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ORDONANŢĂ nr. 16 din 30 iulie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (MO 
490/2013) 
Ordonanța aduce modificări Codului fiscal și altor câteva acte normative. 
Prezentăm în continuare principalele modificări aduse. Acestea se aplică de la 5 august 2013, cu 
excepția situațiilor unde am menționat expres altă dată de aplicabilitate. 
Impozitul pe profit  
Se completează prevederile Codului fiscal cu transpunerea în legislație a directivelor europene ca 
urmare a aderării Croației la Uniunea Europeană, începând cu data de 1 iulie 2013. 
Impozitul pe venit 
Se abrogă prevederea privind deducerea din veniturile impozabile din salarii a cheltuielilor efectua-
te pentru economisire și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (în limita unei sume 
maxime egale cu 300 lei pe an). 
Contribuții sociale obligatorii 
Sunt aduse clarificări referitoare la modalitatea de reținere la sursă a contribuțiilor sociale individua-
le datorate de persoanele care realizează unele venituri din activități independente (prevăzute la 
art. 52, alin (1)), precum și cele care realizează venituri din asocieri fără personalitate juridica. Plăti-
torul de venit va declara contribuțiile sociale individuale prin depunerea Declarației privind obligațiile 
de plata a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate 
(formularul 112). 
Taxa pe valoare adăugată 
Cota de TVA 9% 
Se introduce cota de TVA de 9% pentru livrările următoarelor bunuri: 
� toate sortimentele de pâine, precum și următoarele specialități de panificație: cornuri, chifle, 

batoane, covrigi, mini baghete, franzeluțe și împletituri, care se încadrează în grupa de produ-
se de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071; 

� făină albă de grâu, făină semi-albă de grâu, făină neagră de grâu și făină de secară, care se 
încadrează la codul CAEN/CPSA 1061; 

� triticum spelta, grâu comun și meslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00 și secară, 
care se încadrează la codul NC 1002 90 00. 

Se aplică de la 1 septembrie 2013. 
Măsuri de simplificare 
Se extinde aplicabilitatea măsurilor de simplificare (taxarea inversă) prevăzute la art. 160 din Codul 
Fiscal și pentru următoarele operațiuni: 
� livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă. Acesta este reprezentat 

de orice persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de 
gaz, de energie electrică și de energie termică sau agent frigorific, o reprezintă revânzarea de 
astfel de produse și al cărei consum propriu de astfel de produse este neglijabil.  
Pentru a aplica taxarea inversă, furnizorul de energie electrică trebuie să obțină din partea 
cumpărătorului dovada că acesta este un comerciant persoană impozabilă, respectiv: 

ο licența de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare 
în Domeniul Energiei Electrice, care atestă calitatea de comerciant de energie electrică a 
cumpărătorului; 

ο declarația pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce 
privește cumpărările de energie electrică o reprezintă revânzarea acesteia și consumul său 
propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. 

� transferul de certificate verzi. 
Prevederile referitoare la aplicarea taxării inverse pentru livrările de cereale și plante tehnice, livra-
rea de energie electrică și transferul de certificate verzi se extinde până la 31 decembrie 2018 in-
clusiv.  
Se aplică de la 1 septembrie 2013. 
Contribuabili inactivi 
Beneficiarii care achiziționează bunuri/servicii de la contribuabili inactivi sau de la alte persoane 
cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA pot deduce TVA aferentă acestor servicii în ur-
mătoarele situații: 
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� pentru bunuri achiziționate in cadrul procedurii de executare silita 
� pentru bunuri/ servicii achiziționate de la furnizori aflați în procedura falimentului potrivit Legii 

