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INFO – SISTEMUL DE PLATĂ DEFALCATĂ A TVA 
Chiar înainte de finalizarea acestei ediții a buletinului informativ APEX Team, în 
ședința Guvernului din 30 august 2017 a fost aprobată Ordonanța de Urgență nr. 
23/2017 pentru aprobarea noului sistem de plată defalcată a TVA.  
Guvernul României a demarat cu puțin timp în urmă proiectul pentru introducerea 
sistemului de plată defalcată a TVA, proiect prezentat ca un instrument împotriva 
evaziunii fiscale în zona de TVA. Deși proiectul a fost amplu criticat și a primit aviz 
negativ din partea tuturor forurilor consultative, acesta a fost în cele din urmă 
aprobat rapid, fără a se ține prea mult cont de toate aspectele negative pe care le 
aduce mediului de afaceri. Având în vedere impactul extrem de mare pe care noul 
sistem îl are asupra fiecărui contribuabil și a nevoii de adaptare rapidă a sistemelor 
informatice, vă prezentăm mai jos principalele caracteristici ale acestuia: 
� Sistemul de plată defalcată a TVA constă în crearea unui flux separat de 

trezorerie dedicat doar circulației sumelor aferente TVA. 
� Aplicarea noului sistem se va face opțional de la 1 octombrie 2017, pentru 

facturile emise/avansurile încasate începând cu 1 octombrie și în mod 
obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2018 pentru facturile emise/avansurile 
încasate începând cu 1 ianuarie 2018. 

� Toate persoanele impozabile și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA 
potrivit art. 316 vor avea obligația să deschidă conturi distincte pentru 
încasarea și plata TVA. Contul de TVA va fi deschis în mod automat la unitățile 
trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea 
acestora. Cu toate acestea, orice contribuabil poate opta pentru deschiderea 
unui cont la o instituție de credit. 

� Contul de TVA va fi obligatoriu comunicat furnizorilor/prestatorilor și 
beneficiarilor. În caz contrar, aceștia din urmă vor face plata TVA aferentă 
achizițiilor în contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la trezoreria 
statului.  

� Trebuie să existe cel puțin un cont de TVA pentru încasarea și plata de TVA 
� Pentru achitarea contravalorii TVA aferentă achizițiilor de bunuri/servicii există 

obligația de a folosi contul de TVA al furnizorului 
� Plata defalcată se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii 

taxabile din punct de vedere al TVA, cu excepția operațiunilor supuse 
regimurilor speciale (e.g. regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, 
regimul special pentru agențiile de turism, regimul special pentru bunurile 
second-hand) sau celor pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata 
taxei (art. 307 alin. (2)-(5) sau art. 331 din Codul Fiscal) 

� Furnizorii/prestatorii înregistrați în scopuri de TVA, au obligația să vireze în 
contul de TVA propriu, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la încasarea 
contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, TVA aferentă 
încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de 
numerar; 

� Furnizorii/prestatorii înregistrați în scopuri de TVA vor avea obligația să 
depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu diferența între TVA 
aferentă încasărilor în numerar și TVA aferentă plăților în numerar efectuate 
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într-o zi, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor 
de bunuri/prestărilor de servicii; 

� Sumele acumulate în contul de TVA vor putea fi utilizate numai pentru un număr 
limitat de situații cum ar fi efectuarea de plăți către bugetul de stat, efectuarea plății 
TVA în contul de TVA al furnizorilor/prestatorilor pentru anumite tipuri de achiziții și 
în alte cazuri specifice. Cu excepția anumitor situații specifice, pentru utilizarea 
sumelor din contul de TVA, va fi necesară aprobarea prealabilă a ANAF. În acest sens 
proiectul prevede instituirea unui termen de 3 zile lucrătoare pentru aprobarea de 
către ANAF a transferului sumelor din contul de TVA în contul curent. 

� Este definită o perioadă de grație pentru efectuarea de corecții: 
ο plata eronată a TVA într-un alt cont decât cel al furnizorului/prestatorului va avea 

un termen de 7 zile lucrătoare pentru îndreptarea erorii.  
ο dacă eroarea nu a fost corectată în termenul de mai sus, se va aplica o amenda în 

cuantum de 0,06%/ zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile.  
ο după termenul de 30 de zile:  
ο pentru nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de 

TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA 
ο pentru nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul 

de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de 
TVA, se aplică o amendă de 10% din suma reprezentând TVA.  

� Persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 
octombrie – 31 decembrie 2017 beneficiază de o reducere a impozitului pe profit cu 
5%, precum și de anularea penalităților de întârziere aferente TVA restantă la 30 
septembrie 2017. 

