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ORDIN nr. 217 din 31 martie 2015/4172 din 4 iunie 2015/1348 din 29 iu‐
nie 2015/835 din 16 iulie 2015 privind încadrarea în activitatea de crea‐
ție de programe pentru calculator (MO 573/2015) 

Este un ordin comun al Ministerului pentru Societatea Informațională, al Ministeru-
lui Educației și Cercetării Științifice, al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției So-
ciale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice, ordin ce modifică 
cadrul legal privind scutirile de la plata impozitului pe venit pentru angajații care 
desfășoară activități de creație de programe pentru calculator.  
Reamintim că această facilitate fiscală este acordată de peste 10 ani și reprezintă un 
important stimulent pentru industria IT din România, puternic dezvoltată în această 
perioadă.  
Una din condițiile inițiale a fost ca angajații eligibili să fie absolvenți ai uneia din 
specializările cu profil IT indicate în legislație. Lista specializărilor a fost un subiect 
intens dezbătut cu mediul de afaceri, ea nereușind să acopere toate specializările 
din domeniul IT din sistemul de învățământ. În anul 2013, lista de specializări a cu-
noscut o actualizare. Cu toate acestea, procedura de acordare a facilităților ignora în 
continuare calificările profesionale și experiența angajaților care nu puteau benefi-
cia de scutire din cauza specializării absolvite.  
Noul ordin vine să corecteze această problemă intens dezbătută, eliminând complet 
condiția absolvirii uneia din specializările din listă. 
Prezentăm în cele ce urmează procedura actualizată. 
Cine beneficiază de facilitățile privind scutirea de la plata impozitului 
pe venit? 
Angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul Româ-
niei, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod 
CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum și angajații persoanelor juridice ro-
mâne de drept public. Pot beneficia de facilități și cetățenii statelor membre ale UE, 
SEE și Confederației Elvețiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structurile de 
specialitate ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu diploma acordată 
după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau cu diploma 
acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență. 
Ce condiții cumulative trebuie îndeplinite? 
a) posturile pe care sunt angajați corespund următoarelor ocupații: administrator 

baze de date, analist, inginer de sistem în informatică, inginer de sistem softwa-
re, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informa-
tice, programator de sistem informatic; 

b) Ordinul prezintă descrierea fiecărei ocupații de mai sus;  
c) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat 

în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcție, departament, 
oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare; 

d) angajații eligibili dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învă-
țământ superior de lungă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea 
ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ 
superior acreditată, și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute; 
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e) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele 
analitice, ca urmare a activității de creație de programe pentru calculator destinate 
comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puțin echivalentul în lei a 
10.000 USD (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, afe‐
rent fiecărei luni în care s‐a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficia‐
ză de scutirea de impozit pe venit. 

Care sunt documentele justificative necesare la încadrarea persoanelor scuti‐
te de la plata impozitului pe veniturile din salarii? 
a) actul constitutiv, în cazul societăților comerciale; 
b) organigrama angajatorului; 
c) fișa postului; 
d) copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul univer‐

sitar de lungă durată, însoțită de copia legalizată a foii matricole sau, după caz, a su‐
plimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a diplomei acordate după finaliza‐
rea ciclului I de studii universitare de licență, însoțită de copia legalizată a suplimen‐
tului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eli‐
berat prin structurile Ministerului Educației și Cercetării Științifice, pentru cetățenii 
statelor membre ale UE, SEE și Confederației Elvețiene; 

e) copia legalizată a contractului individual de muncă; 
f) statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la pla‐

ta impozitului pe veniturile din salarii; 
g) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să 

ateste procesul de creație de programe pentru calculator; 
h) balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creație 

de programe pentru calculator. 
Este necesară depunerea dosarului de documente la autorități? 
Nu, dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în 
vederea controlului. 
Cum se aplică scutirea de impozit? 
Scutirea de impozit pe veniturile din salarii se aplică lunar, numai pentru veniturile de 
natură salarială obținute în baza unui contract individual de muncă, indiferent de mo‐
mentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, și fără a fi condiționată de contri‐
buția acesteia la realizarea plafonului minim de venit de 10.000 USD pentru fiecare anga‐
jat.  