85/2006. 
Înregistrarea în scopuri de TVA  
Persoanele care nu au un cod valabil de TVA vor putea deduce TVA aferentă achizițiilor de bunuri și/sau 
servicii destinate operațiunilor care urmează a fi realizate după data înregistrării. Deducerea TVA se va 
realiza în primul decont de taxa depus după înregistrarea în scopuri de TVA sau ulterior.  
Anularea înregistrării / re-înregistrarea în scopuri de TVA 
Organele fiscale vor anula înregistrarea în scopuri de TVA din oficiu a persoanelor impozabile, societăți 
comerciale, numai în situația în care asociații majoritari sau asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal 
fapte și/sau infracțiuni pentru care s-a dispus atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolva-
bil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor 
administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească. În acest context, în cazul societăților comerciale 
ai căror asociați din cauza cărora s-a dispus anularea înregistrării în scopuri de TVA nu sunt majoritari la 
momentul solicitării reînregistrării, persoana impozabilă poate solicita reînregistrarea chiar dacă nu a înce-
tat situația care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. 
Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA pentru ca nu au depus decon-
turi de TVA pe o perioadă de 6 luni sau două trimestre calendaristice consecutive, se pot reînregistra ori-
când în scopuri de TVA, dacă prezintă deconturile nedepuse la termen și o cerere motivată din care să 
rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă.  
Au fost abrogate prevederile potrivit cărora persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA cărora 
le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, ca urmare a nedepunerii niciunui decont de 
taxă pe parcursul unui semestru calendaristic, după prima abatere puteau fi reînregistrate în scopuri de 
TVA numai după o perioadă de 3 luni de la anularea înregistrării iar în cazul în care abaterea se repeta 
organul fiscal nu ar mai fi aprobat eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de TVA.  
De asemenea, a fost abrogată prevederea potrivit căreia persoanele impozabile cărora li s-a anulat înre-
gistrarea în scopuri de TVA din oficiu ca urmare a nedeclarării de operațiuni în deconturile de TVA depuse 
pe parcursul unui semestru calendaristic puteau depune o cerere de reînregistrare în scopuri de TVA în 
maximum 180 de zile de la data anulării. 
În cazul anularii codului de TVA al furnizorului, beneficiarul nu își va mai putea exercita dreptul de dedu-
cere a TVA începând cu ziua următoare operării acestei anulari în Registrul persoanelor impozabile a 
căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată.  
Persoanele impozabile cărora li s-a anulat eronat din oficiu codul de TVA, își păstrează calitatea de per-
soana impozabila, având în continuare drept de deducere a TVA. 
Persoanele înregistrate eronat în scopuri de TVA de organele fiscale nu sunt obligate sa factureze cu 
TVA. Totuși, în cazul în care acest lucru se întâmplă, acestea sunt obligate la plata taxei, beneficiarii lor 
având drept de deducere. 
Accize 
Nivelul accizelor pentru alcool etilic s-a majorat de la 750 euro/hl alcool pur la 1.000 euro/hl alcool pur. 
S-a extins sfera de aplicare a accizelor nearmonizate pentru o serie de produse de lux, și anume: 
� bijuterii din aur și/sau din platina, cu excepția verighetelor; 
� confecții din blănuri naturale; 
� autoturisme si autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziționate intracomunitar, noi sau 

rulate, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3; 
� arme de vânătoare și arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, precum 

și muniția aferentă; 
� iahturi și alte nave și ambarcațiuni, cu sau fără motor, pentru agrement, cu excepția celor destinate 

utilizării în sportul de performanță. 
Modificările aduse accizelor se aplică de la 1 septembrie 2013.  
Timbrul de mediu pentru autovehicule 
Ordonanța a adus modificări și asupra OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. 
Începând cu 5 august 2013 a fost abrogată prevederea potrivit căreia timbrul de mediu nu se plătea atunci 
când autovehiculele erau dobândite prin partaj.  
De asemenea, și persoanele juridice au posibilitatea de a beneficia de un tichet cu valoare nominală de 
12.000 lei, pentru fiecare autovehicul nou achiziționat, denumit ecotichet, în vederea stimulării cumpărării 
vehiculelor noi, nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic. Criteriile de eligibilitate, modelul 
ecotichetului și modalitatea de utilizare, precum și metodologia de finanțare vor fi stabilite prin Ghidul de 
finanțare a programului aprobat prin ordin al ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice. 
 
