
ORDONANŢĂ nr. 15 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal (MO 621/2012) 
Ordonanța aduce modificări Codului Fiscal, marea majoritate a lor fiind aplicabile de la 1 ianuarie 
2013.  
În sumar acestea se referă la exigibilitatea TVA la încasarea facturii (noul regim de TVA la încasa-
re), modificarea procedurii de emitere a facturii, reglementarea fiscală a facturii electronice, organi-
zarea registrului persoanelor impozabile ce aplica sistemul de TVA la încasare, reformulări pentru 
situațiile când se impune ajustarea TVA la bunurile de capital și pentru alte active altele decât bu-
nurile de capital. 
Există însă modificări aplicabile de la 1 septembrie 2012 și de la 1 octombrie 2012 pe care le pre-
zentăm mai jos. Revenim cu informații în buletinele informative viitoare cu prezentarea modificărilor 
aplicabile din 2013. 
Modific ări aplicabile de la 1 septembrie 2012 
Impozitul pe venit 
Este introdusă o excepție la obligația plătitorilor de venituri de a reține la sursă impozitul pe venit în 
cazul veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit 
Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Astfel, fac excepţie contribuabilii care obțin aceste 
venituri din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau care exercită profesii 
libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie, pentru aceștia impozitul nu se reține la 
sursă. 
Plătitorii de venituri, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă con-
tabilă, nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată 
din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către: 
� asocieri fără personalitate juridică 
� persoane juridice care conduc contabilitate în partidă simplă şi pentru care plata impozitului pe 

venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu; 
� persoane fizice pentru venituri realizate din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul afacerii. 
Contribu ții sociale 
La articolul 29619  se modifica alineatul privind depunerea declarației 112 pentru persoanele fizice 
rezidente care realizează venituri din activități dependente desfășurate in Romania, precum si pen-
tru persoanele fizice nerezidente care realizează venituri din activități dependente, cu respectarea 
prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care Romania este parte. Astfel daca aceste 
persoane obțin venituri sub formă de salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa 
regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din sta-
te cu care România nu are încheiate acorduri ori convenţii în domeniul securităţii sociale şi care 
datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, depun declarația 112 direct sau printr-
un reprezentant fiscal/împuternicit, şi achită contribuţiile sociale ale angajatorului şi cele individua-
le, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul; aceleaşi obligaţii le au şi per-
soanele fizice române care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile 
diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile şi posturile res-
pective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale. 
Au fost completate prevederile privind depunerea declarației 112 de către angajatorii care nu au un 
sediu social sau reprezentanta in Romania, astfel:  
� Persoanele fizice rezidente care realizează venituri din activități dependente desfășurate in 

Romania, precum si persoanele fizice nerezidente care realizează venituri din activități depen-
dente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care Romania este 
parte, si obțin venituri sub formă de salarii de la angajatori nerezidenţi care nu au sediul social 
sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii 
lor, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, au obligaţia să 
depună declaraţia 112 şi să achite contribuţiile sociale ale angajatorului şi pe cele individuale, 
numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul. Acești angajatori au obliga-
ţia să transmită organului fiscal competent informaţii cu privire la acordul încheiat cu angajaţii.  
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� Dacă între acești angajatori şi persoanele fizice rezidente care realizează venituri din activități de-
pendente desfășurate in Romania, precum si persoanele fizice nerezidente care realizează venituri 
din activități dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care 
Romania este parte, si obțin venituri sub formă de salarii nu au fost încheiate acorduri, obligaţia pri-
vind achitarea contribuţiilor sociale datorate de angajatori, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale 
individuale, precum şi depunerea declaraţiei 112 revine angajatorilor. Declaraţia se poate depune 
direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit. 

În ceea ce privește contribu țiile sociale obligatorii privind persoanele care re alizează venituri din 
activit ăți independente , persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigu-
rate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care 
au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile din activități 
independente, activități agricole si asocieri fără personalitate juridica. 
În ceea ce privește plățile anticipate cu titlul de contribu ții sociale datorate de persoanele care 
realizează venituri din activit ăți independente , se menționează că plătitorii de venit calculează, reţin 
şi virează contribuţiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizează venituri in regim de reținere 
la sursa a impozitului pe venit, din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activități desfășurate in 
baza convențiilor civile, a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, 
judiciara si extrajudiciara sau din activități agricole, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice 
în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrate fiscal potrivit legislaţiei în materie. 
Aceste prevederi sunt similare cu modificările aduse impozitului pe venit.  Prin excepţie, plătitorii de venit 
calculează, reţin şi virează contribuţiile sociale pentru persoanele fizice care realizează venituri în baza 
contractelor de agent. 
Modific ări aplicabile de la 1 octombrie 2012 
Impozitul pe profit – recuperarea pierderilor fisca le 
Se modifică regula de recuperare a pierderilor fiscale înregistrate de contribuabilii care îşi încetează 
existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau divizare. Până acum această pierdere nu se putea 
recupera. Conform modificărilor aduse, pierderea se recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori 
de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporţional cu activele şi 
pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea 
fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de desprin-
dere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de aceşti contribuabili şi 
de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele şi pasivele 
transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute 
de persoana juridică cedentă. 
În mod similar a fost modificat și articolul 271 din Codul Fiscal, în ceea ce privește operațiunile de fuziu-
ne, divizare, divizare parţială, transferuri de active şi schimburi de acţiuni în care sunt implicate societăţi 
din două sau mai multe state membre. În acest sens, în situaţia în care societatea cedentă înregistrează 
pierdere fiscală, aceasta se recuperează de către sediul permanent al societăţii beneficiare situat în Ro-
mânia. 
Totodată aceleași modificări sunt aduse și în situaţia în care o societate europeană sau o societate coo-
perativă europeană înregistrează pierdere fiscală, aceasta se recuperează de către sediul permanent al 
societăţii europene ori al societăţii cooperative europene situat în România. 

