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LEGE nr. 123 din 19 septembrie 2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal (MO 687/2014) 
Legea modifică Codul Fiscal prin reducerea cu 5 puncte procentuale a cotelor de contribuție a an-
gajatorului la contribuția de asigurări sociale (pensii).  
Noile cote reduse de contribuții sociale obligatorii datorate de angajatori sunt următoarele: 
� pentru condiții normale de muncă: 15,8% (reducere de la 20,8%); 
� pentru condiții deosebite de muncă: 20,8% (reducere de la 25,8%); 
� pentru condiții speciale de muncă: 25,8% (reducere de la 30,8%). 
Noile cote sunt aplicabile începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2014. 
Cotele reduse vor avea impact în costurile angajatorilor cu contribuțiile sociale, nu există nicio 
schimbare în ceea ce privește contribuția angajaților la asigurările sociale. 

ORDIN nr. 1210 din 9 septembrie 2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale 
centrale nr. 5/2014 (MO 682/2014) 
Prin decizia Comisiei fiscale centrale se stabilește modul de încadrare a turnurilor de susținere al 
turbinelor eoliene pentru lămurirea aspectelor legate de impozitul pe clădiri / impozitul pe construc-
ții.  
Astfel, turnurile de susținere a turbinelor eoliene se încadrează în categoria clădirilor, așa cum sunt 
acestea definite la art. 249 alin. (5) din Codul Fiscal. 
Delimitarea acestora de elementele reprezentând utilaje și echipamente, se realizează pe baza 
proiectului general în funcție de încadrarea în grupa 1 - Construcții, respectiv în grupa 2 - Instalații 
tehnice, mijloace de transport, animale și plantații din Catalogul privind clasificarea și duratele nor-
male de funcționare a mijloacelor fixe, prevăzut în anexa la HG 2.139/2004. 

ORDIN nr. 1154 din 1 septembrie 2014 privind Procedura de comunicare prin mij-
loace electronice de transmitere la distanță între ANAF și persoanele fizice (MO 
646/2014) 
Ordinul aprobă Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între 
ANAF și persoanele fizice. 
În baza art. 44 alin (3) din Codul de Procedură Fiscală, o persoană fizică poate opta pentru comuni-
carea prin mijloace electronice a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către 
organele fiscale din cadrul ANAF. Aceasta se face prin accesarea serviciului „Spațiul privat virtual”, 
serviciu gratuit, disponibil 24 de ore din 24. 
Persoanele fizice pot transmite organului fiscal din cadrul ANAF cereri, înscrisuri sau documente 
legate de situația fiscală proprie, putând de asemenea să beneficieze de accesul la alte informații 
în măsura în care sunt deținute de ANAF, inclusiv de „Buletinul informativ fiscal”. 
Identificarea persoanelor fizice în mediul electronic se poate realiza prin: 
� certificate digitale calificate; 
� nume, parolă și coduri de autentificare de unică folosință. 
Persoanele fizice care desfășoară activități independente sau exercită profesii libere, pot utiliza 
pentru identificare electronică, certificate digitale calificate, numai pentru obligațiile fiscale pentru 
care, în relația cu organul fiscal, se identifică prin codul de identificare fiscală. 
Ordinul reglementează proceduri specifice pentru înregistrarea electronică pe portalul ANAF, atât 
pentru identificarea prin intermediul certificatelor digitale calificate, cât și pentru identificarea prin 
intermediul numelui, parolei și codului de autentificare de unică folosință. 
Prin înregistrarea și accesarea „Spațiului privat virtual”, persoanele fizice vor avea acces la: 
� declarațiile fiscale întocmite de contribuabil 
� cererile adresate ANAF pentru obținerea de informații și documente privind situația fiscală per-

sonală, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de an-
gajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale și altele 

� acte administrativ-fiscale, acte de executare și alte acte emise de organul fiscal în executarea 
legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somații, etc 

� documente sau acte emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi: certificat de 
atestare fiscală, adeverință de venit, etc 

� registrul documentelor electronice comunicate în ultimii doi ani. 
Unele documente se vor emite automat, iar altele la cerere. 
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Această procedură se aplică până la sfârșitul anului, numai pentru solicitanții cu domiciliul fiscal în munici-
piul București și în județul Ilfov, intenția fiind de a extinde sistemul la nivel național. 

ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 august 2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străini-
lor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative pri-
vind regimul străinilor în România (MO 640/2014) 
Ordonanța transpune Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedura 
de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de 
muncă pe teritoriul statelor membre ale UE și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu 
ședere legală pe teritoriul unui stat membru. 
Menționăm în cele ce urmează principalele noutăți aduse de prezenta ordonanță: 
� Autorizația de muncă se înlocuiește cu avizul de angajare sau detașare 
� Pentru eliberarea avizului de angajare sau detașare, angajatorul sau beneficiarul de servicii trebuie 

să nu fi fost condamnați definitiv, pentru infracțiuni prevăzute de Codul muncii, ori pentru infracțiuni 
contra persoanei, săvârșite cu intenție, prevăzute de Codul penal 

� Se introduc noi categorii de străini pentru care nu este necesar avizul de angajare în vederea înca-
drării lor în muncă pe teritoriul României 

� Pentru a dovedi  îndeplinirea condițiilor speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucră-
tori permanenți, în situația în care există forță de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, 
angajatorul trebuie să facă dovada publicării într-un cotidian de largă circulație a cel puțin trei anun-
țuri consecutive privind ocuparea locului de muncă vacant 

� Termenul de transmitere a comunicării privind detașarea salariaților către ITM se modifică de la cel 
târziu prima zi de activitate la cel mult 5 zile de la data începerii activității. Nerespectarea cerinței se 
sancționează cu amendă de la 1000 la 2000 lei (redusă de la 3000 – 6000 lei) 

� Solicitarea vizei de intrare în România se va face cu cel mult 3 luni înainte de data preconizată a so-
sirii pe teritoriul României, iar documentul de călătorie în care urmează să fie aplicată viza, trebuie să 
nu aibă o vechime mai mare de 10 ani 

� Depunerea cererilor de acordare a vizelor se poate face și prin intermediul prestatorilor externi de 
servicii, contractați de către Ministerul Afacerilor Externe 

� În situații deosebite, urgențe, cererile de viză pot fi depuse și la alte oficii consulare decât cele din 
țara de domiciliu sau reședință, în care solicitantul are o ședere legală 

� Străinului căruia îi încetează raportul de muncă înainte de expirarea valabilității permisului de ședere 
(permis unic sau Cartea Albastră a UE)  i se poate prelungi dreptul de ședere temporară pentru în-
treaga perioadă în care beneficiază de indemnizație de șomaj 

� Se introduce permisul unic, document de identitate eliberat străinului de către Inspectoratul General 
pentru Imigrări, care atestă dreptul de ședere și de muncă al acestuia în România 

� Noile prevederi intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial (adică 
la 28 noiembrie 2014) 

� Cererile depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări, în curs de soluționare la data intrării în vi-
goare a prezentei ordonanțe, se vor soluționa în conformitate cu noile prevederi.  

ORDIN nr. 2869 din 19 septembrie 2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la 
Ordinul președintelui ANAF nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind aplica-
rea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile art. 27 și 
28 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscal (MO 693/2014) 
Ordinul aduce modificări procedurii prin care se instituie răspunderea în solidar a administratorului, acțio-
narilor, asociaților, directorilor, când aceștia provoacă insolvența unei societăți cu rea-credință, pentru 
sustragerea de la plata obligațiilor bugetare. Ordinul aduce câteva noutăți privind procedura contestației. 
Codul de procedură fiscală prevede la art. 27 și art. 28 angajarea răspunderii solidare a tuturor persoane-
lor, care cu rea-credință, determină nedeclararea sau neachitarea obligațiilor fiscale la scadență.  
Aceste persoane pot fi administratori, asociați, acționari, directori, care au condus la insolvabilitatea socie-
tății, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, prin înstrăinarea sau ascunderea activelor, detur-
narea clientelei etc. 
Împotriva deciziei de angajare a răspunderii, se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la 
comunicarea acesteia. Depunerea contestației la autoritatea fiscală este o procedură administrativă, iar în 
cazul respingerii acesteia, persoana interesată se va adresa instanței, în temeiul legii contenciosului ad-
ministrativ. 
În cazul în care se colectează sume de la persoanele împotriva cărora s-a instituit măsura răspunderii în 
solidar, actul normativ dispune și modul de stingere a creanțelor debitorului principal.  