HOTĂRÂRE nr. 685 din 19 august 2015 pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind con‐
cediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin HG 
52/2011 (MO 649/2015) 
Hotărârea aduce modificări normelor privind concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor. 
Astfel, persoanele care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe 
activități vor beneficia de concediu și de indemnizația pentru creșterea copilului pe baza 
documentelor care dovedesc suspendarea a cel puțin uneia dintre activități.  
Hotărârea stipulează explicit condițiile în care părinții care beneficiază de indemnizație 
pentru creșterea copilului pot realiza, concomitent, venituri supuse impozitării de până la 
3.000 lei anual, limită stabilită prin Legea 126/2014 (pentru modificarea OUG 111/2010 
privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru sta‐
bilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație 
pentru creșterea copilului). 
Astfel, în perioada concediului pentru îngrijirea copilului, persoana care beneficiază de 
indemnizație pentru creșterea copilului poate realiza venituri supuse impozitului până la 
limita de 3.000 lei anual prin desfășurarea efectivă a unei activități, cu condiția ca 
activitatea care a stat la baza stabilirii dreptului la indemnizație să rămână între‐
ruptă/suspendată.  
În situația în care, ambii părinți solicită succesiv dreptul la concediu și indemnizație pen‐
tru creșterea copilului, limita de venituri de 3.000 lei pe care o pot realiza anual conco‐
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mitent cu primirea indemnizației, se aplică fiecăruia, în funcție de opțiunea de concediu. 
Persoanele care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului, în cazul în care 
depășesc limita veniturilor anuale de 3.000 lei obținute ca urmare a desfășurării unor 
activități, au obligația să depună la primărie o notificare în acest sens, care va fi transmi‐
să agenției teritoriale,  iar aceasta va verifica respectarea limitei de venituri. În cazul în 
care, persoanele care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului realizează 
venituri peste limita de 3.000 lei anual, indemnizația pentru creșterea copilului se consi‐
deră a fi acordată necuvenit și se recuperează în condițiile legii. 
Un alt element de noutate constă în faptul că, în cazul în care, apare o situație de natură 
să genereze un nou drept, la stabilirea bazei de calcul a indemnizației pentru creșterea 
copilului vor fi luate în considerare și veniturile realizate pe perioada concediului de în‐
grijire a copilului în limita a 3.000 lei anual. 

ORDIN nr. 1965 din 24 iulie 2015 privind modificarea și completarea Ordinu‐
lui președintelui ANAF nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului și conținutu‐
lui unor formulare de înregistrare în scopuri de TVA (MO 579/2015) 
Ordinul aprobă un nou model și conținut al formularului «Cerere de înregistrare în sco‐
puri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal» 
(098), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva.  
Cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, 
se adresează cazurilor în care se solicită înregistrarea prin opțiune, cifra de afaceri înre‐
gistrată fiind inferioară plafonului de înregistrare sau se estimează realizarea unei cifre 
de afaceri care va atinge sau depăși plafonul de scutire. 

ORDIN nr. 1966 din 24 iulie 2015 pentru aprobarea modelului și conținutului 
formularului (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea in‐
tenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică opera‐
țiuni din sfera TVA" (MO 580/2015) 
Ordinul modifică modelul și conținutul formularului (088) "Declarație pe propria răspun‐
dere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care 
implică operațiuni din sfera TVA".  
Reamintim că acest formular a fost introdus începând cu 1 februarie 2015, odată cu noua 
procedură de înregistrare în scopuri de TVA, procedură care a produs numeroase nemul‐
țumiri în rândul mediului de afaceri, înregistrarea în scopuri de TVA devenind o reală 
problemă. Detalii privind noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA pot fi regăsite 
în buletinele informative APEX Team nr. 1 2015 și 7 2015.  
Noul formular nu este semnificativ modificat. Sunt aduse doar câteva modificări minore 
asupra unor întrebări din formular, cum ar fi: 
� Există asociați și/sau administratori care au deținut în ultimii 5 ani fiscali încheiați 

anterior depunerii prezentei declarații calitatea de asociat și/sau administrator la 
persoane impozabile, care înregistrau obligații fiscale restante la bugetul general con‐
solidat al statului, potrivit evidenței financiar‐contabile?  

� Anterior întrebarea făcea referire la ultimii 3 ani. 
� Aceeași extindere este făcută și la întrebarea care vizează numărul de persoane impo‐

zabile la care administratorii /asociații dețin sau au deținut calitatea de asociat / ad‐
ministrator în ultimii 5 ani.  

� Este nuanțată întrebarea referitoare la numărul de salariați. Astfel, dacă în vechiul 
formular, răspunsul era grupat pe 3 categorii (niciun salariat/ mai mic sau egal cu 10/ 
peste 10), acum avem 5 categorii de răspunsuri (niciun salariat / un salariat / între 2‐
5 / între 6‐10 / peste 10). Totodată se prevede anexarea unui număr de 1‐3 contracte 
de muncă, înregistrate în REVISAL pentru persoanele care dețin poziții relevante în 
cadrul persoanei impozabile (director, manager, șef compartiment etc.). În cazul în 
care, persoana impozabilă nu are încheiate contracte individuale de muncă pentru 
realizarea obiectului de activitate, este prevăzut un spațiu pentru precizarea motivu‐
lui pentru care activitatea desfășurată nu presupune încheierea unor contracte de 
muncă. În cazul folosirii de personal pus la dispoziție de alte firme, se vor anexa copii 
de pe aceste contracte. 

