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REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 privind raportarea de date și informații statis-
tice la Banca Națională a României (MO 602/2014) 
Noul regulament al BNR intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, dată la care se abrogă Regula-
mentul BNR nr. 31/2011 privind raportarea de date și informații statistice la BNR. 

ORDONANŢĂ nr. 8 din 31 iulie 2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în 
OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (MO 585/2014) 
În luna iulie a fost publicată Legea 94/2014, care a adus modificări legislației privind tichetele de 
vacanță. Având în vedere că anumite schimbări privind emiterea tichetelor de vacanță au fost intro-
duse fără a fi pregătită în prealabil partea tehnică, a fost emisă o nouă ordonanță care aduce urmă-
toarele amendamente Legii 94/2014: 
� Se amână emiterea în sistem on-line a tichetelor de vacanță până la 1 ianuarie 2015 
� Emiterea voucherelor de vacanță va fi făcută până la 31 decembrie 2014 de către unitățile 

specializate, autorizate de Ministerul Finanțelor Publice (adică de societățile care le emiteau și 
înainte de modificările aduse de Legea 94/2014) 

� Voucherele care se emit în această perioadă au valabilitate până la 31 decembrie 2014, iar 
cele emise anterior își mențin valabilitatea până la data de expirare. 

ORDONANŢĂ nr. 12 din 31 iulie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protec-
ției concurenței (MO 586/2014) 
Ordonanța aduce modificări legislației privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în 
domeniul concurenței.  
Noile prevederi intră în vigoare la 5 septembrie 2014. 
Menționăm mai jos principalele modificări introduse: 
Practicile de concurență neloială  
Este simplificată lista faptelor care sunt considerate concurență neloială. 
Noile reglementări definesc ca practici distincte de concurență neloială următoarele situații: 
a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori 

răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informații care nu 
corespund realității despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură 
să îi lezeze interesele 

b) deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său 
ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva 
întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecției acestora și a căror dezvăluire 
poate dăuna intereselor acelei întreprinderi. 

La aceste situații specifice se adaugă prevederea cu caracter general care califică drept practici de 
concurență neloială orice alte practici comerciale care contravin uzanțelor cinstite și principiului 
general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață. 
Procedura de sancționare a practicilor de concurență neloială 
Consiliul Concurenței primește sesizările și le soluționează în termen de 30 zile dacă le respinge, și 
în termen de 60 de zile de la data la care sesizarea este completă, dacă le analizează pe fond. Cu 
toate acestea, ca noutate, sesizările vor fi soluționate în plen / comisii ale Consiliului Concurenței și 
pot fi respinse chiar și în cazul în care prezintă o lezare minoră a sectorului de industrie aferent. 
Consiliul Concurenței poate: 
� să dispună măsura interimară a încetării practicii de concurență neloială, 
� să interzică practica, 
� să aplice sancțiuni contravenționale. 
Soluționarea sesizărilor se face prin decizie, care va constitui titlu executoriu și care se publică pe 
site-ul Consiliului Concurenței.  
La luarea deciziilor se vor avea în vedere: 
� gravitatea faptei 
� efectele pe piață 
� sancțiunile primite în ultimii doi ani. 
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Contravențiile reglementate prin Ordonanță 
Sunt mărite sancțiunile prevăzute în vechile reglementări. 
Pentru persoane juridice, amenda este acum de la 5.000 lei până la 50.000 lei (anterior era de la 1.000  
lei până la 10.000 lei). Se pedepsește și furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în 
eroare, cu amenda între 1.000 lei și 10.000 lei, pentru persoanele juridice. 
Constituirea unui nou organism în domeniul combaterii concurenței neloiale 
Conform Ordonanței, se va înființa Consiliul interinstituțional în scopul definirii și implementării politicilor 
publice în domeniul combaterii concurenței neloiale. Acest nou organism va funcționa sub coordonarea 
Ministerului Finanțelor Publice. 

CIRCULARĂ nr. 25 din 4 august 2014 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii 
Naționale a României (MO 585/2014) 
Începând cu data de 5 august 2014, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este 
de 3,25% pe an (anterior 3,5%). 