ORDIN nr. 1045 din 31 iulie 2012 pentru aprobarea m odelului, con ţinutului, modalit ăţii de depune-
re şi de gestionare a "Declara ţiei privind obliga ţiile de plat ă a contribu ţiilor sociale, impozitului pe 
venit şi eviden ţa nominal ă a persoanelor asigurate" (MO 600/2012) 
Ordinul este emis de către Ministerul Finanțelor Publice în comun cu Ministerul Sănătății (Ordinul 793 din 
8 august 2012) și cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (Ordinul 2084 din 6 august 2012). 
Ordinul aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţii-
lor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", precum şi anexele nr. 1.1 
"Anexa angajator" şi nr. 1.2 "Anexa asigurat" la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1. 
Noul model al formularului 112 se utilizează pentru declararea impozitului pe venit şi a contribuţiilor soci-
ale datorate, începând cu obligaţiile aferente lunii iulie 2012, cu termen de depunere până la 25 august 
2012 inclusiv.  
Pentru perioadele de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2011 şi 30 iunie 2012, formularul 112 se com-
pletează în conformitate cu prevederile HG nr. 1.397/2010.  
Obliga ţia depunerii formularului 112 
Au obligaţia de a depune formularul 112: 
� persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, prevă-

zute la art. 296 indice 3 şi art. 296 indice 19 alin. (2) din Codul Fiscal; 
� plătitorii de venit, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabi-

lă, de a calcula, reţine şi vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, pentru veni-
turile plătite din: drepturi de proprietate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/
convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent; activitatea de 
expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o 
asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juri-
dică; 

� plătitorul de venit, persoană juridică română, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în 
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străinătate de persoane fizice din asocieri fără personalitate juridică; 
� plătitorii de venit (unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau alte uni-

tăţi) care au obligaţia reţinerii la sursă a impozitului pe venit, pentru veniturile realizate de persoa-
nele fizice din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe 
terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă. 

Depunere 
Formularul 112 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 
Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul de venit trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condi-
ţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. 
Termen de depunere al declara ţiei 
Formularul se depune astfel: 
� trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului de angajatorii şi entităţile asi-

milate angajatorilor (asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu 
excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi 
exclusiv; persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat ve-
nituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; 
persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au 
avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 
individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate 
juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract 
individual de muncă) care nu au optat pentru depunerea lunară. 

� lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe 
venit şi contribuţiile sociale de ceilalţi angajatori şi entităţi asimilate angajatorului. 

Atenție, depunerea trimestrial ă a formularului constă în completarea şi depunerea a câte unei decla-
raţii pentru fiecare lună din trimestru. 
Rectificarea declara ţiei 
Se completează o declaraţie rectificativă în următoarele situaţii: 
� corectarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi entităţi asimilate 

angajatorilor; 
� modificarea unor elemente de identificare a asiguratului; 
� modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare şi punctajul asiguratului în 

sistemul public de pensii, în cazul în care s-au omis înscrierea unui asigurat sau a unor asiguraţi, 
sau înregistrarea fără temei legal a acestora; 

� corectarea altor informaţii prevăzute de formular. 
Pentru perioadele de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2011 şi 30 iunie 2012, formularul 112 se rectifi-
că, în conformitate cu prevederile HG nr. 1.397/2010, pe baza programelor de asistenţă valabile pentru 
aceste perioade. 
Pentru perioadele de raportare, ulterioare datei de 1 iulie 2012, declaraţia rectificativă se va depune pe 
modelul prevăzut de noul act normativ. 
Alte preciz ări 
Anexa nr. 2 din noul act normativ, nomenclatorul Creanţe fiscale - s-a modificat şi s-a completat cu 
următoarele creanţe, care până la 30 iunie 2012 s-au declarat în formularul 100, astfel: 
� rd. 35 - Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală; 
� rd. 36 - Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile înche-

iate potrivit Codului civil precum şi a contractelor de agent; 
� rd. 37 - Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudici-

ară; 
� rd. 38 - Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, 

potrivit Titlului IV indice 1 din Codul Fiscal, care nu generează o persoană juridică; 
� rd. 39 - Impozit pe veniturile din activităţi agricole potrivit prevederilor art. 71 lit. d) din Codul Fiscal. 
Aceste crean ţe se declar ă în formularul 112, începând cu obliga ţiile lunii iulie, cu termen de de-
clarare pân ă la 25 august 2012. 