� Se solicită anexarea de documente relevante pentru răspunsurile la întrebările legate 

Un nou formular 
088 pentru 

înregistrarea în 
scopuri de TVA 
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CASS poate fi 
dedusă din baza 

impozabilă  
în cazul  

veniturilor din 
chirii 

de: 
ο veniturile brute obținute de asociați și administratori, persoane fizice, în ultimele 

12 luni 
ο studiile/profesiile administratorilor persoane fizice și ocupația avută în ultimele 12 

luni 
� Sunt adăugate două noi întrebări: 

ο Se solicită precizarea sumelor cu care asociații /administratorii au creditat alte so‐
cietăți în ultimii 5 ani, societăți la care au deținut calitatea de asociat /
administrator.  

ο Dacă au mai fost depuse declarații 088 pentru aceeași entitate, se solicită numărul 
de depuneri. 

Subliniem încă odată faptul că, noul formular 088 nu va rezolva problemele generate de 
noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA. Există în continuare posibilitatea ca o 
societate să depășească plafonul de scutire și implicit să fie obligată să solicite înregis‐
trarea în scopuri de TVA, dar organele fiscale să continue să considere că societatea nu 
demonstrează intenția și capacitatea de a desfășura activități economice. Este justificată 
intenția autorităților de a limita înregistrarea unor societăți cu grad de risc de fraudă în 
domeniul TVA. Totuși, stabilirea unei proceduri greoaie care afectează activitatea unei 
vaste majorități de contribuabili corecți, nu va produce efecte pozitive. Analiza mecanică 
a unor informații, fără a avea o analiză reală a unui plan de business și lipsa de transpa‐
rență și de comunicare între ANAF și contribuabili cu privire la motivele respingerii în‐
registrării în scopuri de TVA, vor conduce la frustrări și stări tensionate în mediul de 
business, situații care vor genera procese în justiție și deschiderea unor noi proceduri de 
infringement în materie de TVA la nivel european.  

ORDIN nr. 2203 din 20 august 2015 pentru aprobarea Procedurii privind re‐
calcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice 
din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilității contri‐
buției de asigurări sociale de sănătate (MO 647/2015) 
Ordinul stabilește procedura acordării deductibilității contribuției de asigurări sociale de 
sănătate (CASS) pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței 
bunurilor. În acest sens, organul fiscal competent recalculează venitul net/baza impoza‐
bilă din cedarea folosinței bunurilor, pe fiecare sursă de realizare a venitului. 
CASS datorată pentru anul fiscal se deduce de organul fiscal din veniturile realizate pe 
fiecare sursă din categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă de‐
terminarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin 
utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli. 
Recalcularea venitului net/bazei impozabile se efectuează pentru următoarele tipuri de 
venit: 
a) venituri din închirieri și subînchirieri de bunuri mobile și imobile, precum și venitu‐

rile din arendare; 
b) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 

contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria veniturilor din acti‐
vități independente; 

c) venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate 
personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, altele 
decât cel care constituie structuri de primire turistică. 

În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor se cuprind și cele realizate de per‐
soanele care, în cursul anului, depășesc numărul de 5 camere de închiriat. 
CASS anuală datorată, alocată venitului realizat corespunzător fiecărei surse, se deduce, 
după caz, din: 
a) venitul net anual declarat în formularul 200 "Declarație privind veniturile realizate 

din România"; 
b) venitul net declarat în formularul 260 "Decizie de impunere privind plățile anticipa‐

te 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", în situația 
contribuabililor care nu au obligația depunerii formularului 200; 

c) venitul declarat în formularul 201 "Declarație privind veniturile realizate din străi‐
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nătate"; 
d) venitul bază de calcul al impozitului din formularul 112 "Declarație privind obligații‐

le de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a per‐
soanelor asigurate", în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare. 

Organul fiscal determină impozitul pe venitul net anual impozabil datorat, pe fiecare 
sursă și emite formularul 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate 
din România de persoanele fizice" sau formularul 251 "Decizie de impunere anuală pen‐
tru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice", după caz. 
Procedura se aplică pentru veniturile realizate de persoanele fizice începând cu 1 ianua‐
rie 2014. 

ORDIN nr. 2202 din 19 august 2015 pentru aprobarea procedurilor de anula‐
re a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 pri‐
vind anularea unor obligații fiscale și al Legii nr. 225/2015 privind anularea 
contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de 
persoane fizice (MO 637/2015) 
Ordinul aprobă procedurile de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor 
Legii 209/2015, cunoscută și ca legea amnistierii fiscale. Detalii suplimentare despre 
această lege puteți găsi în buletinul informativ APEX Team nr. 7 2015.  
Ordinul face precizarea că procedura este aplicabilă și în situațiile în care anularea obli‐
gațiilor fiscale se face la solicitarea contribuabilului. 

