta de penalitate a acestora, cuprinse în certiﬁcatul de atestare ﬁscală, în
vederea anulării, până la data ﬁnalizării eșalonării la plată
e) amânarea la plată a penalităților de nedeclarare aferente obligațiilor ﬁscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor și stabilite de organul de inspecție
ﬁscală prin decizii de impunere, eșalonate la plată, în vederea reducerii cu 75%, până
la data ﬁnalizării eșalonării la plată.
Nu se acordă facilități la plata unor sume ce reprezintă debite la bugetul de stat când
aceste sume sunt produsul unor conﬁscări sau infracțiuni.
Pentru mai multe categorii de debitori, cererea se soluționează în termen de cel mult 15
zile lucrătoare de la data înregistrării la organul ﬁscal competent. Aceștia sunt:
a) debitori cu risc ﬁscal mic;
b) debitori care nu dețin bunuri în proprietate;
c) debitori pentru care nu este necesară constituirea de garanții.
Eșalonarea se acordă pe cel mult 6 luni, atât pentru obligațiile ﬁscale principale, cât și
pentru dobânzile și penalitățile de întârziere, pentru debitorii care nu constituie niciun fel
de garanție ca urmare a faptului că nu dețin niciun fel de bunuri în proprietate. În această
categorie se încadrează și debitorii care dețin bunuri în proprietate, însă acestea sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, iar valoarea acestora acoperă numai valoarea
pentru care s-a constituit ipoteca/gajul.

Procedura de

LEGE nr. 153 din 24 iulie 2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. eșalonare la plată a
53/2003 ‐ Codul muncii (MO 623/2019)
obligațiilor ﬁscale a
Legea completează Codul muncii, stabilindu-se că până la data de 15 ianuarie a ﬁecărui
an, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele
lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă și/sau care succedă zilelor
de sărbătoare legală în care nu se lucrează, precum și zilele în care se recuperează orele
de muncă neefectuate.

fost actualizată

ORDIN nr. 1888 din 3 iulie 2019 privind modiﬁcarea și completarea Ordinului
președintelui ANAF nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului
unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de TVA (MO
592/2019)
Ordinul aduce câteva modiﬁcări ale unor formulare din domeniul înregistrării în scopuri
de TVA, după cum urmează:
 Este extins formatul formularului 091 pentru a permite contribuabililor să solicite
reînregistrarea în scopuri TVA în situația în care codul de TVA al acestora a fost anulat
urmare a constatării inactivității ﬁscale
 Este aprobat modelul de decizie prin care ANAF poate aproba reînregistrarea în scopuri de TVA, după reactivare, conform art. 317 alin. (11) din Codul ﬁscal.
 Sunt completate instrucțiunile de completare ale formularului 094, precizându-se faptul că acesta se depune și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA,
conform art. 316 din Codul ﬁscal, și care revin la perioada de declarare trimestrială,
întrucât în anul precedent au utilizat perioada ﬁscală luna calendaristică, dar nu au
mai efectuat achiziții intracomunitare și nici nu au depășit plafonul de 100.000 euro.

ORDIN nr. 1783 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului
și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) "Opțiune privind
aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal" (MO 559/2019)
Ordinul aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului (085)
"Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal".
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Modiﬁcări ale
regimului special
de TVA
pentru servicii
electronice

