
APEX Team International 

Anul 2019 Numărul 8 

Noutăți legislative 

Cuprins: 

• Restructurarea 
obligațiilor fiscale 
restante și anularea 
sumelor accesorii în 
situația achitării 
debitelor principale 

• Anularea CASS 
pentru anumite 
situații  

• Noul decont de TVA 
• Instituirea unor 

praguri minimale 
pentru efectuarea 
popririlor 

• Completarea Codului 
de procedură fiscală 
cu procedura 
amiabilă pentru 
evitarea dublei 
impuneri 

• Alte noutăți 
legislative 

• Proiecte legislative  
• Cursurile de 

închidere ale lunii 
august 2019 

• Agenda lunară 
• Indicatori sociali 

 © 2019 APEX Team International 

Str. Heleșteului 15-17, Sector 1 
București - 011986  
România 
Telefon: + 40 (0) 31 809 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

ORDONANȚĂ nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități 
fiscale (MO 648/2019) 
Ordonanța instituie o serie de facilități fiscale prin măsuri de restructurare a obli-
gațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 și /sau de anulare a accesoriilor afe-
rente, în anumite condiții.  
Vom prezenta în cele ce urmează cele două mari categorii de facilități. 
RESTRUCTURAREA OBLIGAȚIILOR BUGETARE RESTANTE LA 31 DECEM‐
BRIE 2018 PENTRU DEBITORII CARE AU DATORII MAI MARI DE UN MI‐
LION LEI 
Restructurarea obligațiilor bugetare se adresează debitorilor, persoane juridice de 
drept public sau privat, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul 
intrării în insolvență.  
Restructurarea se referă la obligațiile bugetare principale restante la data de 31 de-
cembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei și neachitate până la 
data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare acceso-
rii.  
Sunt incluse și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fis-
cal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2019 aferente perioadelor fiscale 
de până la 31 decembrie 2018. De asemenea, restructurarea se aplică și pentru obli-
gațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fisca-
le, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fis-
cale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de 
atestare fiscală. 
Condiții cumulative pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare : 
 să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată regle-

mentată de Codul de procedură fiscală 
 să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, 

întocmite de un expert independent.  
 să nu se afle în procedura insolvenței  
 să nu fi fost dizolvat 
 să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, la data elibe-

rării certificatului de atestare fiscală sau să le depună într-un termen de maxi-
mum 10 zile de la solicitarea organului fiscal 

 să îndeplinească testul creditorului privat prudent. Acesta reprezintă o analiză 
de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planu-
lui de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă simi-
lar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent, care ar obține un grad 
mai mare de recuperare a creanțelor în varianta restructurării comparată atât 
cu varianta executării silite, cât și cu varianta deschiderii procedurii falimentu-
lui.  

Pentru ce obligații fiscale se aplică măsurile de restructurare : 
 obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, inclusiv cele 

stabilite prin decizii de impunere comunicate ulterior acestei date, de un milion 
lei sau mai mari și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fis-
cală, precum și accesoriile aferente acestora 



Pagina 2 

Newsletter 

 © 2019 APEX Team International 

 obligații bugetare principale sau accesorii stabilite de alte organe decât organele fis-
cale, transmise spre recuperare organelor fiscale după data de 1 ianuarie 2019 

 amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale după data de 1 ia-
nuarie 2019. 

Ce obligații fiscale nu fac obiectul măsurilor de restructurare : 
 obligațiile fiscale pentru care poate opera compensarea, în limita sumei de rambur-

sat/restituit/plată de la buget 
 obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative a căror executare a fost suspenda-

tă în condițiile Legii contenciosului administrativ. Debitorul are opțiunea de a renunța 
la suspendare. 

 obligațiile principale și accesorii care reprezintă ajutor de stat de recuperat. 
Debitorii care îndeplinesc condițiile menționate pot solicita organului fiscal restructura-
rea obligațiilor bugetare. Restructurarea poate fi constituită din una sau mai multe mă-
suri, dintre care una trebuie să fie reprezentată de înlesnirile la plata obligațiilor bugeta-
re.  
Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de 
restructurare sunt următoarele: 
a) Înlesniri la plata obligațiilor bugetare, adică plata eșalonată a obligațiilor bugetare 

principale, precum și amânarea la plată a accesoriilor și/sau a unei cote de până la 
50% din obligațiile bugetare principale, în vederea anulării, dacă se respectă măsuri-
le din planul de restructurare. 

b) Conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale, pentru debitorii la care statul 
este acționar integral sau majoritar 

c) Stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile 
ale debitorului 

d) Anularea unor obligații bugetare principale. 
Pentru a beneficia de aceste măsuri, debitorii au obligația de a notifica organul fiscal 
competent cu privire la intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 
30 septembrie 2019, sub sancțiunea decăderii. 
Ulterior, solicitarea de restructurare se poate depune în termen de șase luni de la intra-
rea în vigoare a ordonanței, adică până la 10 februarie 2020. Pentru debitorii care se află 
într-o procedură de cercetare sau investigație a Comisiei Europene din punct de vedere al 
compatibilității cu legislația în domeniul ajutorului de stat, termenul de șase luni curge 
de la data agreării modului de acordare a facilității fiscale de către Comisia Europeană, 
sub sancțiunea decăderii. 
Solicitarea trebuie însoțită obligatoriu de un plan de restructurare și un test al credito‐
rului privat prudent, întocmite de un expert independent și care conțin în mod obligato-
riu informații privind cauzele care au generat dificultatea financiară a debitorului, măsu-
rile de restructurare propuse, perioada propusă pentru redresare și modalitatea de plată 
a obligațiilor fiscale pe durata restructurării. Procedurile de executare silită nu încep sau 
se suspendă de la data depunerii solicitării. 
În situația îndeplinirii condițiilor, organul fiscal va emite o decizie prin care aprobă res-
tructurarea. Obligațiile bugetare care fac obiectul restructurării nu vor mai fi considerate 
obligații restante, iar pentru acestea nu se datorează și nu se calculează accesorii.  
Pe durata restructurării debitorul va fi monitorizat si supravegheat permanent de către 
un expert independent care are obligația de a întocmi un raport pe care îl transmite debi-
torului și organului fiscal. 
În cazul în care debitorul notifică organul fiscal cu privire la intenția de restructurare, 
dar nu mai depune solicitarea în acest sens, ori în cazul în care solicitarea de restructura-
re este respinsă sau restructurarea eșuează, organul fiscal este obligat sa solicite deschi-
derea procedurii insolvenței împotriva respectivului debitor. 
Trebuie precizat că ordonanța nu definește cine poate fi expert independent, ce calificare 
trebuie să aibă sau în ce organism trebuie să fie membru.  
ANULAREA ACCESORIILOR ÎN CAZUL DATORIILOR SUB UN MILION LEI DACĂ 
OBLIGAȚIILE BUGETARE PRINCIPALE SE ACHITĂ PÂNĂ LA 15 DECEMBRIE 
2019 
Facilitatea constă în posibilitatea anulării obligațiilor accesorii aferente obligațiilor buge-
tare principale sub 1 million de lei, restante la 31 decembrie 2018, obligații administrate 
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de organul fiscal central. Facilitatea se adresează debitorilor persoane juridice, fizice sau 
entități fără personalitate juridică. 
Pot beneficia de aceste prevederi și debitorii - persoane fizice sau entități fără personali-
tate juridică, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale 
ale municipiului București ori instituțiile publice - care au obligații bugetare principale 
restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari. 
Prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înțelege: 
 obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 

decembrie 2018 inclusiv 
 diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comuni-

cate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a îm-
plinit termenul de plată  

 alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și exis-
tente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 
inclusiv. 

Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv: 
 obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, la 

data de 31 decembrie 2018 inclusiv 
 obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată 

în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. 
Condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite : 
 toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, adminis-

trate de organul fiscal central, trebuie stinse până la 15 decembrie 2019 inclusiv 
 toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central 

cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclu-
siv, trebuie stinse până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

 toate declarațiile fiscale ale contribuabilului să fie depuse 
 depunerea unei cereri de anulare până la data de 15 decembrie 2019, sub sancțiunea 

decăderii. 
În ordonanță se prezintă condițiile în care beneficiază de anularea accesoriilor pentru mai 
multe cazuri practice, cum ar fi : 
1. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decem‐

brie 2018. Condiții : 
ο obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate 

de organul fiscal central, se sting până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv 
ο sunt stinse toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul 

fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decem-
brie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

ο debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la 
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră înde-
plinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, 
obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central. 