ORDIN nr. 961 din 19 august 2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fisca‐
le centrale nr. 3/2015 (MO 649/2015) 
Ordinul aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015 privind aplicarea unitară a 
scutirii de TVA prevăzută de art. 143 alin (1) lit. h) din Codul Fiscal, referitoare la navele 
destinate navigației maritime, utilizate pentru transportul internațional de persoane 
și/sau de bunuri, pentru pescuit ori altă activitate economică pe mare. 
Clarificările privind aplicarea reglementărilor sunt împărțite în două intervale: 2007‐
2013 și după 1 ianuarie 2014 (când s‐a introdus conceptul „navigației în largul mării”).  
Astfel, se face precizarea că scutirile de TVA prevăzute de Codul Fiscal se aplică dacă na‐
va este efectiv și preponderent utilizată pentru navigație pe mare (respectiv, în lar‐
gul mării). Pentru aceasta nu pot fi luate în calcul doar criterii obiective, cum ar fi 
lungimea sau tonajul navei, însă acestea ar putea fi utilizate pentru a exclude din dome‐
niul de aplicare a scutirilor navele care, în orice caz, nu ar fi capabile pentru navigație 
pe mare (respectiv, în largul mării).    
Pentru a stabili dacă o navă, care îndeplinește condițiile obiective de a fi capabilă să na‐
vigheze pe mare (respectiv, în largul mării), datorită lungimii și tonajului, a fost efectiv 
și preponderant utilizată pentru navigație pe mare (respectiv, în largul mării), pot fi uti‐
lizate mijloace de probă prevăzute de Codul de Procedură Fiscală sau orice alte mijloace 
de probă prevăzute de lege. 
Conceptul de navigație "pe mare", respectiv „în largul mării”, acoperă orice parte a mării 
în afara apelor teritoriale ale oricărei țări, care este dincolo de limita de 12 mile marine, 
măsurată de la liniile de bază stabilite în conformitate cu dreptul internațional al mării 
(Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării, semnată la Montego Bay 
la 10 decembrie 1982). 

REGULAMENT nr. 6 din 29 iulie 2015 pentru modificarea și completarea Re‐
gulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statis‐
tice la BNR (MO 615/2015) 
Sunt aduse modificări și completări Regulamentului 4/2014 al BNR privind raportarea 
de date și informații statistice. Menționăm în cele ce urmează principalele noutăți: 
� Sunt incluse în sfera obligațiilor de raportare statistică către BNR și informațiile re‐

feritoare la activele și pasivele societăților de asigurare.  
� Societățile de asigurare și societățile de administrare a fondurilor de pensii devin 

raportori de informații statistice către BNR. 
� Completarea formularelor "Dispoziție/Declarație de plată externă (DPE)" și 

«Declarație de încasare externă (DIE)» se va putea face și în format electronic. Rea‐

Creditele externe pe 
termen scurt care se 

prelungesc devin 
subiect de raportare 

statistică la BNR 
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mintim că, aceste formulare se transmit în maxim 10 zile calendaristice de la mo‐
mentul unei plăți sau încasări de cel puțin 50.000 euro sau echivalent, către sau de 
la un nerezident.  

� Creditele externe pe termen scurt (sub 1 an) care fac obiectul prelungirii cu mai mult 
de 1 an a valabilității contractelor, devin subiect al raportărilor statistice către BNR. 
Reamintim că, până acum doar creditele pe termen mediu și lung (peste 1 an) trebu‐
iau raportate la BNR. Creditele pe termen scurt, care își prelungeau succesiv valabi‐
litatea, nu făceau obiectul raportărilor către BNR. În practică există foarte multe so‐
cietăți care sunt finanțate prin credite externe pe termen scurt, acestea erau prelun‐
gite cu perioade succesive de 1 an, tocmai pentru a nu intra în sfera raportărilor că‐
tre BNR. Iată că această obligație li se va aplica și acestor tipuri de credite.  

ORDIN nr. 2097 din 11 august 2015 pentru modificarea pct. 1 al cap. B din 
anexa nr. 1 la Ordinul președintelui ANAF nr. 1.221/2009 privind Procedura 
de aprobare a regimului de declarare derogatoriu (MO 634/2015) 
Ordinul aduce modificări procedurii de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, 
reglementat de Ordinul președintelui ANAF 1221/2009.  
Astfel, este adăugat încă un caz care generează încetarea regimului de declarare deroga‐
toriu aprobat, respectiv începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilu‐
lui sunt instituite noi obligații declarative pentru impozite, taxe și contribuții datorate la 
bugetul de stat. 
Rămân nemodificate celelalte două situații de încetare a regimului derogatoriu: la data 
aprobată pentru încetare și respectiv începând cu luna în care nu mai este îndeplinită 
oricare dintre condițiile prevăzute. 