Așa cum am subliniat la început, implementarea noului sistem implică adaptarea 
sistemelor informatice pentru a permite efectuarea plăților către furnizori în două 
conturi diferite. Totodată, încasarea facturilor se va face în două conturi distincte. 
Sistemul implică astfel costuri importante pentru implementare, mai ales pentru 
contribuabilii cu volume semnificative de tranzacții și sisteme informatice complexe. Nu 
în ultimul rând, va crește semnificativ încărcarea personalului care se ocupă de zona 
financiar – contabilă.  
Așteptăm totodată norme de aplicare și alte clarificări pentru funcționarea practică a 
acestui sistem. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 4 august 2017 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (MO 644/2017) 
Ordonanța aduce modificări importante Codului Muncii, prezentăm în cele ce urmează pe 
cele mai importante dintre acestea: 
Modificarea termenului de încheiere a actelor adiționale 
Conform noilor reglementări, a fost scurtat termenul în care trebuie încheiat un act 
adițional pentru diverse modificări contractuale, acestea vor trebui încheiate înainte de a 
produce efecte. Anterior exista prevăzut un termen de 20 de zile lucrătoare de la data 
apariției modificărilor în care se putea întocmi actul adițional.  
Noi fapte considerate muncă nedeclarată și sancțiuni mărite pentru acestea 
Noile fapte care sunt asimilate în categoria muncii nedeclarate sunt: 
� primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă 

în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității 
� primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul 

general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității 
� primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual 

de muncă suspendat 
� primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul 

contractelor individuale de muncă cu timp parțial. 
Sancțiunile pentru munca nedeclarată sunt de 20.000 de lei pentru fiecare persoană 
identificată, respectiv 10.000 lei pentru munca prestată în afara programului de lucru 
pentru salariații cu timp parțial. 
Se va putea plăti jumătate din minimul amenzilor, cu condiția achitării în maximum 48 
de ore de la încheierea/comunicarea procesului-verbal de contravenție.  

Noi situații 
sancționate de 

Codul Muncii ca 
muncă nedeclarată 
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Pontajul orelor de lucru 
Evidența activității zilnice a salariaților va trebui să fie mai detaliată decât era până 
acum, angajatorii fiind obligați să înregistreze atât ora de începere a programului de 
lucru, cât și ora de terminare. 
Anterior obligația era doar de a ține evidența orelor de lucru. 
Obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului de muncă 
Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de 
muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc. 
Din păcate noile prevederi nu iau în calcul restricții care țin de confidențialitatea 
informațiilor. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 60 din 4 august 2017 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap (MO 648/2017) 
Ordonanța aduce modificări Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, aplicabile de la 1 septembrie 2017. Principalele modificări sunt: 
� se dublează contribuția operatorilor economici pentru neîncadrarea persoanelor cu 

handicap 
� nu se mai permite compensarea sumelor datorate pentru această contribuție cu 

achizițiile de bunuri și servicii de la unitățile protejate 
În acest context, reglementările cu privire la obligația angajatorilor de a încadra persoane 
cu handicap, luând în considerare noile modificări, se prezintă astfel: 
� Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private cu mai mult 

de 50 de salariați au obligația să încadreze în muncă persoane cu handicap într-un 
procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați; 

� Cei care nu angajează persoane cu handicap, în condițiile de mai sus, plătesc lunar 
către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat 
persoane cu handicap. Anterior această obligație a fost la nivelul de 50% din salariu 
minim brut garantat în plată. În consecință, contribuția de la 1 septembrie 2017 se 
dublează. 

� Contribuția se achită lunar la bugetul de stat, până pe data de 25 a lunii următoare, 
indiferent de perioada fiscală avută de angajator.  

� Sumele se declară prin declarația la bugetul de stat formular D100. 

ORDIN nr. 2326 din 2 august 2017 privind declarațiile fiscale care se transmit 
obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de 
transmitere la distanță (MO 649/2017) 
Ordinul introduce obligativitatea transmiterii în formă electronică, prin intermediul 
internetului, a următoarelor declarații fiscale întocmite începând cu obligațiile fiscale 
aferente lunii ianuarie 2018, indiferent de forma de organizare a contribuabilului 
(societate, ONG, persoană fizică): 
� 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat" 
� 101 "Declarație privind impozitul pe profit" 
� 120 "Decont privind accizele" 
� 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de 

noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" 
� 207 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe 

beneficiari de venit nerezidenți” 
� 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul 

proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" 
� 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată" 
� 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" 
� 307 "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/ corecția ajustărilor/

regularizarea taxei pe valoarea adăugată" 
� 311 "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către 

persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea 

Începând cu  
1 septembrie  
se dublează 

contribuția pentru 
fondul de handicap 

și nu mai sunt 
disponibile 
deducerile 
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Indemnizația 
pentru creșterea 
copilului a fost 

plafonată la maxim 
8.500 lei 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal" 
� 390 VIES "Declarație recapitulativă privind livrările/ achizițiile/prestările 