ο debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod cores-
punzător a condițiilor de mai sus, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, 
sub sancțiunea decăderii. 

2. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de de‐
bitori prin declarație rectificativă. Condiții : 

ο declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data 
de 15 decembrie 2019 inclusiv 

ο toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se 
sting până la 15 decembrie 2019 inclusiv 

ο sunt îndeplinite, în mod corespunzător, ultimele 3 condiții prevăzute la punctul 1 
(mai sus). 

 Prevederile sunt aplicabile și în cazul corectării erorilor din deconturile de TVA.  
3. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la 

data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată. Dobânzile, penalitățile și 
toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 
31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt înde-

Anularea 
accesoriilor pentru 

cei ce achită 
debitele restante 

până la 15 
decembrie 



Pagina 4 

Newsletter 

 © 2019 APEX Team International 

plinite cumulativ și în mod corespunzător ultimele 3 condiții prevăzute la punctul 1 
(mai sus). 

4. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la 
data de 31 decembrie 2018 individualizate în decizii de impunere. Dobânzile, pe-
nalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de 
organul fiscal central, cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și indi-
vidualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se anulează dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiții: 

 toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impune-
re sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată pre-
văzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală 

 cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea 
deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii. 

Debitorii care se găsesc în situațiile de mai sus și doresc sa beneficieze de  anularea obli-
gațiilor accesorii pot depune o notificare în acest sens la organul fiscal. De la data notifi-
cării, obligațiile fiscale accesorii se amână la plată în scopul anulării, iar pentru acestea, 
procedura de executare silită nu începe sau se suspendă. 
În situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a ordonanței 
(8 august 2019), în scopul acordării anulării, organele fiscale iau în considerare decla-
rațiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe, adică până la 17 august 2019. 

ORDIN nr. 2643 din 31 iulie 2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a 
contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale 
accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 și 3 din OUG 
31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea OUG 
11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii‐
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
(MO 691/2019) 
Ordinul aprobă următoarele proceduri: 
 Procedura de identificare a persoanelor fizice care beneficiază de anularea contri-

buției de asigurări sociale de sănătate (CASS) potrivit prevederilor art. 2 din OUG 
31/2019  

 Procedura de anulare a CASS, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora, potri-
vit prevederilor art. 2 și 3 din OUG 31/2019.  

De asemenea, se aprobă modelul și conținutul Deciziei de anulare a contribuției de asigu-
rări sociale de sănătate și a obligațiilor fiscale accesorii. 
Detalii asupra prevederilor din OUG 31/2019, care au generat necesitatea elaborării aces-
tor proceduri, puteți regăsi în Buletinul informativ APEX Team nr. 5 2019. 

ORDIN nr. 2227 din 12 august 2019 pentru aprobarea modelului și conținutu‐
lui formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" (MO 687/2019) 
Ordinul actualizează formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cât și in-
strucțiunile de completare.  
Actualizarea este generată de schimbările recente aduse tratamentului prestărilor de ser-
vicii electronice, de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, prin aplicarea opționa-
lă a regimului Mini-Ghișeul-Unic (MOSS). A se vedea în acest sens Legea 60/2019 și  Or-
dinul 1783/2019 prezentate în Buletinele informative APEX Team nr. 4 2019, respectiv nr. 
7 2019. 
Reamintim că Legea 60/2019 a introdus o excepție de la aplicarea regimului MOSS, și 
anume că locul prestării serviciilor electronice, de telecomunicații, radiodifuziune și tele-
viziune se va considera a fi în statul membru în care este stabilit prestatorul, dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
 prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședin-

ța obișnuită într-un singur stat membru 
 sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, își au domiciliul 

Decontul de TVA 
(D300) a fost 

schimbat 
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stabil sau reședința obișnuită în orice alt stat membru diferit de cel în care este stabi-
lit prestatorul 

 valoarea totală, fără TVA, a prestărilor nu depășește, în anul calendaristic curent, 
10.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională (46.337 lei) și nu a 
depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent. Atunci când, în cursul 
unui an calendaristic, pragul de 10.000 de euro este depășit, de la momentul respectiv 
se consideră că locul prestării este în SM al beneficiarului. 