ORDIN nr. 876 din 27 iulie 2015 pentru aprobarea modelului și conținutului 
formularului 401 "Declarație informativă privind proprietățile imobiliare 
deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritori‐
ul României" (MO 643/2015) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului 401 "Declarație informativă privind 
proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene 
pe teritoriul României". 
Autoritățile executive ale administrației publice locale, prin compartimentele de specia‐
litate, au obligația depunerii declarației privind proprietățile imobiliare deținute de rezi‐
denți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României, până la data de 
10 aprilie a anului curent, pentru anul anterior. 
Prin excepție, pentru anul 2014, termenul de depunere a declarației este data de 20 sep‐
tembrie 2015. 
Declarația informativă se completează pe baza datelor și informațiilor cuprinse în for‐
mularele depuse de rezidenții din alte State membre ale UE care dețin proprietatea asu‐
pra bunurilor imobile în România.  
Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în format elec‐
tronic, sub forma unui fișier PDF care are atașat un fișier XML. Declarația se poate depu‐
ne și pe suport electronic, însoțit de anexa, în format hârtie (doar prima pagină), sem‐
nat, conform legii.  

ORDIN nr. 939 din 12 august 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului 
economiei și finanțelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor 
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (MO 649/2015) 
Ordinul actualizează trimiterile făcute de ordinul OMEF 1969/2007 aplicabil persoanelor 
juridice fără scop patrimonial către OMFP 3055/2009, acestea fiind înlocuite cu trimi‐
teri către Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și si‐
tuațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014.  
Reamintim că OMFP 1802/2014 se aplică de la 1 ianuarie 2015.  
Prezentul ordin intră în vigoare începând cu situațiile financiare anuale aferente exerci‐
țiului financiar 2015. 

LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 privind Codul silvic*) – Republicare (MO 
611/2015) 

Instituirea de noi 
obligații declarative 
determină încetarea 

regimului de 
declarare 

derogatoriu 



Pagina 7 

Newsletter 

 © 2015 APEX Team International 

HOTĂRÂRE nr. 614 din 28 iulie 2015 privind modificarea și completarea HG 
215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea vou‐
cherelor de vacanță (MO 591/2015) 
Hotărârea aliniază prevederile normelor de aplicare privind acordarea voucherelor de 
vacanță cu modificările aduse în ultima perioadă legislației în domeniu.  

ORDIN nr. 1008 din 6 august 2015 privind aprobarea Procedurii de imple‐
mentare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea 
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (MO 622/2015) 
Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor 
mici și mijlocii, este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul Energiei, Întreprinderi‐
lor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (MEIMMMA). 
EMPRETEC este un program integrat de pregătire care oferă întreprinzătorilor instruire 
și asistență tehnică, precum și un cadru instituțional pentru dezvoltarea capacităților 
antreprenoriale și creșterea competitivității pe piața locală și internațională a întreprin‐
derilor mici și mijlocii. 
Grupul‐țintă al Programului include antreprenori existenți sau potențiali, precum și top‐
manageri, inclusiv specialiști din organizații publice ori private presupuși a se comporta 
de o manieră antreprenorială sau managerială. 
Prin Program se finanțează workshopurile UNCTAD/ EMPRETEC România pentru spriji‐
nirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în domenii de interes pentru dezvolta‐
rea capacităților antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoștințelor teoretice și cu apli‐
cabilitate practică, necesare începerii și dezvoltării unei afaceri. 

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ 2016 
În luna iulie a fost publicată Legea 207/2015 privind noul Cod de Procedură Fiscală apli‐
cabil de la 1 ianuarie 2016. Așa cum am precizat în buletinul informativ precedent, reve‐
nim cu mai multe informații privind noutățile introduse prin noul Cod de Procedură Fis‐
cală. 
Dobânzi / penalități / majorări de întârziere 
Noul nivel al dobânzii de întârziere este 0,02% (de la 0,03%) pe fiecare zi de întârziere. 
Penalitățile de întârziere sunt, de asemenea, reduse la 0,01% (de la 0,02%) pe fiecare zi 
de întârziere.  
În concluzie, la nivel cumulat, se vor datora dobânzi și penalități de 0,03% pe fiecare zi 
de întârziere (în loc de 0,05% în prezent).   
Majorările de întârziere (datorate pentru obligații către bugetele locale) sunt reduse la 
1% (în prezent 2%) pe fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere.  
Penalitatea de nedeclarare 
Noutatea absolută adusă de noul Cod de Procedură Fiscală este implementarea conceptu‐
lui de penalitate de nedeclarare. Nivelul acesteia este de 0,08% pe zi din obligațiile fis‐
cale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de 
organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere.   
Atenție! Aplicarea penalității de nedeclarare NU va înlătura obligația de plată a dobânzi‐
lor și penalităților de întârziere. Totuși, penalitatea de nedeclarare NU se va aplica dacă 
obligațiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/plătitor și stabilite de organele 
de inspecție fiscală prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale le‐
gislației fiscale, de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cu‐
prinsă în norme, instrucțiuni, circulare sau opinii. 
Penalitatea de nedeclarare se reduce, la cererea contribuabilului/plătitorului, cu 75%, 
dacă obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată sau compensa‐
re ori sunt eșalonate la plată, în condițiile legii. Penalitatea de nedeclarare se majorează 
cu 100% în cazul în care obligațiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârșirii 
unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii.  
Penalitatea de nedeclarare se aplică doar creanțelor fiscale ce se nasc după data de 1 ia‐
nuarie 2016. 
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Dosarul prețurilor 
de transfer devine 