ORDIN nr. 1135 din 30 iulie 2012 pentru modificarea  Ordinului pre şedintelui ANAF nr. 101/2008 
privind aprobarea modelului şi con ţinutului formularelor utilizate pentru declararea i mpozitelor, 
taxelor şi contribu ţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau r eţinere la surs ă (MO 
582/2012) 
Ordinul aduce modificări instrucțiunilor de completare a formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile 
de plată la bugetul de stat” și a nomenclatorului obligațiilor care se raportează prin acest formular.  
Sunt eliminate 5 poziții din nomenclatorul privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, obligații care se 
raportau prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”: 
� Impozitul pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, 

care nu generează o persoană juridică; 
� Impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală; 
� Impozitul pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; 
� Impozitul pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate 

potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent; 
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� Impozitul pe veniturile din activităţi agricole. 
Important! Noile prevederi legislative se aplic ă pentru obliga ţiile datorate începând cu 1 iulie 
2012, iar crean ţele fiscale men ţionate mai sus se declar ă în formularul 112 începând cu obliga ţiile 
lunii iulie cu termen de declarare 25 august 2012. 

ORDONANȚA nr. 21 din 23 august 2012 pentru suspendarea apli cării dispozi ţiilor Legii nr. 148 din 
2012 privind înregistrarea opera ţiunilor comerciale prin mijloace electronice (MO 62 3/2012) 
Ordonanța suspendă până la 1 ianuarie 2013 aplicarea dispozițiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistra-
rea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. Suspendarea este justificată de faptul că sunt ne-
cesare adaptări ale infrastructurilor tehnice existente pentru a permite implementarea modificărilor aduse 
activităților de emitere, transmitere și arhivare a facturilor electronice. 
Prevederile Legii 148/2012 au fost prezentate în buletinul informativ APEX Team din luna iulie 2012.  

ORDIN nr. 1118 din 20 august 2012 privind modificar ea şi completarea Reglement ărilor contabile 
aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009 (MO 603/2012) 
Ordinul aduce modificări OMFP 3055/2009, cel ce stabilește cadrul reglementărilor contabile în Româ-
nia, iată principalele noutăți aduse: 
Contabilitatea certificatelor verzi 
În categoria altor investiţii deţinute ca imobilizări se evidenţiază distinct certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră cumpărate cu scopul obţinerii de profit pe termen lung. 
În categoria altor investiţii pe termen scurt se evidenţiază distinct certificatele de emisii de gaze cu efect 
de seră cumpărate în scopul obţinerii de profit în urma vânzării într-o perioadă scurtă de timp. 
Producătorii de energie din surse regenerabile, care beneficiază de certificate verzi emise de operatorul 
de transport şi sistem înregistrează certificatele primite în contul 508 - Alte investiţii pe termen scurt şi 
creanţe asimilate - analitic distinct, pe seama veniturilor înregistrate în avans (contul 472 - Venituri înre-
gistrate în avans).  
La înregistrarea în contabilitate, certificatele verzi primite se evaluează la preţul de tranzacţionare de la 
data primirii, publicat de operatorul pieţei de energie electrică (SC OPCOM-SA).  
La sfârşitul exerciţiului financiar, certificatele verzi care s-au evidenţiat în contul 508 - Alte investiţii pe 
termen scurt şi creanţe asimilate -  se evaluează la valoarea de tranzacţionare publicată de SC OPCOM-
SA pentru ultima tranzacţie iar diferenţele rezultate se înregistrează în contul 768 - Alte venituri financia-
re, sau 668 - Alte cheltuieli financiare, după caz. 
Furnizorii de energie electrică şi producătorii obligaţi, potrivit legii, să achiziţioneze anual un număr de 
certificate verzi, înregistrează contravaloarea certificatelor verzi în contul 652 - Cheltuieli cu protecţia 
mediului înconjurător. 
În cazul în care alte entităţi achiziţionează certificate verzi în scopul realizării de profit pe termen scurt, 
acestea sunt asimilate investiţiilor pe termen scurt  şi se înregistrează în contul 508 - Alte investiţii pe 
termen scurt şi creanţe asimilate, analitic distinct. 
Certificatele verzi anulate, potrivit legii, pentru că nu au fost utilizate în perioada de valabilitate sau cele 
anulate obţinute necuvenit de la un operator economic acreditat, dacă acestea nu au fost încă tranzacţi-
onate, se evidenţiază în contul 668 - Alte cheltuieli financiare. 
Reglementările se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012. 
Cesionarea crean țelor 
În cazul cesionării unei creanţe, diferenţa dintre valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de 
achitat cedentului reprezintă venit la data constatării drepturilor şi obligaţiilor, potrivit clauzelor contractu-
ale. Pentru suma creanţei preluate care se estimează că nu poate fi recuperată, concomitent cu prelua-
rea creanţei se înregistrează şi deprecierea corespunzătoare, înregistrarea contabilă fiind: 6814 = 496 
(6814 - Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante; 496 - Ajustări 
pentru deprecierea creanţelor, debitori diverşi). 
Prevederile se aplică pentru creanţele cesionate şi înregistrate în contabilitatea cesionarului după data 
de 1 iulie 2012. 