HOTĂRÂRE nr. 613 din 14 august 2013 pentru modificarea și completarea Normelor me-
todologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 
44/2004 (MO 528/2013) 
Menționăm în cele ce urmează principalele modificări aduse: 
Impozitul pe profit 
� sunt actualizate prevederile din Norme cu cele din Codul fiscal privind transpunerea în legislația nați-

onală a unor directive UE din domeniul impozitelor directe, ca urmare a aderării Croației la Uniunea 
Europeană începând cu data de 1 iulie 2013 

� sunt aduse precizări privind acordarea deductibilității la calculul impozitului pe profit, în limita echiva-
lentului în lei a 400 de euro anual per participant, pentru contribuțiile efectuate de către angajatorii din 
Romania în numele angajaților la fondurile de pensii facultative administrate de către entități autoriza-
te stabilite în state membre ale UE sau SEE. 

 

Modificări  
legislative privind 
reînregistrarea în 
scopuri de TVA ca 
urmare a anulării 

acesteia 
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Impozitul pe venit 
� Contribuțiile plătite de către angajator in numele angajaților sau direct de către angajați la fondurile de 

pensii facultative administrate de către entități autorizate stabilite in state membre UE sau aparținând 
SEE sunt deductibile pentru determinarea bazei de calcul a impozitului pe venitul din salarii in limita a 
400 de euro anual. Deducerea contribuțiilor se realizează numai pe baza documentului privind califi-
carea fondurilor de pensii facultative respective emise de către Autoritatea de Supraveghere Financi-
ara la solicitarea angajatorului sau a angajatului, după caz.   

Modificările au intrat in vigoare la data de 22 august 2013. 
 

ORDINELE nr. 852 și 1436 din 26 august 2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 
9% pentru pâine și specialități de panificație (MO 543/2013) 
Ordinele comune ale Ministerului Agriculturii și ale Ministerului Finanțelor Publice aduc lămuriri în ceea ce 
privește aplicarea cotei reduse de 9% la produsele de panificație începând cu 1 septembrie 2013. 
Astfel în sensul art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Codul Fiscal: 
a) prin pâine se înțelege produsul preparat dintr-un aluat obținut din diferite sortimente de făină, utilizate 

în amestec ori singure, cu sau fără alte ingrediente, frământat cu apă, afânat prin fermentația drojdiei 
și precopt/copt, inclusiv în stare congelată, dar la care nu s-au adăugat miere, ouă, brânză sau fructe 
și care are un conținut de zahăr în substanță uscată de maximum 5% din greutate și grăsimi în sub-
stanță uscată de maximum 5% din greutate 

b) prin cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluțe și împletituri, care se încadrează în grupa 
produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071, se înțelege produsele de panificație care au compo-
ziția pâinii, astfel cum este definită la lit. a). 

Produsele prevăzute la lit. b) de mai sus, cu umplutură de orice fel nu se încadrează în categoria produse-
lor de panificație și implicit nu le este aplicabilă cota redusă de TVA de 9%. 
Pentru covrigi se aplică cota redusă indiferent de gramaj și indiferent dacă sunt sau nu afânați prin fer-
mentația drojdiei. 
 