obligatoriu din 2016 

Prescripția creanțelor fiscale 
În prezent, termenul de prescripție începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului ur‐
mător celui în care s‐a născut creanța fiscală. Conform noilor prevederi, termenul de 
prescripție va începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se 
datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel. Durata termenului de prescrip‐
ție rămâne în continuare de cinci ani. 
Inspecția fiscală 
Se diminuează durata efectuării inspecției fiscale pentru contribuabilii mici la 45 de zile. 
Se mențin actualele termene pentru contribuabilii mari (6 luni) și contribuabili mijlocii 
(3 luni). 
Este introdusă obligația organului fiscal de a finaliza controlul fiscal într‐o perioadă de 
maxim dublul perioadei prevăzute ca durată a controlului fiscal. În caz contrar, inspecția 
fiscală încetează fără emiterea unor acte de impunere. Totuși, organul fiscal poate relua 
inspecția, cu aprobarea organului ierarhic superior, o singură dată pentru aceeași peri‐
oadă și aceleași obligații fiscale. 
Termenul în care contribuabilii pot formula un punct de vedere cu privire la proiectul 
raportului de inspecție fiscală este mărit și diferențiat în funcție de mărimea contribua‐
bilului. În prezent, acest termen este de 3 zile lucrătoare pentru toți contribuabilii. Înce‐
pând cu 2016, termenul va fi de 5 zile lucrătoare pentru contribuabilii mici și mijlocii și 
respectiv 7 zile lucrătoare pentru marii contribuabili. O noutate este și posibilitatea de a 
solicita majorarea acestui termen. 
Este reglementată posibilitatea emiterii unor decizii de impunere provizorii pentru obli‐
gațiile fiscale principale, în timpul derulării inspecției fiscale, la solicitarea contribuabi‐
lului, în scopul plății obligațiilor fiscale principale și pentru stoparea acumulării de obli‐
gații accesorii. 
Controlul inopinat a fost reglementat ca instituție de sine stătătoare în cadrul metodelor 
de control fiscal și, în acest sens, au fost reglementate regulile după care urmează să se 
efectueze, cu menținerea caracterului acestuia de a fi un control efectuat fără înștiința‐
rea prealabilă a contribuabilului/plătitorului. Controlul inopinat trebuie finalizat într‐un 
termen maxim de 30 de zile. 
Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fis‐
cale 
Termenul de formulare a contestațiilor fiscale este mărit de la 30 la 45 zile. O noutate 
prevăzută de noul Cod de Procedură Fiscală este posibilitatea susținerii unei contestații 
în formă orală în fața organului competent cu soluționarea acesteia, situație în care se 
va convoca și organul fiscal emitent, scopul fiind dezbaterea contradictorie a cauzei. 
Au fost eliminate prevederile referitoare la contestarea pe cale administrativă a refuzu‐
lui organului fiscal de a emite actul administrativ fiscal.  
Este reglementat dreptul contribuabililor de a se adresa instanței de contencios adminis‐
trativ în situația în care contestația nu a fost soluționată de organul competent în ter‐
men de șase luni de la data depunerii. 
În situația în care, instanța de judecată acordă suspendarea executării unui act adminis‐
trativ, pe perioada cât subzistă suspendarea, se datorează doar dobândă, nu și penalități 
de întârziere. 
Compensarea creanțelor fiscale 
Posibilitatea compensării creanțelor fiscale este extinsă și la nivelul grupului fiscal.   
Astfel, se poate solicita compensarea TVA de rambursat înregistrată la nivelul unui grup 
fiscal cu obligațiile fiscale ale membrilor grupului fiscal.  
Dosarul prețurilor de transfer 
În vederea documentării respectării principiului valorii de piață contribuabi‐
lul/plătitorul care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate are obligația să întocmească 
dosarul prețurilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central competent contribu‐
abilul/plătitorul are obligația de a prezenta dosarul prețurilor de transfer.  
Cuantumul tranzacțiilor pentru care contribuabilul/plătitorul are obligația întocmirii 
dosarului prețurilor de transfer, termenele pentru întocmirea acestuia, conținutul dosa‐
rului prețurilor de transfer, precum și condițiile în care se solicită acesta vor face obiec‐
tul unui ordin separat al ANAF care cel mai probabil va înlocui actualele reglementări.  
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Păstrarea și arhivarea evidențelor contabile și fiscale 
Sunt descrise locurile de păstrare a evidențelor contabile și fiscale. Astfel, ca regulă ge‐
nerală acestea trebuie păstrate la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului, la se‐
diul social ori la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic.  
Documentele aferente exercițiilor financiare precedente pot fi încredințate spre păstrare 
unei societăți autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare.  
De asemenea, se prevede posibilitatea ca, în perioada 1‐25 a lunii următoare perioadei 
fiscale de raportare, documentele să se afle la sediul persoanei fizice ori juridice autori‐
zate pentru prelucrarea lor, în vederea întocmirii declarațiilor fiscale. 
În cazul în care, evidențele contabile și fiscale sunt ținute cu ajutorul sistemelor electro‐
nice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic contribuabilul/plătitorul 
este obligat să păstreze și să prezinte aplicațiile informatice cu ajutorul cărora le‐a gene‐
rat. 
Procedură și principii fiscale 
Organul fiscal trebuie să ia în considerare opiniile emise de organul fiscal competent 
respectivului contribuabil în cadrul activității de asistență și îndrumare a contribuabili‐
lor/plătitorilor, precum și soluția adoptată de organul fiscal în cadrul unui act adminis‐
trativ fiscal sau de instanța judecătorească printr‐o hotărâre definitivă, dacă există    
astfel de documente emise anterior pentru situații de fapt similare la același contribua‐
bil. 
Sunt redefinite și îmbunătățite principiile care guvernează relațiile dintre contribuabili 
și organele fiscale.  
Este implementat principiul ”in dubio contra fiscum”. Conform acestuia, neclaritățile din 
lege trebuie interpretate în favoarea contribuabililor.  
Intrarea în vigoare și sfera de aplicare 
Noul Cod de procedură fiscală intră în vigoare la data de 1 ianuarie  2016 și se va aplica 
pentru procedurile de administrare începute după intrarea in vigoare a acestuia. Crean‐
țelor fiscale născute și procedurilor administrative inițiate înainte de 1 ianuarie 2016 le 
sunt aplicabile prevederile legale anterioare. 