ORDONANŢĂ nr. 16 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur ă fiscal ă (MO 618/2012) 
Prezentăm mai jos principalele modificări aduse Codului de Procedură Fiscală: 
Data depunerii declara țiilor fiscale 
Data depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este 
data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de 
tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei. În cazul în care declaraţia nu 
este validată, data depunerii declaraţiei este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic. 
Prin excepţie, în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul 
electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca 
urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul 
transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi lucrătoare a 
aceleiaşi luni. 
Ordinea stingerii obliga țiilor fiscale 
Prin excepţie de la regula generală, în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie 
fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o 
alege contribuabilul. Aceste prevederi se aplică de la 1 noiembrie 2012. 
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Suspendarea execut ării silite în cazul depunerii unei scrisori de gara nţie bancar ă 
În cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe 
fiscale, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă contribua-
bilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale con-
testate. Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii. 
În situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară contestaţia este respinsă, în 
totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanţia în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
� contribuabilul nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care s-a respins contestaţia; 
� contribuabilul nu depune o nouă scrisoare de garanţie bancară; 
� instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului admi-

nistrativ fiscal potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 
Scrisoarea de garanţie bancară rămâne fără obiect în următoarele situaţii: 
� contestaţia a fost admisă, în totalitate; 
� instanţa judecătorească admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului de suspendare a 

executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004. 

ORDIN nr. 1100 din 20 iulie 2012 privind modificare a Ordinului pre şedintelui ANAF nr. 1.967/2011 
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopu ri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. 
(1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind C odul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi con ţi-
nutului unui formular (MO 569/2012) 
Ordinul aduce modific ări procedurii de înregistrare în scopuri de TVA. 
În primul rând se stabilește regula generală conform căreia înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei 
impozabile se consideră valabilă începând cu data comunic ării deciziei de aprobare  a înregistrării în 
scopuri de TVA. Până acum exista o regulă diferită pentru cei ce realizau o cifra de afaceri sub plafonul 
de înregistrare (deci nu erau obligați să se înregistreze) dar optau pentru înregistrare. În cazul acestora 
înregistrarea se considera valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care s-a comunicat 
decizia. Începând cu luna august 2012 se aplică noua regulă generală. 
Din punct de vedere al documentației necesare pentru înregistrare menționăm: 
� cererea de înregistrare în scopuri de TVA, însoţită de documentele prevăzute de legislaţia în vigoa-

re, în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care 
solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal 

� declaraţia de înregistrare, având completată rubrica «Date privind vectorul fiscal», secţiunea TVA, în 
cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solici-
tă înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal; 

� declaraţia de menţiuni, având completată rubrica «Date privind vectorul fiscal», secţiunea TVA, în 
cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) 
lit. c) din Codul fiscal. 

Ordinul actualizează de asemenea formularistica necesară înregistrării în scopuri de TVA. 

ORDIN nr. 1180 din 8 august 2012 pentru modificarea  şi completarea Ordinului pre şedintelui 
ANAF nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi func ţionare a Registrului ope-
ratorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi con ţinutului unor formulare 
(MO 587/2012) 
Ordinul ANAF aduce completări listei de documente necesare pentru înregistrarea în Registrul Operatori-
lor Intracomunitari (ROI).  
Ca și noutate adusă de noile prevederi, pentru societățile comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, se solicită depunerea și a unui certificatul constatator emis de oficiul regis-
trului comerţului din care să rezulte repartizarea capitalului social între asociaţi, valabil la data depunerii 
cererii. Alături de acest document se depun în continuare: 
� cererea de înregistrare (formular 095) 
� certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile din România ale administratorilor, în cazul so-

cietăţilor pe acţiuni, inclusiv al celor în comandită pe acţiuni; 
� certificatele de cazier judiciar eliberate de autorităţile din România ale administratorilor şi ale asocia-

ţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi 
comerciale; 