ORDIN nr. 938 din 19 iulie 2013 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere 
anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate" (MO 485/2013) 
Ordinul aprobă formularul 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări soci-
ale de sănătate” cod. 14.13.02.19, precum și anexa „Situație privind stabilirea contribuției lunare de asigu-
rări sociale de sănătate”. 
Formularul și anexa se emit de organul fiscal competent și se utilizează pentru regularizarea sumelor re-
prezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorate cu titlu de plăți anticipate, precum și pen-
tru  stabilirea contribuției  de asigurări sociale de sănătate în situația în care nu s-au stabilit plăți anticipate, 
potrivit legii, începând cu anul fiscal 2012. 
Categoriile de venituri pentru care se emit formularele de mai sus sunt:  
� venituri din activități independente 
� drepturi de proprietate intelectuală;  
� activități agricole;  
� venituri în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din activități independente prevăzute la 

art. 52 alin. (1) lit. b) - d) din Codul Fiscal (venituri din activități desfășurate în baza contractelor/
convențiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum și a contractelor de agent;  venituri din activi-
tatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;  veniturile obținute de o persoană 
fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului IV^1, care nu generează o 
persoană juridică);  

� asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);   
� cedarea folosinței bunurilor;  
� investiții;  
� premii și câștiguri din jocuri de noroc; 
� alte surse. 
 
CIRCULARĂ nr. 22 din 5 august 2013 privind nivelul ratei dobânzii de referință a BNR 
(MO 495/2013) 
Începând cu data de 6 august 2013, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 4,50% pe an. 
 
LEGE nr. 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 pri-
vind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru 
modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 
(MO 457/2013) 
Actul normativ aduce o serie de modificări și completări Legii nr.76/2002, dintre care amintim: 
� s-a introdus termenul de „șomer de lungă durată” – fiind acel șomer pe o perioadă mai mare de 1 

an, în cazul persoanelor cu vârsta de minim 25 de ani și pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor 
cu vârsta cuprinsă între 16 ani până la împlinirea vârstei de 25 ani 

� s-a introdus termenul de „tânăr cu risc de marginalizare socială” – este acea persoană șomeră, cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani, înregistrată la AJOFM în a cărei rază teritorială își are domiciliul 
sau reședința,  se află în sistemul de protecție al copilului sau provine din sistem, are dizabilități, nu 
are familie sau familia nu îl poate întreține, are copii în întreținere, a fost condamnat sau este victima 
traficului de persoane. 

Cota redusă de  
TVA de 9%  

se aplică de la           
1 septembrie la 
produsele de 

panificație 
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� angajatorii sunt obligați să comunice agențiilor teritoriale de muncă locurile vacante ocupate, 
comunicate conform legii, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condițiile legii 

� pot beneficia de indemnizația de șomaj nu numai cetățenii străini și apatrizii care au fost încadrați în 
muncă sau au realizat venituri pe teritoriul țării, ci și cei care au drept de muncă pe teritoriul Români-
ei, conform legii 

� pot beneficia de indemnizația de șomaj persoanele cărora le-a încetat activitatea desfășurată exclu-
siv în baza unui raport juridic, altul decât cele prevăzute la lit. a-e, g și f, în considerarea căruia s-a 
datorat contribuția de șomaj (art. I, punctul 6). Legea prevedea înainte de modificare doar persoane-
le care au încheiat convenții civile. 

� se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru șomaj și persoanele fizice autorizate, întreprinzători 
persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor fa-
miliale (legea prevedea doar persoanele care desfășurau activități independente);  

� persoanele care sunt supuse legislației de asigurări sociale din România, având angajator care nu 
are sediu social ori reprezentanță pe teritoriul României, se pot asigura în sistemul asigurărilor pen-
tru șomaj din România prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj cu Agenția pentru 
Ocuparea Forței  de Muncă, în condițiile în care sunt asigurate în sistemul public de pensii și în sis-
temul asigurărilor sociale de sănătate și nu au statut de pensionar. Venitul lunar la care se pot asi-
gura persoanele și la care se plătește contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj nu poate fi mai 
mic decât salariul minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și mai mare decât echiva-
lentul a de 5 ori câștigul mediu salarial brut. 