Prestatorii din România care îndeplinesc condițiile menționate anterior au dreptul de a 
opta ca locul prestării să fie la beneficiar (adică de a aplica MOSS prin opțiune). Opțiunea 
se aplică pentru cel puțin doi ani calendaristici. 
Revenind la decontul de TVA, Ordinul a introdus două noi rânduri (17 și 18) care se referă 
la prestările de servicii electronice, de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune care 
se supun TVA în România (adică cele pentru care nu se aplică MOSS).  
La finalul decontului de TVA, în secțiunea informativă, au fost introduse două casete su-
plimentare, în care se vor declara valoarea totală, fără TVA, pentru anul precedent și cu-
mulat pentru anul curent, a prestărilor de servicii către persoane neimpozabile din alte 
state membre UE prevăzute la art. 278 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, respectiv servicii 
de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale 
electronică.  
În afara acestei modificări de structură a decontului de TVA, remarcăm și o schimbare de 
formă a formularului pdf.  Noul decont de TVA se utilizează deja începând cu declararea 
obligațiilor fiscale aferente lunii iulie 2019. 

ORDIN nr. 2098 din 30 iulie 2019 pentru modificarea Procedurii privind emi‐
terea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debito‐
rii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, aprobată 
prin Ordinul președintelui ANAF nr. 727/2019 (Mo 673/2019) 
Ordinul instituie termenele în care se vor emite somațiile, titlurile executorii și vor fi po-
prite conturile bancare ale debitorilor în funcție de mărimea acestora, respectiv : 
 contribuabili mari 
 contribuabili mijlocii 
 contribuabili mici și alte categorii de debitori  
 persoane fizice. 
SOMAȚII ȘI TITLURI EXECUTORII 
În vederea emiterii somației și a titlului executoriu, organul fiscal central competent în 
administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului evaluează bilunar, respectiv în intervale-
le 1-15 și 16-30 ale aceleiași luni calendaristice, obligațiile fiscale/bugetare restante ale 
debitorilor și emite somația și titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau 
de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale/bugetare restante, astfel: 
a) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 3.000 

lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil; 
b) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 1.500 

lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu; 
c) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 500 lei, 

pentru celelalte categorii de debitori; 
d) în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale/bugetare restante nu depășește 100 lei, 

pentru debitorul persoană fizică. 
În situația în care, până la comunicarea somațiilor și titlurilor executorii, obligațiile fisca-
le/bugetare au fost stinse total sau parțial, iar diferența rămasă se încadrează sub plafoa-
nele prevăzute mai sus, acestea nu se mai comunică debitorilor. În cazul stingerii parțiale, 
obligațiile fiscale rămase nestinse se au în vedere la emiterea următoarelor somații și ti-
tluri executorii. Prin excepție, organul fiscal emite și comunică debitorului somații și ti-
tluri executorii ori de câte ori se constată pericolul prescrierii dreptului de a cere execu-
tarea silită. 
POPRIREA DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI 
În vederea emiterii adresei de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și a 
adresei de înștiințare privind înființarea popririi, ANAF evaluează obligațiile restante ale 
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debitorilor pentru care au fost comunicate somații, și nu a fost notificată de către debitori 
intenția de mediere, și emite aceste acte de executare în funcție de pragurile valorice pre-
zentate mai jos, pentru fiecare categorie de contribuabil : 

 
În cazul în care debitorul a notificat organul fiscal central cu privire la intenția de medie-
re, termenele de mai sus încep să curgă astfel: 
a) din a 16-a zi de la data comunicării procesului-verbal de mediere, în situația în care 

debitorul nu a respectat cele stabilite prin acest proces-verbal; 
b) de la data întocmirii procesului-verbal în care a fost consemnată neprezentarea debi-

torului la procedura de mediere. 