� alte documente prevăzute în cazul în care există fapte înscrise în cazierele judiciare. 
Trebuie menționat că în situația în care împotriva asociaților sau împotriva administratorilor s-a pus in 
mișcare acțiunea penala in legătură cu operațiuni intracomunitare, societatea comerciala nu poate fi în-
scrisă in ROI sau este radiata din acest registru, după caz. 
Potrivit noilor reglementari, contribuabilii care solicita înscrierea in ROI, de la data înregistrării in scopuri 
de TVA trebuie sa depună la organul fiscal competent formularul 095, odată cu formularul (098) ”Cerere 
de înregistrare in scopuri de TVA, conform art.153 alin.(1) litera (a) din Codul fiscal” sau, după caz, cu 
declarațiile de înregistrare fiscala/de mențiuni prin care se solicita înregistrarea in scopuri de TVA con-
form art.153 sau 1531 din Codul fiscal. 
A fost modificat termenul in care organul fiscal soluționează cererea de înregistrare in ROI a celor care 
solicita înregistrarea in acest registru odată cu înregistrarea in scopuri de TVA. În prezent, aprobarea sau 
respingerea cererii de înregistrare in ROI era dispusa de organul fiscal in termen de 10 zile de la data 
înregistrării cererii. Conform noilor prevederi, aprobarea sau respingerea ar urma sa se dispună odată cu 
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înregistrarea in scopuri de TVA sau, după caz, odată cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de 
înregistrare in scopuri de TVA. 
Contribuabilii au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor şi/sau admi-
nistratorilor, să anunţe organul fiscal, prin depunerea unei noi anexe la cererea de înregistrare, însoţită 
de cazierul judiciar al noilor asociaţi şi/sau administratori. 
Au fost aduse completări / reformulări în ceea ce privește procedura de radiere din ROI. 
În sumar, radierea din ROI se produce în următoarele situații: 
� daca codul de înregistrare in scopuri de TVA este anulat de autoritățile fiscale  
� daca in anul ulterior înregistrării in ROI, operatorul economic nu efectuează tranzacții intracomunita-

re; 
� ca urmare a solicitării anularii înregistrării in scopuri de TVA; 
� daca administratorii sau asociații ce dețin mai mult de 5% din capitalul social al societății au comis 

fapte de natura infracțiunilor economice si a început urmărirea penala împotriva acestora. 
Reamintim ca, potrivit Codului fiscal, ANAF poate anula codul de TVA al unei persoane impozabile daca 
aceasta: 
� este declarata inactiva; 
� a intrat in inactivitate temporara, înscrisa in Registrul Comerțului; 
� asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila însăși au înscrise în cazierul 

fiscal infracțiuni si/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 75/2001 privind organizarea si 
funcționarea cazierului fiscal, si anume atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil 
sau insolvent; 

� nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de TVA (contribuabilii care au 
perioada fiscala luna calendaristica) sau nu au depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre 
calendaristice consecutive (in cazul in care perioada fiscala este trimestrul) 

� in deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in ca-
zul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale conse-
cutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala 
trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii si nici livrări de bunuri/ pres-
tări de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare; 

� persoana nu era obligata sa solicite înregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite înregistrarea in 
scopuri de TVA. 

Reamintim că efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în 
ROI fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amen-
dă de la 1.000 la 5.000 lei, potrivit prevederilor art. 219 indice 2 din Codul de Procedură Fiscală. 

HOTĂRÂRE nr. 797 din 31 iulie 2012 privind instituirea u nei scheme de ajutor de stat pentru spriji-
nirea investi ţiilor care promoveaz ă dezvoltarea regional ă prin utilizarea tehnologiilor noi şi crea-
rea de locuri de munc ă (MO 563/2012) 
Hotărârea instituie o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională ce se realizează 
prin investiţii care utilizează tehnologii noi şi creează locuri de muncă în următoarele sectoare: 
� industria prelucrătoare, cu excepţia: fabricarea băuturilor, fabricarea produselor din tutun; 
� producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; 
� activităţi de editare produse software; 
� telecomunicaţii; 
� activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; 
� activităţi de servicii informatice; 
� cercetare-dezvoltare. 
În baza hotărârii nu se pot acorda ajutoare de stat: 
� activităţilor din sectorul cărbunelui; 
� activităţilor din sectorul siderurgic; 
� activităţilor din sectorul construcţiilor navale; 
� activităţilor din sectorul fibrelor sintetice. 
Perioada de valabilitate a schemei în care se pot emite acorduri pentru finanţare este de 2 ani, respectiv 
2012-2013. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2013-2018, în limita bugetului anual alocat 
schemei. Bugetul total maxim al schemei este de 440 milioane lei, respectiv echivalentul a 100 milioane 
euro, cu posibilitatea suplimentării. 
Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat este de 10, numă-
rul mediu anual de întreprinderi beneficiare fiind de 5. 
Criterii de acordare a ajutorului de stat 
Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicită-
rii, următoarele criterii de eligibilitate: 
a) sunt înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; 
b) intenţionează să realizeze o investiţie iniţială în România, în unul din domeniile de activitate prevă-

zute mai sus; 
c) nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat şi la bugetul local; 
d) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”, potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Co-

municarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi 
restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
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seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004; 
e) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere ope-

raţională, lichidare; 
f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care aseme-

nea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; 
g) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile. 
Investi ţiile pentru care se solicit ă finan ţare trebuie s ă îndeplineasc ă cumulativ urm ătoarele criterii 
de eligibilitate: 
a) să fie considerate investiţii iniţiale - investiţiile constând în active corporale şi/sau necorporale legate 