ORDIN nr. 2781 din 8 septembrie 2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice 
extinse la derularea formalităților vamale pentru mărfurile introduse în și scoase din UE 
prin birouri vamale din România (MO 672/2014) 
Începând cu 15 septembrie 2014, societățile care depun declarațiile sumare de intrare prin aplicația ICS-
RO (aplicația informatică a autorității vamale) pentru mărfurile ce urmează a fi introduse în Uniunea Euro-
peană prin birourile vamale din România au opțiunea de a utiliza semnătura electronică extinsă. Utilizarea 
semnăturii electronice extinse este facultativă pentru o perioadă de șase luni. După acest termen, utiliza-
rea semnăturii electronice extinse devine obligatorie. 

ORDIN nr. 2782 din 8 septembrie 2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la 
componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV) (MO 672/2014) 

Începerea activității 
unui salariat 

nerezident, detașat 
în România, trebuie 
comunicată ITM în 

termen de 5 zile  
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ORDIN nr. 2783 din 8 septembrie 2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la apli-
cația de tranzit NCTS-RO (MO 673/2014) 

ORDIN nr. 1234 din 12 septembrie 2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale cen-
trale nr. 3/2014 (MO 682/2014) 
Decizia Comisiei fiscale centrale face referire la modul de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3) și (4) coro-
borate cu dispozițiile art. 25, 28 și art. 39 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regi-
mul juridic al contravențiilor. 
Astfel, este reglementat modul în care amenda contravențională se face venit la bugetul local al unității 
administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul sau al altei unități decât cea de domiciliu, și 
modul de stingere al obligației în evidențele fiscale.  

ORDIN nr. 1191 din 5 septembrie 2014 pentru modificarea și completarea Normelor meto-
dologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin 
OMFP 1.917/2005 (MO 670/2014) 

LEGE nr. 126 din 23 septembrie 2014 pentru modificarea OUG 111/2010 privind concediul 
și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri 
în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea co-
pilului (MO 700/2014) 
Legea aduce modificări OUG 111/2010, printre cele mai importante menționăm : 
� plata indemnizației de inserție nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită: 

ο realizează venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de con-
cediu, de maximum 6 x Indicatorul Social de Referință (ISR) într-un an calendaristic. Valoarea actu-
ală a ISR este de 500 lei. 

ο primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de 
muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât cele rezultate din 
desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu 

Menționăm că indemnizația de inserție este suma de bani pe care statul o acordă părinților care, deși 
aflați în concediul de creștere a copilului, se hotărăsc să se întoarcă la serviciu înainte de încheierea 
concediului. 

� sumele reprezentând drepturi încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza 
deciziei emise de directorul executiv al agenției teritoriale, cu respectarea termenului general de 
prescripție. Sumele se achită de către debitor, în termen de 180 de zile de la data comunicării decizi-
ei. 

ORDIN nr. 6 din 17 septembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele in-
ternaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supra-
veghere prudențială (MO 699/2014) 

INFO – PROIECTE LEGISLATIVE - IMPOZITUL PE CONSTRUCȚII 
Există în dezbatere publică un proiect de lege pentru modificarea impozitului pe construcții.  
Proiectul de lege prevede printre altele scăderea impozitului pe construcții de la 1,5% la 1% și excluderea 
din baza de impozitare a amenajărilor efectuate asupra spațiilor închiriate.  
Noile modificări se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2015, în cazul aprobării în forma propusă. 
 ORDIN nr. 5 din 17 septembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportă-
rilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din Ro-
mânia ale instituțiilor de credit din alte state membre (MO 693/2014) 

INFO – Declarația 311 

Obligația completării și depunerii 
Formularul 311 „Declarație privind TVA colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau 
g) din Codul Fiscal” se completează și se depune: 
� potrivit art. 156^3 alin. (10) lit. a) din Codul Fiscal (CF), de către persoanele impozabile al căror cod 

APEX Team  
recrutează! 