ORDONANȚĂ nr. 19 din 21 august 2019 pentru modificarea și completarea Le‐
gii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (MO 694/2019) 
Ordonanța aduce completări Codului de procedură fiscală.  
Este înlocuit Titlul IX „Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri” 
cu „Soluționarea litigiilor fiscale generate de interpretarea și aplicarea acordurilor și con-
vențiilor care prevăd evitarea/eliminarea dublei impuneri”, fiind introduse două noi pro-
ceduri: 
 Procedura amiabilă în baza acordurilor sau convențiilor pentru evitarea/eliminarea 

dublei impuneri și în baza Convenției 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri 
în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate 

 Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza Directivei 
(UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în 
Uniunea Europeană. 

ORDIN nr. 2201 din 12 august 2019 privind modificarea anexei la Ordinul 
președintelui ANAF 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de comple‐
tare a numărului de evidență a plății (MO 697/2019) 

ORDIN nr. 2153 din 2 august 2019 privind aprobarea înființării organului de 
executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese 
electronice masive (MO 673/2019) 
Ordinul aprobă înființarea organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de 
executare silită prin procese electronice masive. În acest sens, Direcția generală de regle-
mentare a colectării creanțelor bugetare are calitatea de organ de executare silită și este 
structura abilitată pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electro-
nice masive, prin intermediul unor sisteme informatice puse la dispoziție în acest sens. 

ORDIN nr. 2085 din 29 iunie 2019 pentru aprobarea modelului și conținutu‐
lui formularului 109 "Declarație privind taxa pe active financiare nete" (MO 
642/2019) 
Ordinul aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului 109 

  Contribua‐
bili mari 

Contribua‐
bili mijlocii 

Alte categorii 
de debitori 

Persoane 
fizice 

La expirarea termenului de 
15 zile de la comunicarea 
somației, obligaţiile rămase 
nestinse din somaţie sunt 
peste : 

40.000 lei 40.000 lei 10.000 lei 2.000 lei 

La expirarea termenului de 
90 de zile de la comunicarea 
somaţiei, obligaţiile rămase 
nestinse din aceasta sunt 
peste : 

20.000 lei 10.000 lei 5.000 lei 1.000 lei 

La expirarea termenului de 
180 de zile de la comuni-
carea somaţiei, obligaţiile 
rămase nestinse din aceasta 
sunt peste : 

3.000 lei 1.500 lei 500 lei 100 lei 

Sumele restante sub 
anumite praguri nu 

vor mai face 
obiectul popririlor 
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"Declarație privind taxa pe active financiare nete", formular ce se depune de către insti-
tuțiile bancare. Reamintim că taxa pe activele financiare nete a fost introdusă prin con-
troversata ordonanță 114/2018. 
Declarația se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță. 

HOTĂRÂRE nr. 524 din 24 iulie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologi‐
ce privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, a activelor finan‐
ciare nete și a celor care se scad din baza impozabilă, precum și raportarea 
indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86‐88 din 
OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal‐bugetare, modificarea și completarea unor ac‐
te normative și prorogarea unor termene (MO 636/2019) 

LEGE nr. 162 din 1 august 2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Le‐
gea societăților nr. 31/1990 (MO 644/2019) 
Legea aduce o reformulare a interdicției de a fi fondator într-o societate comercială pen-
tru persoane care au săvârșit diverse fapte enumerate de lege.  

HOTĂRÂRE nr. 557 din 31 iulie 2019 privind stabilirea zilei de 16 august 2019 
ca zi liberă (MO 644/2019) 
Pentru salariații instituțiilor și autorităților publice, ziua de 16 august 2019 se stabilește 
ca zi liberă, urmând a fi recuperată prin prelungirea timpului de lucru până la data de 31 
august 2019. 
Prevederile nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă da-
torită caracterului procesului de producție sau specificului activității. De asemenea, pre-
vederile nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul in-
stanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 16 au-
gust 2019 și nici participanților în aceste procese. 