� indemnizațiile de șomaj pot fi menținute în plată pe perioada în care persoana se deplasează în 
spațiul UE, SEE și teritoriul Elveției in vederea căutării unui loc de munca in condițiile prevederilor 
reglementarilor UE 

� angajatorii care organizează programe de formare profesională pentru proprii angajați, deru-
late de furnizori autorizați, vor beneficia de o sumă în cuantum de 50% din cheltuielile cu ser-
viciile de formare profesională pentru cel mult 20% din personal, o dată pe an. Până acum 
legea prevedea această sumă pentru un singur program în cursul unui an. 

� angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, absolvenți ai  unor instituții de 
învățământ, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat primesc lunar:   

a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință pentru cei cu școli inferioare liceului sau 
școli de arte și meserii;  

b) o sumă egală cu 1,2 ori indicatorul social de referință pentru absolvenții de învățământ secundar 
superior sau postliceal;  

c) o sumă de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință pentru absolvenții de învățământ superi-
or.  Legea prevedea că angajatorii erau scutiți pe o perioadă de 12 luni de  plata contribuției la 
șomaj și primeau și aceste sume. 

� s-a redus la 18 luni de la 3 ani obligativitatea angajatorilor de a menține raporturile de muncă 
cu absolvenții încadrați conform prevederilor de mai sus. 

� angajatorii care încadrează în muncă șomeri peste 45 de ani și susținători ai familiei monoparentale 
beneficiază 12 luni de o sumă egală cu indicatorul social de referință, dacă mențin raporturile de 
muncă timp de 18 luni de la încheiere. 

� șomerii care se obligă să înființeze IMM-uri, unități corporatiste, întreprinderi individuale, familiale 
sau desfășoară activitate ca PFA pot obține credite în condiții avantajoase din bugetul asigurărilor 
pentru șomaj. 

� angajatorii care încadrează în muncă șomeri și îi mențin în activitate pe o perioadă de cel puțin 6 
luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuția angajatorului la 
șomaj. 

 
HOTĂRÂRE nr. 530 din 24 iulie 2013 pentru acordarea unor facilități pe termen scurt, cu 
privire la obținerea vizelor de scurtă ședere, pe teritoriul României, pentru anumite ca-
tegorii de străini (MO 506/2013) 
Hotărârea se adresează cetățenilor străini care urmează să desfășoare activități pe o instalație offshore 
aflată într-o zonă maritimă de exploatare economică exclusivă a statului român, pentru persoane juridice 
române sau străine, ce desfășoară activități de exploatare-dezvoltare a resurselor naturale din marea 
teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă a statului român, le va fi acordat dreptul de intrare și 
de ședere în România, în baza vizei române de scurtă ședere cu intrări multiple în scop de afaceri, iden-
tificată prin simbolul C/A. 
Viza se acordă pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 5 ani, cu respectarea duratei de ședere de maxi-
mum 90 de zile, în cursul oricărei perioade de 180 de zile. 
Hotărârea se aplică pentru o perioadă de 3 ani. 
 
HOTĂRÂRE nr. 623 din 21 august 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de între-
prinderile mici și mijlocii (MO 531/2013) 
Hotărârea aduce modificări HG 274/2013 în ceea ce privește următoarele aspecte: 
� Este redusă cu un an perioada până la care se face plata ajutorului de minimis, aceasta fiind stabili-

tă până la 31 decembrie 2015 (anterior 2016), în limita bugetului anual alocat schemei 
� Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis a fost suplimentat cu 100 milioane lei, fiind crescut 

de la 400 milioane lei la 500 milioane lei 
� Numărul estimat al IMM-urilor beneficiare de ajutor de minimis a fost crescut de la 1000 la 2000. 
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ORDIN nr. 2223 din 22 august 2013 pentru aprobarea modelului și conținutului formula-
rului (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/
regularizarea taxei pe valoarea adăugată“ (MO 548/2013) 
Ordinul actualizează modelul și instrucțiunile de completare a formularului 307 - „Declarație privind su-
mele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea TVA“. 
 