INFO – NOUL COD FISCAL 2016 
Noul Cod Fiscal nu a fost încă definitivat, președintele României solicitând o reanalizare 
a posibilității reducerii TVA de la 1 ianuarie 2016. Deși nu avem încă o formă oficială pu‐
blicată în Monitorul Oficial, ținând cont de importanța subiectului, am considerat util să 
sintetizăm concluziile rezultate din dezbaterile parlamentare, concluzii care cel mai pro‐
babil se vor materializa în forma oficială finală a Codului Fiscal.  
Astfel, ultimele modificări aduse Codului Fiscal ar fi următoarele: 
� Cota generală de TVA va scădea la 20%, începând cu 1 ianuarie 2016, iar din 2017 va 

fi redusă la 19% 
� Supra‐acciza pe carburanți va fi eliminată din 2017 
� Impozitul pe construcții speciale (taxa pe stâlp) va fi eliminată începând cu 1 ianua‐

rie 2016, doar pentru construcțiile specifice agriculturii, iar eliminarea integrală va 
fi abia în 2017 

� Plafonarea CAS la 5 venituri medii brute pe economie va fi aplicată de la 1 ianuarie 
2017  

� Reducerea impozitului pe dividende la 5% va fi aplicată de la 1 ianuarie 2017. 
Măsurile de mai sus erau inițial prevăzute a se aplica de la 1 ianuarie 2016, ele fiind 
amânate total sau parțial cu încă un an.  

ORDIN nr. 1959 din 24 iulie 2015 privind aprobarea modelului și conținutu‐
lui formularelor și documentelor utilizate în activitatea de supraveghere și 
control în domeniul produselor accizabile a Direcției generale a vămilor și 
structurilor vamale subordonate (MO 597/2015) 

ORDIN nr. 2092 din 10 august 2015 pentru modificarea și completarea Nor‐
melor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul 
președintelui ANAF nr. 163/2015 (MO 643/2015) 
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ORDIN nr. 2108 din 12 august 2015 pentru modificarea și completarea Ordi‐
nului președintelui ANAF nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în insolvență de către ANAF (MO 635/2015) 

ORDIN nr. 1987 din 29 iulie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind struc‐
tura informațiilor și periodicitatea transmiterii între ANAF și Casa Naționa‐
lă de Asigurări de Sănătate a informațiilor privind lista persoanelor fizice 
înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma in‐
formatică din asigurările de sănătate (MO 630/2015) 

ORDIN nr. 945 din 13 august 2015 privind stabilirea fondului de premiere 
pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente lunilor au‐
gust‐decembrie 2015 (MO 621/2015) 
Ordinul stabilește fondul de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor 
fiscale aferente lunilor august-decembrie 2015 la nivelul de 1.000.000 lei pentru fiecare 
extragere. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii august 2015 pentru 
evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități 
bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în 
lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute este: 
1 EUR = 4,4321 RON; 1 CHF = 4,1015 RON; 1 GBP = 6,0855 RON; 1 USD = 3,9511 RON. 