ORDIN nr. 7 din 12 august 2019 privind modificarea și completarea Ordinului 
Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de ra‐
portare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de regle‐
mentare contabilă a Băncii Naționale a României (MO 680/2019) 

ORDIN nr. 2137 din 2 august 2019 privind procedura de aplicare a prevederi‐
lor legate de trasabilitatea produselor din tutun (MO 683/2019) 

ORDIN nr. 2138 din 2 august 2019 privind contractele de stocare de date în‐
cheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun 
(MO 683/2019) 

ORDIN nr. 2010 din 17 iulie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 pri‐
vind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces‐verbal 
de constatare și sancționare a contravențiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, 
destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din ca‐
drul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (MO 688/2019) 

PROIECT DE ACT NORMATIV PENTRU REGLEMENTAREA BACȘIȘULUI 
(Sursa: www.mfinante.ro) 
Pe site-ul MFP există în dezbatere publică un proiect de act normativ pentru reglementa-
rea contabilă și fiscală a bacșișului. Prezentăm mai jos principalele aspecte ale proiectu-
lui : 
 definirea bacșișului în vederea evidențierii acestor sume pe bonul fiscal, cu scopul 

delimitării clare a acestora de veniturile încasate de operatorii economici pentru li-
vrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct către populație și asigurării fiscaliză-
rii bacșișului potrivit Codului fiscal 

 instituirea obligației de evidențiere pe bonul fiscal a bacșișului încasat de la clienți, în 
cazul serviciilor de restaurant, baruri și alte activități de servire a băuturilor, indife-

Bacșișul va fi din 
nou reglementat 
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rent de modalitatea de plată a acestuia (card/numerar/substitute de numerar) 
 evidențierea bacșișului pe bonul fiscal nu este obligatorie pentru livrările la domiciliu 
 se interzice condiționarea, sub orice formă, a livrărilor de bunuri sau a prestărilor de 

servicii de acordarea bacșișului 
 se instituie obligația operatorului economic de a înmâna clientului o notă de plată, în 

prealabil emiterii bonului fiscal. Nota de plată va conține rubrici destinate alegerii de 
către client, a nivelului bacșișului pe care acesta dorește să îl ofere. Nivelul bacșișului 
oferit de client poate varia între 0% și 15% 

 se instituie obligația operatorului economic de a distribui sumele provenite din înca-
sarea bacșișului, integral salariaților, potrivit unui regulament intern și de a le înre-
gistra în contabilitate pe seama conturilor de datorii/analitic distinct 

 în situația în care plata contravalorii consumației se face prin ordin de plată și se 
emite factură, bacșișul se evidențiază distinct pe aceasta 

 se lasă la opțiunea operatorului economic, posibilitatea marcării bacșișului pe același 
bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate sau pe un bon fiscal distinct, în func-
ție de situația de fapt, respectiv de momentul în care valoarea bacșișului este cunos-
cută de către emitentul bonului fiscal 

 bacșișul se introduce în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub 
formă de articol, cu denumirea „bacșiș”. 

Pentru salariat, sumele provenite din bacșiș sunt calificate ca venituri din alte surse, fiind 
supuse impunerii prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plăti-
torii de venituri. Veniturile nu se cuprind în baza de calcul a contribuției de asigurări so-
ciale. 

PROIECT DE ACT NORMATIV PENTRU MODIFICAREA CODULUI FISCAL ȘI A 
CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ (Sursa: www.mfinante.ro) 
Pe site-ul MFP există în dezbatere publică un proiect de act normativ pentru modificarea 
Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală. Modificările sunt propuse ca urmare a 
numeroaselor solicitări și consultări dintre MFP și mediul de afaceri.  
Printre mãsurile care urmeazã sã fie adoptate, se numãrã: 
CODUL FISCAL 
 Consolidarea fiscalã a impozitului pe profit datorat de grupurile fiscale de firme 
 Dezvoltarea conceptului de ”loc al conducerii efective” pentru persoanele juridice ne-

rezidente înregistrate într-un stat cu care România are încheiatã Convenție de evita-
rea a dublei impuneri, potrivit legislației acelui stat, dar care sunt controlate și gesti-
onate din România.  