de realizarea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi 
prin realizarea de noi produse, suplimentare,sau schimbarea fundamentală a procesului general de 
producţie a unei unităţi existente; 

b) să fie investiţii inovative sau investiţii care să includă o componentă ITC de minimum 20% din valoa-
rea planului de investiţii; 

c) să conducă la crearea a cel puţin 200 de locuri de muncă; 
d) să facă dovada viabilităţii proiectului de investiţii şi a eficienţei economice a întreprinderii pe baza 

planului de afaceri. Acesta este elaborat pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data fina-
lizării acesteia; 

e) să facă dovada contribuţiei la dezvoltarea regională - contribuţia întreprinderii la bugetul de stat con-
solidat şi bugetul local, aferentă investiţiei, realizată prin plata de taxe şi impozite la bugetul general 
consolidat şi la bugetul local pe perioada investiţiei şi 5 ani de la finalizarea acesteia, din care se 
deduce valoarea ajutorului de stat. Această contribuţie trebuie să aibă o valoare cel puţin egală cu 
ajutorul de stat solicitat. 

Întreprinderea are obligaţia de a face dovada existenţei surselor de finanţare necesare realizării investiţi-
ei, excluzând sursele de finanţare de natura ajutorului de stat. 
Întreprinderile beneficiare au obligaţia să demareze investiţia pentru care au solicitat finanţare şi să infor-
meze Ministerul Finanţelor Publice (MFP) în acest sens în termen de maximum 3 luni de la data comuni-
cării acordului pentru finanţare. 
În cazul în care întreprinderea solicitantă a demarat investiţia anterior primirii acordului pentru finanţare, 
întreaga investiţie nu este eligibilă. 
Când întreprinderea solicitantă angajează salariaţi disponibilizaţi de o întreprindere asociată, costul sala-
rial aferent acestor salariaţi nu este considerat cheltuială eligibilă. Locurile de muncă sunt create ca ur-
mare a realizării investiţiei şi trebuie să fie create în cel mult 3 ani de la data finalizării acesteia. 
Plata ajutorului de stat 
Ajutorul de stat se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţia-
lă, respectiv totală a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanţare. 
Plata ajutorului de stat se face pe baza unei cereri de plată a ajutorului de stat depusă de către întreprin-
dere la registratura generală a MFP, prin reprezentant sau prin poştă cu confirmare de primire. Într-un an 
calendaristic, întreprinderea poate depune o singură cerere de plată a ajutorului de stat. Aceasta trebuie 
să fie însoţită de o serie de documente menționate în prezenta hotărâre și de o scrisoare de garanție 
bancară. 
Alte preciz ări 
Dacă după încasarea ajutorului de stat planul de investiţii şi/sau planul de creare a locurilor de muncă 
înregistrează modificări, întreprinderea are obligaţia de a informa MFP în termen de 10 zile lucrătoare în 
legătură cu aceste modificări, anexând o fundamentare tehnico-economică şi documentele menţionate 
mai sus modificate corespunzător. Sunt permise maximum două modificări. 
Investiţia şi locurile de muncă trebuie menţinute pe o perioadă de 5 ani de la finalizare şi va fii monitori-
zată de către MFP. 
În perioada de monitorizare, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite MFP, pe baza ulti-
melor situaţii financiare încheiate şi înregistrate la autorităţile competente, informaţii privind: 
� menţinerea investiţiei iniţiale; 
� realizarea contribuţiei întreprinderii la dezvoltarea regională; 
� menţinerea locurilor de muncă; 
� scrisoarea de garanţie. 

ORDIN nr. 1235 din 22 august 2012 pentru modificare a şi completarea Ordinului pre şedintelui 
ANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribu ţiile şi alte sume reprezentând crean ţe fiscale, 
care se pl ătesc de contribuabili într-un cont unic (MO 619/201 2) 
Sunt eliminate două poziții din lista impozitelor și contribuțiilor care se plătesc în contul unic: 
� poziția 3 - Impozit pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) 

pct. 131 din Codul Fiscal  
� poziția 4 - Impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/

convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.  
Ordinul înlocuiește de asemenea anexa nr. 2 – NOMENCLATORUL obligaţiilor fiscale datorate bugetelor 
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor 
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire". 
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LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profe-
sioni şti şi consumatori – Republicare (MO 543/2012) 
A fost republicată legea privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consuma-
tori, conform acestei legi orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de 
bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea 
cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze con-
tractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului. 
Legea mai stabilește că prin profesionist se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care, în 
temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în cadrul activităţii sale comercia-
le, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în ace-
laşi scop în numele sau pe seama acesteia. 
Conform legii se interzice profesioniştilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consu-
matorii. 
Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. 

LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 privind Codul de proced ură civil ă – Republicare (MO 545/2012) 
Codul de procedură civilă stabileşte regulile de competenţă şi de judecare a cauzelor civile, precum şi 
cele de executare a hotărârilor instanţelor şi a altor titluri executorii, în scopul înfăptuirii justiţiei în materie 
civilă. 