Formularul (085) se depune la ANAF de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și
servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în
cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei), și care optează pentru
aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul ﬁscal sau care, după cel puțin doi
ani calendaristici, optează pentru încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h)
din Codul ﬁscal.
Reamintim că din punct de vedere al TVA, locul prestării acestor servicii este considerat a
ﬁ locul unde beneﬁciarul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită,
conform art. 278 (5) lit.h. Prestatorul are două opțiuni, ﬁe de a se înregistra direct în statul de consum sau de a opta pentru aplicarea regimul special „mini-ghișeul unic” (MOSS).
Regimul special permite facturarea cu cota de TVA din statul de consum și plata TVA către
statul de consum prin intermediul autorităților din statul în care prestatorul este înregistrat (adică în România).
Începând cu luna aprilie a fost transpusă în legislația națională prevederile directivei nr.
1065/2016, aplicabilă în România prin intermediul legii nr. 60/2019 ce introduce o simpliﬁcare a procedurii.
Astfel, până la atingerea unui plafon anual de 10.000 euro (46.337 lei), exclusiv TVA, furnizorul acestor categorii de servicii, nu mai are obligația să aplice cotele de TVA din celelalte state membre, ci va factura cu TVA din România.
Această procedură se realizează prin depunerea la ANAF a formularului 085 reglementat
de prezentul ordin.
Poate să opteze pentru această procedură o persoană impozabilă interesată ce nu a depășit plafonul amintit, nici în anul anterior și nici în anul curent.
Depunerea formularului presupune aplicarea acestui regim al TVA, cu facturare cu cotă
de TVA din România, și nu cu înregistrare pentru plată de TVA în celălalt stat membru
pentru o perioadă de minim 2 ani calendaristici.
Dacă nu s-au îndeplinit 2 ani calendaristici, iar persoana impozabilă dorește să renunțe la
aplicarea acestei proceduri, va ﬁ notiﬁcată de organul ﬁscal cu privire la faptul că nu are
acest drept.
În cadrul registrului contribuabililor se organizează "Evidența persoanelor impozabile
care au optat pentru aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din
Codul ﬁscal".

ORDIN nr. 1886 din 3 iulie 2019 privind modiﬁcarea și completarea Ordinu‐
lui președintelui ANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutu‐
lui, modalității de depunere și de gestionare a formularului "Declarație unică
privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele ﬁzi‐
ce" (MO 561/2019)
Ordinul modiﬁcă procedura de depunere a declarației unice, conform cu recentele modiﬁcări aduse de OUG nr. 35/2019, astfel:
Termenul de depunere al declarației unice este 31 iulie, inclusiv pentru persoanele ﬁzice
ce se regăsesc în următoarele categorii:
 au realizat venituri impozabile din România sau din străinătate în anul 2018
 estimează că realizează venituri impozabile din România în anul 2019
 datorează asigurări sociale pentru anul 2018 și estimează venituri pentru care datorează contribuții sociale în anul 2019.
Declarația se poate depune în format electronic prin transmitere la distanță (prin SPV sau
prin portalul e-guvernare, cu semnătură electronică), în format hârtie la registratura organului ﬁscal sau prin poștă cu conﬁrmare de primire.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 56 din 3 iulie 2019 pentru completarea Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional des‐
fășurate de zilieri (MO 552/2019)
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tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia
 facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 – cabane
 activități ale bazelor sportive - clasa 9311
 activități ale cluburilor sportive - clasa 9312.

LEGE nr. 132 din 11 iulie 2019 pentru modiﬁcarea și completarea Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate
de zilieri (MO 575/2019)
Legea aduce noi modiﬁcări legislației privind zilierii, modiﬁcări pe care le prezentăm pe
scurt mai jos.
Sfera domeniilor prevăzute în Clasiﬁcarea activităților din economia națională în care
poate ﬁ prestată muncă necaliﬁcată cu caracter ocazional se completează cu următoarele:
 activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături
arheologice)
 creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure – clasa 0130
 activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001
 activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002
 activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004
 tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa – clasa 5520.
Beneﬁciarul va putea utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneﬁciul unui
terț în cazul în care a încheiat contracte de prestări servicii cu terții, iar serviciile se încadrează în sfera activităților pentru care se pot utiliza zilieri.
Au fost extinse domeniile de activitate în care zilierii pot presta prin excepție activitate
180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic pentru același beneﬁciar (de ex. în
domeniile pomicol, legumicol, ﬂoricol, piscicol etc). De asemenea au fost extinse domeniile în care zilierii pot presta prin excepție activități mai mult de 120 de zile în decursul
unui an calendaristic, pentru mai mulți beneﬁciari (de ex. domeniile mai sus-menționate,
pomicol, legumicol, ﬂoricol, piscicol etc).
A fost aprobată o procedură specială de impozitare, evidență și declarare aplicabilă zilierilor care desfășoară activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin
pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber:
 Registrul electronic se va completa lunar.
 Angajatorul acestor categorii de zilieri este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezintă 10% din salariul minim brut garantat în plată pentru ﬁecare zilier. Această
sumă se achită o singură dată, anual. Modalitate de declarare, plată și alte detalii vor
ﬁ adoptate prin ordin comun al Ministrului Finanțelor și al Ministrului Muncii.
 Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate ﬁ mai mic decât 50%
din valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
 Remunerația netă nu poate ﬁ mai mică decât 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă și alte drepturi, în bani sau în
natură, care reprezintă cel puțin cheltuieli de cazare și masă.
Noile prevederi au intrat în vigoare la data de 18 iulie 2019.