 Aceste persoane juridice strãine cu locul de exercitare a conducerii efective în Româ-
nia vor datora impozit pe profit pentru profitul impozabil obținut din orice sursã, atât 
din România, cât și din strãinãtate. 

 Excluderea din sfera veniturilor impozabile, pentru veniturile din salarii, a folosirii în 
scop personal a anumitor vehicule care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitãții 
economice și se aflã în patrimoniul persoanelor juridice ce aplicã regimul de impozi-
tare a microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activitãți. 

 Reglementarea obligațiilor de calcul, reținere, platã și declarare a impozitului pe ve-
nit și a contribuțiilor sociale obligatorii, aferente avantajelor în bani și în naturã pri-
mite de angajat de la terți. 

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ 
 Reglementarea instituirii și ridicãrii popririlor în mediul electronic, astfel încât po-

prirea sã fie ridicatã la îndestularea sumei poprite, iar debitorului sã îi fie eliberate 
conturile cât mai repede. Prin aceastã mãsurã se are în vedere dezvoltarea sistemului 
informatic propriu al MFP/ANAF, prin intermediul cãruia sã se gestioneze popririle și 
activitãțile aferente de stingere a acestora, astfel încât sã nu necesite din partea bãn-
cilor un efort de dezvoltare important în propriile sisteme informatice.  

 Posibilitatea efectuãrii reverificãrii inspecției și la cererea contribuabilului în cazul în 
care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevãzute de lege, în scopul implementãrii 
Cauzei Zabrus (C-81/17) în considerarea faptului cã CJUE a sesizat un dezechilibru în 
respectiva cauzã între drepturile contribuabilului și drepturile organelor fiscale.  

 Sancțiunea cu nulitatea a actului administrativ fiscal în situația în care organul fiscal 

Consolidarea  
fiscală  

s‐ar putea  
introduce curând  

în România 
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nu respectã anumite obligații stabilite de lege în sarcina acestuia. 
 Schimbarea competenței de soluționare a contestațiilor de la ANAF la MFP. Scopul 

acestei mãsuri este de a crește gradul de încredere a contribuabililor în sistemul fiscal 
prin asigurarea unui nivel superior de independențã și, implicit, premise pentru creș-
terea imparțialitãții în luarea deciziilor cu privire la contestațiile formulate de contri-
buabili împotriva tuturor actelor emise de administrația fiscalã. Practic, structurile de 
soluționare a contestațiilor existente la nivelul ANAF vor fi preluate în cadrul MFP.  

 Reglementarea posibilitãții de reexaminare a deciziei de soluționare a contestației în 
anumite situații, expres prevãzute de lege în scopul încetãrii procedurilor judiciare 
costisitoare atât pentru contribuabili, cât și pentru administrația fiscalã, degrevarea 
instanțelor judecãtorești de asemenea litigii și evitarea plãții de cãtre organele fiscale 
de cheltuieli de judecatã, dobânzi sau alte sume în cazul în care se apreciazã cã actul 
emis nu este în conformitate cu dispozițiile legale. Aplicarea efectivã: începând cu 
data de 1 noiembrie 2019. 

PROIECT DE ACT NORMATIV PENTRU REDUCEREA FENOMENULUI DE DECA‐
PITALIZARE A SOCIETĂȚILOR DIN SECTORUL NEFINANCIAR (Sursa: 
www.mfinante.ro) 
Măsurile, care privesc sănătatea financiară a companiilor, vizează unele modificări și 
completări ale următoarelor acte normative: 
LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE (L31/1990) 
 Interzicerea acordării de avansuri sau împrumuturi acționarilor/asociaților la societă-

țile care optează pentru distribuiri trimestriale de dividende, până nu se regularizea-
ză sumele astfel distribuite în cursul anului. Interdicția menționată nu vizează avan-
surile acordate în legătură cu desfășurarea activității economice. 

 Clarificarea regulilor referitoare la distribuirea sub formă de dividende din anumite 
rezerve existente la nivelul societății, precum și din rezultatul reportat înregistrat de 
aceasta. Menționarea explicită a elementelor de capitaluri proprii care pot fi distribui-
te ca dividende asigură o interpretare unitară a conceptului de „rezerve distribuibile/
disponibile pentru distribuire”. 