ORDIN nr. 2224 din 22 august 2013 pentru aprobarea modelului și conținutului formula-
rului (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către 
persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adău-
gată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal“ (MO 549/2013) 
 
ORDIN nr. 1021 din 29 iulie 2013 privind aprobarea modelului și conținutului formularu-
lui "Decizie de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de in-
specția fiscală pentru persoane juridice" (MO 501/2013) 
Ordinul reglementează modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului „Decizie de im-
punere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală pentru persoane juridi-
ce”, cod 14.13.02.18. Acesta este emis în urma inspecțiilor fiscale anticipate efectuate pentru soluționa-
rea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare și are rol și de decizie de rambursa-
re. Ordinul conține și instrucțiunile de completare a formularului. 
 
ORDIN nr. 1022 din 29 iulie 2013 privind aprobarea modelului și conținutului unor docu-
mente întocmite în activitatea de inspecție fiscală pentru persoane fizice care desfășoa-
ră activități independente în mod individual și/sau într-o formă de asociere (MO 
505/2013) 
Ordinul reglementează modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularelor: 
� „Decizie de impunere privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale stabilite suplimentar de plată 

de inspecția fiscală pentru persoane fizice care desfășoară activități independente în mod individual 
și/sau într-o formă de asociere”, cod MFP 14.13.02.18/i.v.  

� „Decizie de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală 
pentru persoane fizice care desfășoară activități independente în mod individual și/sau într-o formă 
de asociere”, cod MFP 14.13.02.18/o.f. 

 

ORDIN nr. 1023 din 29 iulie 2013 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 
1.415/2009 privind aprobarea modelului și conținutului unor documente și formulare 
utilizate în activitatea de inspecție fiscală la persoane fizice (MO 504/2013) 
Ordinul reglementează modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularelor: 
� „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspecția fiscală pentru persoane fizice 

care realizează venituri impozabile din activități economice nedeclarate organelor fiscale”, cod MFP 
14.13.02.18/1.i.v. 

� „Decizie de impunere pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adău-
gată cu opțiune de rambursare la persoane fizice”, cod MFP 14.13.02.18/2.i.v.  

� „Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adăugată și alte obligații fiscale stabilite de inspecția 
fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activități economice nedeclara-
te organelor fiscale”, cod MFP 14.13.02.18/3.i.v. 

 
ORDIN nr. 1024 din 29 iulie 2013 privind aprobarea modelului și conținutului formularu-
lui "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecției fisca-
le" (MO 501/2013) 
Ordinul reglementează modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului „Decizie privind 
nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecției fiscale”, cod 14.13.02.99/3. Acesta este emis în 
urma inspecțiilor fiscale anticipate efectuate pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA 
cu opțiune de rambursare și are rol și de decizie de rambursare. 
 
LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia la locul de muncă - Republicată*) 
(MO 498/2013) 
 
INFO - Regimul contribuțiilor sociale în perioada concediului pentru creșterea copilului  
Contribuabilii la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenta contabilă în partidă 
simplă care beneficiază de concedii și indemnizații pentru creșterea copilului, în conformitate cu preve-
derile OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, trebuie să-și 
îndeplinească obligațiile fiscale.  
În categoria contribuabililor cărora le sunt aplicabile aceste cerințe includem:  
� persoanele fizice prevăzute la art. 296^21 alin. 1) lit. a) - e) din Codul Fiscal 
� întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale 
� membrii întreprinderii familiale 
� persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice;  