ORDIN nr. 1834 din 8 august 2012 pentru aprobarea I nstruc ţiunilor privind accesul operatorilor 
economici la aplica ţia EMCS-RO Stocuri pentru depunerea online a declara ţiilor privind situa ţia 
achizi ţiilor şi livr ărilor de produse accizabile (MO 595/2012) 

ORDIN nr. 1087 din 8 august 2012 pentru modificarea  şi completarea Instruc ţiunilor privind depu-
nerea online a declara ţiilor privind situa ţia achizi ţiilor şi livr ărilor de produse accizabile utilizând 
aplica ţia EMCS-RO Stocuri, aprobate prin Ordinul pre şedintelui ANAF nr. 26/2011 (MO 592/2012) 

ORDIN nr. 1076 din 6 august 2012 privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi 
recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea n r. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea eva-
ziunii fiscale (MO 558/2012) 

REMINDER - Procedura revoc ării accesului la serviciul de depunere on-line    
În cazul în care revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii on-line” se solicită de 
titularul certificatului calificat, atunci acesta completează formularul 151 „Cerere pentru revocarea dreptu-
lui de utilizare a serviciului Depunere declaraţii online”, care se descarcă de la adresa : 
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cerere_151_2009.pdf 
Cererea se listează, se semnează de titularul certificatului şi de către contribuabil, se scanează şi se 
transmite prin e-mail pe adresa admin.portal@mfinante.ro. 
Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru 
care acest drept a fost obţinut, formularul 151 se depune în format hârtie , semnat şi ştampilat de către 
contribuabil, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoţită 
de: 
� actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie; 
� documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie; 
� împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptului de 

utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line. 
Aten ție! Prin formularul 151 nu se anuleaz ă certificatul digital, ci doar dreptul de acces la servi-
ciul de depunere declara ţii fiscale on-line. 
Sursa: DGFP Vâlcea 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valut ă 
Nu uitaţi că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ şi de pasiv exprimate în 
valută (disponibilităţi bănești, creanțe, datorii) se efectuează lunar la cursul de schimb al pieței valutare, 
comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii. Evaluarea se aplică şi creanţelor şi datoriilor exprimate 
în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.  
Cursul valutar de folosit la sfârșitul lunii august 2012: 
1 EUR =  4,4595 RON; 1 USD = 3,5484 RON;  1 CHF = 3,7136 RON;  1 GBP = 5,6116 RON. 

AGENDA LUNII SEPTEMBRIE 2012 

Zilnic nu uita ţi 
� Să completaţi registrul de casă (sau să imprimaţi registrul întocmit în format electronic); 
� Să completaţi jurnalul de vânzări şi cumpărări; 
� Să completaţi în registrul electronic de evidenţă a salariaţilor informaţiile referitoare la începerea/

încetarea unui contract de muncă, dacă este cazul. 
La final de luna nu uita ţi 
� Să completaţi Registrul Jurnal; 
� Să evaluaţi elementele monetare de activ şi de pasiv exprimate în valută (disponibilităţi băneşti, cre-

anţe, datorii) la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 
� Să înregistraţi la Administraţia Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenţii 

în cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal. Atunci când nu este încheiat contract în formă 
scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul Români-

Revocarea accesului 
la serviciul de 

depunere on-line a 
declara țiilor fiscale  
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ei: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de 
piaţă sau orice alte documente corespunzătoare; 

� Să efectuaţi inventarierea stocurilor în cazul în care folosiţi inventarul intermitent; 
� Să întocmiţi ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglement ări în domeniul TVA 
� Menţionaţi pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeană codul de înregistrare în 

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

pe factură; 
� Înscrieţi pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completaţi Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completaţi Registrul non-transferurilor; 
� Menţionaţi în contractele comerciale contractate şi decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uita ţi 
Că vineri, 7 septembrie este ultima zi pentru depuner ea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 

în cazul in care aţi efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna august 2012. Începând cu luna 
septembrie perioada fiscală de raportare a TVA va fi lunară. Perioada iulie – august va constitui o 
perioadă fiscală distinctă pentru care se va depune decont de TVA pana la 25 septembrie 2012 

Că luni, 10 septembrie este ultima zi pentru depunere a 
� declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
� declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impoza-

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

Că luni, 10 septembrie este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă şi publicitate.  
Că luni, 17 septembrie este ultima zi pentru depunere a 
� declaraţiei INTRASTAT pentru luna august 2012 (standard sau extinsă depusă în format electronic); 
� situaţiei centralizatoare privind achizițiile şi livrările de produse energetice pentru luna august 2012. 
Că mar ți, 25 septembrie este ultima zi pentru depunerea 
� declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (formular 100)*; 
� declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală 

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

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

aferentă lunii august 2012; 
� declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferentă 

lunii august 2012 (formular 394) *;  
� declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice 