 Introducerea prevederii referitoare la conversia obligatorie în acțiuni/părți sociale a 
datoriilor societății față de acționari/asociați, rezultate din împrumuturi sau alte fi-
nanțări acordate de aceștia, la societățile la care activul net a scăzut sub jumătate din 
capitalul social. 

 Desemnarea autorităților cu competență în domeniul monitorizării entităților care se 
confruntă cu probleme financiare în raport cu nivelul legal de capital, respectiv MFP – 
ANAF și ONRC și stabilirea clară a situațiilor în care fiecare din cele două instituții 
depun cererea de dizolvare. 

 Transferul competenței de soluționare a acțiunilor de dizolvare judiciară de la instan-
țele judecătorești la Oficiul Național al Registrului Comerțului și simplificarea proce-
durilor de numire a lichidatorului și de efectuare a publicității legale a rezoluțiilor de 
dizolvare. 

 Modificările propuse vor conduce la lărgirea accesului la informațiile înregistrate în 
registrul comerțului, la simplificarea formalităților și scăderea costurilor administra-
tive, la degrevarea activității instanțelor judecătorești, precum și la asigurarea unui 
mediu de afaceri transparent și predictibil. 

 Introducerea de noi contravenții și sancțiuni, corespunzătoare noilor prevederi cu-
prinse în Legea societăților nr. 31/1990. 

LEGEA CONTABILITĂȚII NR.82/1991 
 Introducerea de prevederi exprese referitoare la cuprinderea în aria de aplicabilitate a 

Legii contabilității a persoanelor juridice străine care au rezidența fiscală în România 
în scopul obligării acestora să conducă și evidență contabilă și să depună situații fi-
nanciare în România pentru a da eficiență controlului fiscal; 

 Introducerea de prevederi exprese prin care să se stabilească cu claritate modul de 
raportare prin situațiile financiare anuale a pierderii contabile înregistrate în exerci-
țiul financiar curent. Scopul acestor dispoziții îl constituie acoperirea pierderii conta-
bile reportate din profiturile curente inainte de distribuirea de dividende. 

Proiect de reducere 
a decapitalizării 

societăților 
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INFO – Cursurile de închidere ale lunii august 2019 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii august 2019 
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 sunt: 
1 EUR = 4,7294RON;   1 CHF =  4,3323 RON; 1 GBP = 5,2212 RON;   1 USD = 4,2827RON. 

AGENDA LUNARĂ  
ZILNIC NU UITAȚI 
 Să completați registrul de casă (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, comu-
nicat 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 UE codul de înregistrare în sco-

puri 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, ACCESAȚI 
URMĂTORUL LINK DE PE PAGINA ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2019.htm 

Nu uitați să 
depuneți 

declarațiile fiscale 
și să plătiți la timp 

taxele și 
contribuțiile! 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2019  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator 
de activități 
dependente 

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

• Nu se datorează pentru condiții normale de 
muncă 

• 4% pentru condiții deosebite de muncă (*) 
• 8 % pentru condiții speciale de muncă (*) 

25% (**) 

Contribuția la fondul de asigurări sociale 
de sănătate (calculată la   venitul brut) 

Nu se datorează 10% (***) 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 
(CAM) 

2,25% (*)   

Impozitul pe venit   10% (****) 
Fondul pentru neangajarea de persoane 
cu handicap (pentru angajatorii care au 
peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil 
în sensul impozitului pe venit 

max. 15,18 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 
de la 1 ianuarie 2019 

• 2.080 lei 
• 2.350 lei (pentru vechime peste 1 an și funcții 

ce necesită studii superioare) 
• 3.000 lei pentru angajații din domeniul con-

strucțiilor 

  

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat 

  
• 20 lei 
• 50 lei 

  

Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construcții definite 
de lege, se aplică facilitățile de mai jos: 
(*) nu se datorează CAS de către angajator 
(**) cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%  
(***) nu se datorează CASS de către angajat  
(****) nu se datorează impozit pe venit pentru salariile brute între 3.000 lei și 30.000 lei. 

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 
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