AGENDA LUNII SEPTEMBRIE 2015 

Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format elec-

tronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoa-

re la începerea/încetarea unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de lună nu uitați 
� Să completați Registrul Jurnal; 
� Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 

(disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, co-
municat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 

� Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheia-
te cu nerezidenți 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 neimpoza-

bilă" 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 
Luni, 7 septembrie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din tri-

mestrial în lunar, în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în 
luna august 2015. Începând cu luna septembrie perioada fiscală de raportare a TVA 
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va fi lunară. Perioada iulie – august va constitui o perioadă fiscală distinctă pentru 
care se va depune decont de TVA până la 25 septembrie 2015. 

Joi, 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 per-

soanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fis-
cal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la 
art.152 din Codul Fiscal (formular 096). 

Joi, 10 septembrie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Marți, 15 septembrie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna august 2015 (standard sau extinsă depusă în for-

mat electronic); 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru 

august 2015. 
Vineri, 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 înre-

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

� declarației recapitulative lunare privind livrările/achizițiile/prestările intracomuni-
tare (formular 390)* aferentă lunii august 2015; 

� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritori-
ul național aferentă lunii august 2015 (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 Ro-
mânia (formular 224);  

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (exclusiv 
ecotaxă). 

Vineri, 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, da-

că 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 2015 
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 sănăta-

te 

25 septembrie 
termen pentru plata 

impozitului pe 
construcții  

(rata a doua) 
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30 septembrie  
este ultima zi 

pentru depunerea 
cererilor de 

rambursare a TVA 
din alte state UE   
(formulare 313 și 

318) 

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 

declarat integral în D100 aferentă lunii aprilie 2015) 
� anticipată privind impozitul pe venit aferent trimestrului III 2015 de către contribu‐

abilii care realizează venituri din activități independente, din cedarea folosinței bu‐
nurilor, cu excepția veniturilor din arendare, precum și venituri din activități agrico‐
le 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 desfă‐
șoare 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, persoa‐
nele care realizează venituri din silvicultură și piscicultură și persoanele care reali‐
zează 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 
agricole prevăzuți la art. 29621 alin. (1) lit. g). 

� taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimes‐
trului IV 

� contribuției la Fondul pentru mediu (exclusiv ecotaxă). 
Miercuri, 30 septembrie, este ultima zi pentru depunerea: 
� cererii de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, de‐

pusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal (Formular 318), pentru anul 2014. 
� cererii de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 

de TVA în România, stabilite în afara Comunității (Formular 313), pentru anul 2014. 
Miercuri, 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 2015).  
 
IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor 
pot fi descărcate de pe web‐site‐ul Ministerului de Finanțe: www.mfinante.ro 
Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmite‐
re la distanță de contribuabilii mari și mijlocii precum și de contribuabilii care au optat 
pentru depunerea online a declarațiilor și au un certificat digital. 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2015  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % pentru condiții speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraților din luna 
pentru care se calculează contribuția și 
valoarea corespunzătoare a de cinci ori 
câștigul salarial mediu brut)1 
(valabile începând cu veniturile aferente 
lunii octombrie 2014) 

10,5% (baza de calcul a con‐
tribuției individuale plafonat 
pentru angajat la cinci ori 
câștigul salarial mediu brut, 
adică 5 x 2.415 =12.075 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 in‐
demnizații de asigurări de sănătate 
(calculată la venitul brut plafonat la 12 sala‐
rii minime brute pe țară garantate în plată 
înmulțit cu numărul asiguraților pentru care 
se calculează contribuția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj 
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

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

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

  

Fondul de garantare pentru plata 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  
(1050 lei) la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit începând cu mai 
2015 

9,41 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform 
HG 1091/2014 

975 lei (începând cu 1 ianuarie 2015)  
1050 lei (începând cu 1 iulie 2015) 

  

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

  
17 lei (începând cu 27 ian 2015) 
42,50 lei (începând cu 27 ian 2015) 

  

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medicale 
și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din 
salariul mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații bene‐
ficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este 
salariul minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate 
suportate de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident 
de muncă sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  
OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, menți‐
onate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 



Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili 
să vă asiste și să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de 
salarizare.  

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența 
funcției financiare și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți 
specializați în asistența serviciului de salarizare al clienților noștri. 

Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, 
fiscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

�Ținere de contabilitate  

�Salarizare și servicii conexe 

�Asistență contabilă  

�Organizarea funcției contabile  

�Consultanță fiscală și contabilă « on line » 

Str. Heleșteului 15-17,  
Sector 1 
București - 011986  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi 
într-o anumită privință. APEX Team International își declină orice responsabilitate față de orice persoană 

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
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