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

� declaraţiei privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (exclusiv ecotaxă). 
Că mar ți, 25 septembrie este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat :  

ο impozitului pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenţilor 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activităţi independente, cu regim de reţinere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende  
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiţii 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii şi 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 asigur ărilor de stat şi fondurilor speciale : 

Nu uita ți de 
termenele de 
depunere a 

declara țiilor și         
de plat ă a  

impozitelor 
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ο contribuţiei de asigurări sociale   
ο contribuţiei la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuţiei la fondul pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
ο contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
� impozitului pe veniturile din activităţi independente (tranşa III); 
� impozitului pe venitul din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendare (tranşa III); 
� impozitului pe venitul din activităţi agricole – in sistem real (tranşa III); 
� anticipată a 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (prima rată) de către contribuabilii 

care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme de venit; 
� contribu ţiei de asigur ări sociale de s ănătate  de către: 

ο Contribuabilii prevăzuţi în Codul Fiscal la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), adică:  
• întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;  
• membrii întreprinderii familiale;  
• persoanele cu statut de persoană fizică  autorizată să desfăşoare activităţi economice;  
• persoanele care realizează venituri din profesii libere;  
• persoanele care realizează venituri din  drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe 

venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă 
ο Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. g), adică:  

• persoanele care realizează venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavatu-
rilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;  

• cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;  
• exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea. 

� contribuţiei la Fondul pentru mediu (exclusiv ecotaxă). 
Că luni, 1 octombrie, este ultima zi pentru depunerea : 

� cererii de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 
1472 alin. (2) din Codul fiscal (Formular 318) 

� cererii de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în Ro-
mânia, stabilite în afara Comunităţii (Formular 313). 

Că luni, 1 octombrie, este ultima zi pentru plata 

� taxelor locale pe terenuri, clădiri, mijloace de transport, precum și a taxei pentru afişaj în scop de 
reclamă şi publicitate (tranşa II şi ultima pentru 2012).  

IMPORTANT 
Declaraţiile menţionate anterior, cât şi programele de asistenţă pentru completarea lor pot fi descărcate 
de pe website-ul Ministerului de Finanţe : www.mfinante.ro .  
Declaraţiile fiscale evidenţiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de 
contribuabilii mari şi mijlocii precum şi de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declara-
ţiilor şi au un certificat digital. 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribu ţii 2012 – pentru activit ăţi dependente  
Angajator şi beneficiar (pentru activit ăţi 

considerate dependente)  
(cota %)  

Angajat şi prestator de 
activit ăţi dependente  

(cota %)  

Contribuţia pentru asigurări sociale (pensie) 
  

20,8 % pentru condiţii normale de muncă 
25,8 % pentru condiţii deosebite de muncă 
30,8 % pentru condiţii speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 

numărul mediu al asiguraţilor din luna pen-
tru care se calculează contribuţia şi valoa-
rea corespunzătoare a de cinci ori câştigul 

salarial mediu brut)1  

10,5% (baza de calcul a con-
tribuţiei individuale plafonat 
pentru angajat la cinci ori 

câştigul salarial mediu brut,            
adică 5 x 2.117 =10.585 lei)1 
(baza de calcul a contribuţiei 
individuale pentru persoane 
sub convenţie civilă: venit 

brut) 

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

5,5% 

Contribuţia pentru concedii medicale şi indemnizaţii 
de asigurări de sănătate (calculată la venitul brut 
plafonat la 12 salarii minime brute pe ţară garantate 
în plată înmulţit cu numărul asiguraţilor pentru care 
se calculează contribuţia) 

0,85%   

Contribuţia la fondul de şomaj (calculată la venitul 
brut) 0,5% 0,5% 

Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profe-
sionale (Calculată la venit brut)2 

0,15% - 0,85% în funcţie de codul CAEN al 
activităţii principale   

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

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

Impozitul pe venituri   16% 

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handi-
cap (pentru angajatorii care au peste 50 salariaţi) 

4 * 50% salariu minim pe economie (700 
lei) la fiecare 100 de salariaţi   

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul 
impozitului pe venit începând cu martie 2011 9 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 
1225/2011 

700 lei 
    

Diurnă (în ţară) 
Pentru angajaţii instituţiilor publice 
Pentru angajaţii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 lei 

32,50 lei 
  

Nota 1: Se datorează contribuţia de asigurări sociale şi pentru perioadele în care asiguraţii beneficiază de concedii medicale şi de 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din salariul me-
diu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 2: Se datorează contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi pentru perioadele în care asiguraţii beneficiază 
de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este salariul minim 
brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 3: Se datorează  pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate suportate 
de angajator precum şi pentru indemnizaţiile de incapacitate temporara 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 desfăşoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA "dependentă", sau 
care îndeplinesc minim una din cele 4 condiţii de reconsiderare a activităţii ca dependentă, menţionate în OUG 82/2010) fac obiec-
tul unui "Stat de plată" separat şi sunt incluse în declaraţia 112.  
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