intracomunitare" 
� 394 "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe 

teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA" 
� 710 "Declarație rectificativă". 
Recomandăm tuturor celor care încă depun declarațiile fiscale în format hârtie, să 
demareze formalitățile necesare obținerii semnăturii electronice. De asemenea, celor ce 
dețin semnătura electronică să aibă în vedere data expirării acesteia. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 55 din 4 august 2017 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (MO 644/2017) 
Ordonanța aduce modificări OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară 
pentru creșterea copiilor. 
Principala modificare constă în plafonarea valorii maxime a indemnizației primite de 
părintele ce beneficiază de concediul pentru creșterea copilului la nivelul sumei de 
8.500 lei. Această limitare se va aplica începând cu indemnizațiile aferente lunii 
septembrie 2017. 
Reamintim că indemnizația se acordă în procentul de 85% din media veniturilor nete 
realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului și nici nu 
poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată. 
Beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului persoanele care realizează 
venituri din categoriile: venituri din salarii, venituri din activități independente, 
venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură.  
Pentru persoanele care se întorc în activitate cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea 
de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap, se acordă un 
stimulent de inserție, pentru următoarea perioadă: 
� până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani; 
� până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani în cazul copilului cu handicap. 
Stimulentul de inserție este în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al 
indemnizației (85% din salariul minim brut garantat în plată).  

ORDIN nr. 2399 din 10 august 2017 pentru aprobarea Procedurii privind 
depunerea și soluționarea cererii pentru aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. 
(2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe 
cale judecătorească, a Procedurii de anulare și restituire, la cererea 
persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de 
proprietate imobiliară din patrimoniul personal și accesoriilor aferente 
acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum și a modelului 
și conținutului unor formulare (MO 681/2017) 
Ordinul aprobă Procedura de scutire de impozit pentru situațiile când darea în plată a 
imobilelor se realizează prin intermediul deciziilor adoptate prin instanța de judecată și 
adoptă procedura de restituire a impozitului daca s-a perceput anterior adoptării OUG 
nr. 32/2016. Pentru a beneficia de scutire, persoanele fizice au obligația sa depună în 
termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești a formularului 
„Cerere privind aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015”.   

ORDIN nr. 8 din 11 august 2017 privind modificarea și completarea 
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de 
Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin 
Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 (MO 683/2017) 
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ORDIN nr. 2309 din 1 august 2017 pentru modificarea Ordinului președintelui 
ANAF nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care 
România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților 
competente pentru schimb automat de informații privind conturile 
financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor 
excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care 
România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații 
financiare (MO 635/2017) 
Conform modificărilor introduse de prezentul Ordin, lista jurisdicțiilor raportoare va fi 
actualizată prin ordin al președintelui ANAF.  

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii august 2017 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 = 4,5906 RON; 1 CHF = 4,0038 RON; 1 GBP = 4,9773 RON; 1 USD = 3,8654 RON 

AGENDA LUNII SEPTEMBRIE 2017 

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. 8 din Codul Fiscal; 

� Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
� Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
� Menționați pe documentele emise către partenerii din 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; 
� Completați Registrul bunurilor de capital; 
� Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de 

schimb care va fi utilizat (BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale 
Europene). 

Pentru consultarea calendarului obligațiilor fiscale aferente lunii 
SEPTEMBRIE 2017, accesați următorul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2017.htm#sep 
 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor și  
de plată a taxelor! 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2017 
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate 

dependente) (cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale  
(pensie) - Vezi nota 1 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % pentru condiții speciale de muncă 

10,5% 

Contribuția la fondul de asigurări sociale de 
sănătate (calculată la venitul brut) - Vezi nota 2 

5,2% 5,5% 

Contribuția pentru concedii medicale și 
indemnizații 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 
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) 

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

  

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

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 x 50% (100% de la 01.09.2017)  
salariul minim pe economie la fiecare 100 

de salariați 
  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit 

max 15,09 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 1.450 lei   

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

  
17 lei 

42,50 lei 
  

Nota 1: Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) nu mai este plafonată de la 1 februarie 2017 (aplicabil atât 
pentru contribuția angajatorului cât și a angajatului)  

Nota 2: Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) a fost plafonată pe perioada 1 – 31 ianuarie 2017. 
Începând cu 1 februarie 2017 se elimină plafonarea bazei impozabile, revenindu-se la regimul aplicabil în 2016.   

APEX Team este în continuă dezvoltare și de aceea dorește să  
își completeze echipa cu noi consultanți contabili 

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

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 
Alăturați-vă echipei!  



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

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

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

�Ținere de contabilitate  
�Salarizare și servicii conexe 
�Asistență contabilă  
�Organizarea funcției contabile  
�Consultanță fiscală și contabilă « on line » 
�Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   
�Asistență în implementarea ERP 
�Training 
�Întocmire dosare prețuri de transfer 

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. 
 © 2017 APEX Team International 