ORDIN nr. 2323 din 28 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor tehnice privind  procedura 
de întocmire a formalităților vamale pentru trimiterile transportate prin  serviciile  de cu-
rierat rapid (MO 581/2014) 
Normele sunt aplicabile pentru toate trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, care se prezin-
tă la birourile vamale de frontieră și de interior, trimiteri care sunt supuse vămuirii și sunt expediate potrivit 
reglementărilor poștale internaționale și naționale în materie. 
Prin servicii de curierat rapid se înțelege fie servicii poștale expres, fie servicii livrare specială, conform 
Deciziei 2858/2007 a președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia 
Informației. 

ORDIN nr. 2365 din 1 august 2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăți-
lor anticipate cu titlu de impozit (MO 615/2014) 
Ordinul aprobă Procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit (pentru persoane fizi-
ce) și formularul "Referat privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit".  
Procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se 
aplică pentru următoarele situații: 
a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, pentru care chiria este exprimată în lei, 

în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor 
din arendă.  

b) încetarea activității în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, în cazul persoane-
lor care realizează venituri din activități independente, din activități agricole impuse în sistem real, din 
silvicultură și din piscicultură; 

c) corecția normelor de venit ca urmare a încetării activității în cursul anului, a întreruperii temporare a 
acesteia,  precum și în situația dobândirii/pierderii calității de salariat; 

d) depășirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care reali-
zează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, 
având o capacitate de cazare cuprinsă între una și cinci camere inclusiv, impuse pe baza normelor 
de venit; 

e) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activități impuse pe 
baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente im-
puse pe baza normelor de venit; 

f) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează 
venituri din activități independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activități 
care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate de-
termina pe baza normelor anuale de venit. 

Solicitarea privind recalcularea plăților anticipate se face de către contribuabil sau de către împuternicit, 
pe baza formularului 220 "Declarația privind venitul estimat/norma de venit", în care se bifează căsuța 
"Recalcularea plăților anticipate” și va fi însoțită de documente justificative. 
În vederea recalculării plăților anticipate, formularul 220 se depune astfel: 
a) în termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de închiriere sau de la data apariției uneia dintre 

situațiile pentru care se poate solicita corecția venitului net stabilit pe baza normelor de venit  
b) în termen de 15 zile de la data încetării activității sau suspendării temporare a acesteia, în cazul per-

soanelor care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, impuse în sistem 
real, din silvicultură și/sau din piscicultură 

c) în termen de 15 zile de la depășirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal, de 
către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic 

d) în termen de 15 zile de la completarea obiectului de activitate cu activități noi. 
În situația în care formularul 220 se depune după expirarea termenelor menționate, organul fiscal proce-
dează la recalcularea plăților anticipate, de la data depunerii acestuia.  
În situația în care pe baza documentelor depuse se justifică recalcularea plăților anticipate, organul fiscal 
emite "Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări 
sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale" 
(formularul 260), în care se evidențiază suma stabilită inițial (decizie anterioară) și suma recalculată 
(decizie curentă). 

Rata dobânzii  
de referință  

a BNR  
a fost redusă  

la 3,25% 
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ORDIN nr. 2446 din 4 august 2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în 
domeniul colectării creanțelor fiscale (MO 616/2014) 
Ordinul aprobă modele de formulare utilizate în activitatea ANAF, fiind abrogat Ordinul MFP 585/2005 
care le reglementa.  
Se specifică faptul că formularele se emit prin intermediul aplicațiilor informatice ale MFP – ANAF, cu ex-
cepția celor cu regim special, care se emit prin unități specializate. 

ORDIN nr. 2447 din 4 august 2014 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF 
1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării 
creanțelor fiscale (MO 616/2014) 
Ordinul aduce modificări Ordinului ANAF 1438/2009 prin schimbarea modelelor unor formulare utilizate în 
domeniul colectării creanțelor fiscale, cum ar fi: titlul executoriu, somația, decizia referitoare la obligațiile 
de plată accesorii, înștiințarea privind stingerea creanțelor fiscale, adresa de înființare a popririi asupra 
disponibilităților bănești, adresa de înștiințare privind înființarea popririi asupra disponibilităților bănești, 
decizia de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești.  

ORDIN nr. 1015 din 4 august 2014 privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor pu-
blice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colec-
tării creanțelor fiscale (MO 616/2014) 

ORDIN nr. 1050 din 12 august 2014 privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei 
pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamen-
tului de organizare și funcționare a acesteia (MO 615/2014) 
Ordinul instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și apro-
bă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supu-
se accizelor armonizate. 