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

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

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

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 Alăturați-vă echipei!  
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de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) 
- e) din CF, și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/
prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, 
pentru care există obligația plății taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) și 
(13) CF; 

� potrivit art. 156^3 alin. (10) lit. a) din CF, coroborat cu pct. 801 alin. (2) din Normele Metodologice de 
aplicare a Titlului VI din CF, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 
11 alin. (11) și (13) din CF și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, 
potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din CF, în situația în care acestea efectuează, după 
anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită; 

� potrivit art. 156^3 alin. (10) lit. b) din CF, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul 
TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform 
prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e ) din CF, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate 
înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului 
TVA la încasare prevăzut de art. 134^2 alin. (3) - (8) din CF, în perioada în care persoanele impoza-
bile nu au un cod valabil de TVA; 

� potrivit art. 156^3 alin. (101) din CF, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în 
scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din CF, care au 
aplicat sistemul TVA la încasare și care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de 
anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la 
încasare prevăzut de art. 134^2 alin. (3) - (8) din CF, a intervenit în perioada în care persoanele 
impozabile nu au un cod valabil de TVA. 

Termen de depunere 
Termenul de depunere a Declarației 311 este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care 
a intervenit exigibilitatea taxei pentru  
� livrările de bunuri/prestările de servicii și/sau pentru achizițiile de bunuri și/sau de servicii pentru 

care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror 
cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) 
lit. a) - e) din CF, în situația în care exigibilitatea taxei pentru aceste operațiuni intervine în perioada 
în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA; 

� livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită de către persoanele impozabile care se 
află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (11) și (13) din CF, livrări efectuate după anularea înregis-
trării în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din CF; 

� livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, 
potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din CF, în situația în care exigibilitatea taxei 
pentru aceste operațiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoane-
le impozabile nu au cod valabil de TVA. 

INFO – Declarația 307 

Obligația completării și depunerii 
Formularul 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea TVA” 
se completează și se depune de către: 
� persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin.(7) din Codul fiscal 

(CF), în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă 
nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din CF și nici nu se înregistrează în scopuri 
de TVA ca urmare a transferului; 

� locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transfe-
rul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidență persoanelor înre-
gistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin.(7); 

� persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 
alin. (9) lit. a) - e), dacă: 

ο este declarată inactivă; 
ο a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul comerțului; 
ο asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazie-

rul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 75/2001 privind organiza-
rea și funcționarea cazierului fiscal; 

ο nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă prevăzut la art. 156^2; 
ο în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în 

cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două perioade fiscale con-
secutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada 
fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bu-
nuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare. 

Obligația declarării intervine în situația în care persoana a efectuat ajustări incorecte sau nu a efec-
tuat ajustările de taxă prevăzute la art. 128 alin. (4), art. 148, art. 149 sau art. 161 din CF. 

� persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 
alin.(9) lit. g) pentru că a solicitat scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, 
în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 152, care: 

ο nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din 
evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 
128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din CF; 

ο trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 134 alin. (5) din CF și pct. 15^2 din 

Atenție la ajustările 
care trebuie făcute la 
anularea înregistrării 

în scopuri de TVA 
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HG nr. 44/2004, art. 138 din CF și pct. 16^1 alin. (4) din HG nr. 44/2004  precum și pct. 45 alin. 
(14) din HG nr. 44/2004 pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării. 

Termen de depunere 
Termenul de depunere a declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustări-
lor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în 
care: 
� are loc transferul activelor; 
� are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziționate printr-un con-

tract de leasing; 
� a intervenit obligația sau, după caz, dreptul de ajustare/corecție a ajustărilor/regularizare a TVA pri-

vind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecții ale ajustărilor/regularizări efectuate. 
Alte precizări 
În cazul în care din formular rezultă TVA de plată la bugetul de stat, aceasta se achită până la data de-
punerii declarației, conform art. 157 din CF, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat 
poștal, în contul 20.10.01.01.05 - TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii septembrie 2014 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 = 4,4114 RON; 1 CHF = 3,6568 RON; 1 GBP = 5,6735 RON; 1 USD = 3,5019 RON. 