Formularele  
fiscale 

307 și 311  
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� persoanele care realizează venituri din profesii libere;  
� persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală. 
În perioada în care contribuabilii mai sus menționați beneficiază de concedii și indemnizații pentru crește-
rea copilului nu pot desfășura alte activități supuse impozitului pe venit, iar în cazul în care desfășoară 
alte activități, li se suspendă respectiva indemnizație. Pentru aceste indemnizații nu se datorează impozit 
pe venit și nici contribuții sociale obligatorii. 
În acest context, contribuabilii care obțin astfel de indemnizații au obligația să depună la organul fiscal 
competent formularul 601 „Cerere de încetare a obligației de plată a contribuției de asigurări sociale”, 
deoarece încetează calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii, însoțit de documente emise de 
instituțiile plătitoare. 
În cazul în care contribuabilii nu mai beneficiază de indemnizație, au obligația depunerii în termen de 15 
zile a formularului 600 „Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, în vederea reasi-
gurării la sistemul public de pensii. 
Sursa: DGFP Vâlcea 
 
INFO - Persoanele fizice datorează CASS și pentru alte categorii de venituri 
Obligație 
Persoanele care obțin venituri din: cedarea folosinței bunurilor; investiții; premii și câștiguri din jocuri de 
noroc; operațiunea de fiducie și din alte surse au calitatea de contribuabili în sistemul de asigurări sociale 
de sănătate. 
Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menționate plătesc contribuția asu-
pra tuturor acestor venituri. 
Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un sala-
riu de bază minim brut pe țară (800 lei). 
Atenție! 
Nu se datorează CASS pentru veniturile menționate mai sus de către persoanele care realizează:  
� venituri din salarii și asimilate salariilor 
� venituri sub forma indemnizațiilor de șomaj 
� venituri din pensii 
� venituri din: activități independente realizate sub formă de întreprindere individuală (ÎI), întreprindere 

familială (ÎF), persoană fizică autorizată (PFA);  
� venituri din profesii libere;  
� venituri din activități agricole;  
� venituri din activități independente cu reținere la sursă (venituri din activități desfășurate în baza con-

tractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent; venituri 
din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;  

� venituri obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil - microîn-
treprindere, care nu generează o persoană juridică); realizate din asocierile fără personalitate juridi-
că constituite între persoane fizice rezidente cu persoane juridice române atât în România cât și în 
străinătate. 

Baza de calcul 
Baza lunară de calcul pentru: 
� veniturile din cedarea folosinței  

ο venitul net în cazul în care se aplică cotele forfetare;  
ο norma anuală de venit - pentru închirierile de camere în scop turistic;  
ο venitul net anual - pentru cei care determină venitul în sistem real; 
� veniturile din investiții - câștigul net; 
� veniturile din premii și câștiguri din jocuri de noroc - venitul net determinat ca diferență dintre venitul 

din premii sau din jocuri de noroc și suma reprezentând venit neimpozabil; 
� veniturile din operațiunea de fiducie este cea prevăzută la art. 42^1 din Codul Fiscal; 
� veniturile din alte surse - venitul brut realizat. 
Contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal competent, prin decizia de 
impunere anuală, pe baza informațiilor din: 
� declarația privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, transferuri de ti-

tluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise, și opera-
țiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de 
acest gen; 

� declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit; 
� evidența fiscală, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, în cazul în care venitul net se sta-

bilește prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. 
Contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează în anul următor, prin aplicarea cotei individuale 
de contribuție asupra bazelor de calcul. 
Plata contribuției 
Sumele reprezentând obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilite 
prin decizia de impunere anuală se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei. 
Sursa: DGFP Vâlcea 
 

ORDIN nr. 3 din 9 august 2013 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul BNR 
nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil 
entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a BNR (MO 513/2013) 

Atenție la situațiile în 
care datorați 

contribuția de 
asigurări sociale de 
sănătate, pentru alte 
venituri decât salarii 
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HOTĂRÂRE nr. 590 din 14 august 2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi 
liberă (MO 513/2013) 
Prin această hotărâre, pentru salariații din sectorul public, ziua de 16 august 2013 a fost stabilită ca zi 
liberă, urmând a fi recuperată în intervalul 24 august - 30 septembrie. 
Hotărârea definește și excepții de la acordarea zilei libere pentru anumite ramuri de activitate. 
   
REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii august 2013 pentru evaluarea ele-
mentelor 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 = 4,4367 RON; 1 CHF = 3,6017 RON; 1 GBP = 5,1909 RON; 1 USD = 3,3510 RON. 
 
AGENDA LUNII SEPTEMBRIE 2013 
Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau 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. 
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. 71 din Codul Fiscal; 

� Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
� Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementări în domeniul TVA 
� Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de înregistrare în 

scopuri de TVA;  
� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune 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; 
� Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uitați 
Că vineri, 6 septembrie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 

în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în luna august 2013. 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 2013. 

Că marți, 10 septembrie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
� declarației de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impoza-

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

Că marți, 10 septembrie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Că luni, 16 septembrie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna august 2013 (standard sau extinsă depusă în format electronic); 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru august 2013. 
Că miercuri, 25 septembrie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100)*; 
� declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală 

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300)*; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declarație privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarație 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); 
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� declarației recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 
aferentă lunii august 2013; 

� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferentă 
lunii august 2013 (formular 394)*;  

� declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice 
care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice și posturilor consulare acreditate în România (formular 224);  

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

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social ṓi fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna august 2013 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse  
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� anticipată a 50% din impozitul pe venitul din activitățile agricole (prima rată) de către contribuabilii 

care obțin venituri din activități agricole, conform art.82 alin. (3) Cod Fiscal 
� anticipată a impozitului pe venit aferent trimestrului III 2013 de către contribuabilii care realizează 

venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din aren-
dare, precum și venituri din activități agricole conform art 71 Cod Fiscal 

� contribuției de asigurări sociale de sănătate 
ο aferentă trimestrului III, de către contribuabilii prevăzuți la art. 29621 alin. (1) lit. a)—e): întreprinză-

torii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de 
persoană fizică autorizată să desfășoare activități 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 evidența contabilă în partidă simplă; 

ο aferentă semestrului I, de către persoanele care realizează venituri din activitățile agricole prevă-
zuți la art. 29621 alin. (1) lit. g) 

� taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului IV 
� contribuției la Fondul pentru mediu (exclusiv ecotaxă). 
Că luni, 30 septembrie, 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 Comunității (Formular 313). 
Că luni, 30 septembrie, este ultima zi pentru plata 
� taxelor locale pe terenuri, clădiri, mijloace de transport, precum și a taxei pentru afișaj în scop de 

reclamă și publicitate (tranșa II și ultima pentru 2013).  
 
IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor pot fi descărcate 
de pe site-ul Ministerului de Finanțe : www.mfinante.ro.  
Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță de 
contribuabilii mari și mijlocii precum și de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declarați-
ilor și au un certificat digital. 

30 septembrie este 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2013  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)  

20,8 % pentru condiții normale de muncă 
25,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
30,8 % pentru condiții speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraților din luna pen-
tru care se calculează contribuția și valoa-
rea 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 
2.223 =11.115 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 indem-
nizații 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 calculea-
ză contribuția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj (calculată la ve-
nitul brut) 0,5% 0,5% 

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

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

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

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

Impozitul pe venituri   16% 

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

4 * 50% salariul minim pe economie (800 
lei) la fiecare 100 de salariați   

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen-
sul impozitului pe venit începând cu mai 2013 9,35 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 
23/2013 

800 lei (începând cu 1 iulie 2013) 
    

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

  
13 lei 
32,50 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 salari-
ul 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 benefici-
ază 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 supor-
tate de angajator precum și pentru indemnizațiile 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 desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, mențio-
nate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 



Bd. Dacia 56, Sector 2 
București - 020061  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  
Telefon: + 40 (0) 74 520 2739 
Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail: office@apex-team.ro 

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 financi-
are și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți specializați în asistența servi-
ciului 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 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

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. 
 © 2013 APEX Team International 