ORDIN nr. 328 din 30 iulie 2014 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor 
din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului mun-
cii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului National de Statistică nr. 
1.832/856/2011 (MO 631/2014) 

ORDIN nr. 1419 din 16 iulie 2014 privind modificarea și completarea Clasificării ocupații-
lor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului 
muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică 
nr. 1.832/856/2011 

ORDIN nr. 4 din 11 august 2014 privind modificarea 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 604/2014) 

INFO - Regimul contribuțiilor sociale în perioada concediului pentru creșterea copilului  
Contribuabilii la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă sim-
plă, care beneficiază de concedii și indemnizații pentru creșterea copilului, în conformitate cu prevederile 
OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, trebuie să-și îndepli-
nească obligațiile fiscale.  
In 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;  
� 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 

APEX Team  
recrutează! 

APEX Team este în continuă dezvoltare și dorește să recruteze un nou   
membru în echipă pentru poziția „Administrative Officer - Accounting department”. 

Noul membru va fi în principal responsabil de activități de curierat,  
reprezentând APEX și clienții în relația cu autorități, bănci și alte instituții. 

 
Trimiteți C.V. la: recrutare@apex-team.ro 

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 Alăturați-vă echipei!  
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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 documentele 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. 

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 socia-
le 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 (900 lei). 
Atenție! 
Se datorează CASS pentru veniturile menționate mai sus chiar dacă persoanele 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 

contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent; veni-
turi 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 între 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 

titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise, și ope-
rațiuni 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 individua-
le 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 maxim 60 de zile de la data comunicării deciziei. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii august 2014 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 = 4,4126 RON; 1 CHF = 3,6583 RON; 1 GBP = 5,5567 RON; 1 USD = 3,3490 RON 

Atenție la situațiile      
în care datorați 
contribuția de 

asigurări sociale de 
sănătate, pentru alte 
venituri decât salarii 
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AGENDA LUNII SEPTEMBRIE 2014 

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 reglementărilor în domeniul TVA 
� Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de înregistrare în 

scopuri de TVA;  
� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune 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, 5 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 2014. 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 până la 25 septembrie 2014. 

Miercuri, 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). 

Miercuri, 10 septembrie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Luni, 15 septembrie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna august 2014 (standard sau extinsă depusă în format electronic); 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru august 2014. 
Joi, 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 eviden-

ța 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 înregistra-

re în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fis-
cal" (formular 311); 

� declarației recapitulative lunare privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare 
(formular 390)* aferentă lunii august 2014; 

� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, 
aferentă lunii august 2014 (formular 394)*;  

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

 

25 septembrie 
termen pentru plata 

impozitului pe 
construcții  

(rata a doua) 
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� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (exclusiv ecota-
xă). 

Joi, 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 și 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 2014 
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 
� impozitului pe construcții (rata a doua) (Atenție! Impozitul pe construcții trebuia de-

clarat integral în D100 aferentă lunii aprilie 2014 - pentru mai multe detalii vă rugăm să 
consultați buletinul informativ APEX Team nr. 5 2014  

 http://www.apex-team.ro/Newsletter/APEX_Team_Noutati_legislative_5_2014.pdf 
� anticipată privind impozitul pe venit aferent trimestrului III 2014 de către contribuabilii care 

realizează venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția 
veniturilor din arendare, precum și venituri din activități agricole impuse în sistem real, 
silvicultură și piscicultură 

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

și i): întreprinzătorii 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, persoanele care realizează venituri din 
cedarea folosinței bunurilor, persoanele care realizează venituri din silvicultură și pisci-
cultură și persoanele care realizează venituri din activități agricole pentru care nu au fost 
stabilite norme de venit și se impun in sistem real 

ο aferentă semestrului I, de către persoanele care realizează venituri din activitățile agrico-
le prevăzuți 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). 
Marți, 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), pentru anul 2013. 
� cererii de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de 

TVA în România, stabilite în afara Comunității (Formular 313), pentru anul 2013. 
Marți, 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 2014).  
 

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 depu-
nerea online a declarațiilor și au un certificat digital. 

30 septembrie  
este ultima zi pentru 
depunerea cererilor 

de rambursare a TVA 
din alte state UE   

(formulare 313 și 318) 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2014  
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 
2.298 =11.490 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 venitul brut) 0,5% 0,5% 

Contribuția pentru accidente de muncă și boli 
profesionale 

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 (900 
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 
871/2013 

900 lei (începând cu 1 iulie 2014) 
    

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 temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă 
sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  

OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, 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. 
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