AGENDA LUNII OCTOMBRIE 2014 

Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților, informațiile referitoare la începerea/

încetarea unui contract de muncă, dacă 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 în ultima zi bancară a lunii; 
� Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenții 

în cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal; 
� Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
� Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
� Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeană, codul de înregistrare în 

scopuri de TVA;  
� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpozabilă", etc.) înscrise 

pe factură; 
� Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completați Registrul non-transferurilor; 
� Menționați în contractele comerciale încheiate și decontate în valută, cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uitați că 
Marți, 7 octombrie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 

în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în luna septembrie 2014. Începând cu 
luna octombrie, perioada fiscală de raportare a TVA va fi lunară.  

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

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

Vineri, 10 octombrie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Miercuri, 15 octombrie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna septembrie 2014 (standard sau extinsă, depusă în format elec-

tronic); 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru septembrie 2014. 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor fiscale  
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Luni, 20 octombrie, este ultima zi pentru depunerea 
� decontului special de TVA (sistem VOES) aferent trimestrului III 2014 de către persoanele impozabi-

le nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile. 
Luni, 27 octombrie, 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)*; 
� declarației privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarației privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în sco-

puri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal" (formular 311); 
� declarației recapitulative lunare privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

aferente lunii septembrie 2014; 
� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferentă 

lunii septembrie 2014 (formular 394)*;  
� declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate, obținute de către persoanele fizice 

care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice și posturilor consulare acreditate în România (formular 224);  

� declarației privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor aferente trimestrului III 2014 
(formular 104) – de către Asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabilii prevă-
zuți la art. 13 lit. c) și e) din Codul Fiscal; 

� cererii de restituire a accizelor de către importatori pe trimestrul precedent; 
� cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță pe trimestrul precedent; 
� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (inclusiv ecotaxă). 
Luni, 27 octombrie, 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 profit aferent trimestrului III 2014 (sistem real sau plăți anticipate)  
ο impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul III 2014 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna septembrie 2014 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse  
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� 50% din impozitul aferent veniturilor din activități agricole (prima tranșă) 
� contribuției la Fondul pentru mediu (inclusiv ecotaxa). 
 
IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor, pot fi descărcate 
de pe site-ul Ministerului de Finanțe : www.mfinante.ro.  
Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de 
contribuabilii mari și mijlocii, precum și de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declara-
țiilor și au un certificat digital. 

27 octombrie,  
termen de plată a 

impozitului pe profit / 
veniturile 

microîntreprinderilor 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2014  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) 

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 pen-
tru care se calculează contribuția și valoa-
rea corespunzătoare a de cinci ori câștigul 
salarial mediu brut)1 
(valabile începând cu veniturile aferen-
te lunii octombrie 2014) 

10,5% (baza de calcul a contri-
buției individuale plafonat pen-
tru angajat la cinci ori câștigul 
salarial mediu brut, adică 5 x 
2.298 =11.490 lei)1 
(baza de calcul a contribuției 
individuale pentru persoane 
sub convenție civilă: venit brut) 

Contribuția la fondul de asigurări sociale de 
sănătate (calculată la venitul brut) 5,2% 5,5% 

Contribuția pentru concedii medicale și indem-
nizații de asigurări de sănătate 
(calculată la venitul brut plafonat la 12 salarii 
minime brute pe țară garantate în plată înmulțit 
cu numărul asiguraților pentru care se calculea-
ză contribuția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj 
(calculată la venitul brut) 0,5% 0,5% 

Contribuția pentru accidente de muncă și boli 
profesionale (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 (900 
lei) la fiecare 100 de salariați   

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

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 
871/2013 900 lei (începând cu 1 iulie 2014)    

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

  
13 lei 
32,50 lei 

  

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medicale și 
de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din salari-
ul mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații benefici-
ază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este salariul 
minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate supor-
tate de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporara de muncă drept urmare a unui accident de muncă 
sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  

OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, mențio-
nate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 



Bd. Dacia 56, Sector 2 
București - 020061  
Romania 

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

Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili să vă asiste 
și să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de salarizare.  
Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența funcției financi-
are și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți specializați în asistența servi-
ciului de salarizare al clienților noștri. 
 
Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, fiscalitate, 
servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

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

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

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

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
 © 2014 APEX Team International 