Multiple schimbări
în legislația pentru
zilieri

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019 pentru modiﬁcarea și
completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modi‐
ﬁcarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (MO 543/2019)
Ordonanța introduce o serie de modiﬁcări semniﬁcative în ceea ce privește contribuțiile
datorate de operatorii economici la Fondul pentru mediu, precizăm mai jos principalele
aspecte:
 majorarea cuantumului ecotaxei de la 0,10 lei/bucată la 0,15 lei/bucată, precum și
exceptarea anumitor categorii de pungi de transport de la aplicarea acesteia
 diminuarea de la 3% la 2% a cuantumului contribuției aferente veniturilor obținute
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din vânzarea deșeurilor, precum și extinderea sferei de aplicare a acesteia la toate
categoriile de deșeuri vândute de către colectorii/valoriﬁcatorii de deșeuri
 implementarea unei aplicații pentru monitorizarea trasabilității tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje, precum și introducerea unei amenzi cuprinse între 80.000 lei și
100.000 lei pentru operatorii care nu utilizează aplicația
 diminuarea obiectivelor minime de valoriﬁcare/reciclare în vigoare începând din ianuarie 2019, pentru deșeurile de ambalaje
 impunerea pentru comercianții cu amănuntul a obligațiilor de a organiza puncte de
preluare pentru toate tipurile de ambalaje primare și de a rambursa consumatorilor
ﬁnali garanția bănească aferentă ambalajelor.

ORDIN nr. 572 din 11 iunie 2019 pentru depunerea declarațiilor privind obli‐
gațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la
distanță (MO 544/2019)

Declarațiile pentru
fondul de mediu se
pot depune și
electronic

Ordinul introduce posibilitatea depunerii prin mijloace electronice a declarației privind
contribuția la fondul de mediu, această alternativă ﬁind posibilă doar în condițiile deținerii unui certiﬁcat digital caliﬁcat de semnătură electronică.
Din punct de vedere procedural, se impune mai întâi înregistrarea în sistemul informatic
al AFM și obținerea unui cont de acces. Înregistrarea se poate face doar în baza unei declarații notariale atașate la cererea de înregistrare.
Declarația notarială trebuie să cuprindă următoarele aspecte:
 datele de identiﬁcare ale contribuabilului
 datele de identiﬁcare ale reprezentantului legal
 datele de identiﬁcare ale persoanei ﬁzice care va avea calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului „Depunere declarații on-line“
 adresa de e-mail la care se vor efectua notiﬁcările referitoare la conﬁrmarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de
transmitere la distanță
 acordul privind primirea de informări prin poșta electronică
 acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a serviciului „Depunere declarații
on-line“.

ORDIN nr. 1984 din 12 iulie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind moda‐
litatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor ANAF în domeniul sancțiunilor
internaționale (MO 583/2019)
Ordinul aprobă Procedura privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor
ANAF în domeniul sancțiunilor internaționale.

LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării bani‐
lor și ﬁnanțării terorismului, precum și pentru modiﬁcarea și completarea
unor acte normative (MO 589/2019)
ORDIN nr. 2623 din 22 iulie 2019 pentru modiﬁcarea și completarea Preciză‐
rilor privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în for‐
mat electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul
ministrului ﬁnanțelor publice nr. 2.768/2017 (MO 621/2019)
INFO – Cursurile de închidere ale lunii iulie 2019
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii iulie 2019
pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută
(disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor
exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:
1 EUR = 4,7336 RON; 1 CHF = 4,2861 RON; 1 GBP = 5,1685 RON; 1 USD = 4,2469 RON.

AGENDA LUNARĂ
ZILNIC NU UITAȚI
 Să completați registrul de casă (să imprimați registrul întocmit în format electronic);
 Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări;
 Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare
la începerea/încetarea unui contract de muncă, daca este cazul.
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LA FINAL DE LUNĂ NU UITAȚI
 Să completați Registrul Jurnal;
 Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii;
 Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenții în
cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal;
 Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent;
 Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii.

PENTRU ÎNDEPLINIREA REGLEMENTĂRILOR ÎN DOMENIUL TVA










Menționați pe documentele emise către partenerii din 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, operațiune neimpozabilă, etc.) înscrise pe factură;
Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;
Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite;
Completați Registrul non-transferurilor;
Completați Registrul bunurilor de capital;
Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va ﬁ utilizat
(BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale Europene).

PENTRU CONSULTAREA CALENDARULUI OBLIGAȚIILOR FISCALE, ACCESAȚI URMĂTORUL LINK
DE PE PAGINA ANAF
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_ﬁscale_2019.htm

INDICATORI SOCIALI
Contribuții 2019
pentru activități dependente

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

Angajat și prestator
de activități
dependente
(cota %)

• Nu se datorează pentru condiții normale de
Contribuția pentru asigurări sociale
(pensie)
Contribuția la fondul de asigurări sociale
de sănătate (calculată la venitul brut)
Contribuția asiguratorie pentru muncă
(CAM)
Impozitul pe venit
Fondul pentru neangajarea de persoane
cu handicap (pentru angajatorii care au
peste 50 salariați)
Valoarea unui tichet de masă impozabil
în sensul impozitului pe venit
Salariul minim pe economie (brut)
de la 1 ianuarie 2019

muncă

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

25% (**)

10% (***)

2,25% (*)
10% (****)
4 x salarii minime pe economie
la ﬁecare 100 de salariați
max. 15,18 lei

• 2.080 lei
• 2.350 lei (pentru vechime peste 1 an și funcții
ce necesită studii superioare)

• 3.000 lei pentru angajații din domeniul con-

strucțiilor
Diurnă (în țară)
• 20 lei
Pentru angajații instituțiilor publice
Pentru angajații din sectorul privat
• 50 lei
Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construcții deﬁnite
de lege, se aplică facilitățile de mai jos:
(*) nu se datorează CAS de către angajator
(**) cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%
(***) nu se datorează CASS de către angajat
(****) nu se datorează impozit pe venit pentru salariile brute între 3.000 lei și 30.000 lei.
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Str. Heleșteului 15-17,
Sector 1
București - 011986
Romania
Telefon: + 40 (0) 31 809 2739
+ 40 (0) 74 520 2739
Fax:

+ 40 (0) 31 805 7739

E-mail: oﬃce@apex-team.ro

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

Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili
să vă asiste și să vă ofere o gamă diversiﬁcată de servicii contabile și de
salarizare.
Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența
funcției ﬁnanciare și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți
specializați în asistența serviciului de salarizare al clienților noștri.
Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare,
ﬁscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră:
Ținere de contabilitate
Salarizare și servicii conexe
Asistență contabilă
Organizarea funcției contabile
Consultanță ﬁscală și contabilă « on line »
Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer
Asistență în implementarea ERP
Training
Întocmire dosare prețuri de transfer

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