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UPDATE – SISTEMUL DE PLATĂ DEFALCATĂ A TVA 
Senatorii din Comisia de Buget-Finanțe au adoptat proiectul legii de aprobare a 
Ordonanței 23/2017 privind plata defalcată a TVA, cu amendamentul că măsura se 
va aplica obligatoriu numai de către companiile care au relații comerciale cu statul, 
celelalte companii urmând să o aplice opțional. 
Astfel, doar societățile comerciale înregistrate ca plătitoare de TVA și care au relații 
contractuale cu statul vor fi obligate să aplice sistemul de plată defalcată a TVA, 
indiferent de ponderea respectivelor contracte publice în cifra de afaceri, celelalte 
companii - care nu au relații contractuale cu statul - fiind lăsate să aplice opțional 
măsura. 
Pe traseul de avizare, proiectul adoptat de senatorii din Comisia de Buget-Finanțe 
urmează să fie dezbătut în plenul Senatului, apoi să fie trimis la Camera 
Deputaților, care este cameră decizională. 
Vă vom ține la curent asupra evoluției procesului. 

ORDONANȚĂ nr. 23 din 30 august 2017 privind plata defalcată a TVA 
(MO 706/2017) 
Ordonanța aprobă noul sistem de plată defalcată a TVA, sistem pe care l-am abordat 
încă din numărul precedent al buletinului nostru informativ. Completăm 
informațiile deja menționate anterior, având în vedere importanța sa și impactul 
major pe care îl va avea asupra contribuabililor.  
Introducerea mecanismului de plată defalcată a TVA este prin opțiune de la 1 
octombrie 2017, respectiv obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2018. 
Aplicarea obligatorie de la 1 ianuarie 2018 se va face pentru facturi emise și 
avansuri încasate după data de 1 ianuarie 2018.  
Furnizorii vor avea obligația de a comunica beneficiarilor un cont dedicat de TVA, 
deschis la unități ale Trezoreriei Statului sau la instituții de credit, în care 
beneficiarii vor efectua plata TVA aferentă achizițiilor de bunuri/ servicii.  
ANAF organizează "Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA" ce va 
include lista contribuabililor care aplică sistemul. 
Sumele încasate în contul de TVA pot fi folosite de către contribuabili doar pentru a 
achita la rândul lor TVA datorată furnizorilor, sau TVA către bugetul de stat la 
termenele stabilite de lege.  
În cazul încasărilor în numerar, cu cardul sau prin substitute de numerar, 
contribuabilii vor avea obligația virării în contul de TVA propriu a sumelor taxei 
aferente în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasare.  
Persoanele obligate să aplice sistemul de plată defalcată a TVA 
Sunt obligate să aplice sistemul de plată defalcată a TVA contribuabilii înregistrați 
în scopuri de TVA în România, indiferent de forma de organizare: societăți 
comerciale, persoane fizice, instituții publice, societăți nerezidente înregistrate 
direct sau prin reprezentant fiscal. 
Contribuabilii ce aplică sistemul vor avea următoarele obligații: 
� să dețină cel puțin un cont dedicat TVA la unități ale trezoreriei statului sau la 

instituții de credit, cont care va avea un IBAN special care să includă în 
structura sa șirul de caractere "TVA" 
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� să informeze clienții cu privire la contul dedicat de TVA în care vor încasa 
contravaloarea livrărilor de bunuri / servicii purtătoare de TVA 

� să efectueze în mod corect plățile / încasările de TVA aferente operațiunilor taxabile 
din/în contul distinct de TVA 

� să vireze/depună în contul dedicat TVA aferentă diferenței între încasările și plățile în 
numerar, precum și a TVA aferentă încasărilor cu carduri de debit/credit sau cu 
substitute în numerar, în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare. 

Societățile comerciale și instituțiile publice, indiferent dacă sunt înregistrate în scopuri 
de TVA sau nu au obligația de a achita TVA aferentă achizițiilor de bunuri / servicii în 
conturile de TVA ale furnizorilor. 
Facilități pentru aplicarea opțională a sistemului de la 1 octombrie 2017 
Contribuabilii care optează pentru aplicarea opțională a plății defalcate a TVA începând 
cu 1 octombrie 2017, vor beneficia de următoarele facilități: 
� acordarea unei bonificații de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a 

impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 
2017 

� anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale 
reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții. 

Restricții cu privire la utilizarea conturilor dedicate de TVA 
Sumele din contul dedicat de TVA vor fi utilizate pentru operațiuni precum:  
� achitarea TVA aferentă achizițiilor efectuate de persoanele impozabile înregistrate în 

scop de TVA către furnizori / prestatori 
� transferul în alt cont de TVA al titularului 
� corecții de TVA 
� decontări de TVA în cadrul grupului fiscal unic 
� plata TVA datorată Bugetului de Stat. 
Posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular, este 
permisă doar cu aprobarea ANAF, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 
solicitare.  
Sunt interzise retragerile în numerar de sume din contul de TVA. 
Contravenții și sancțiuni 
Sunt stabilite contravenții și sancțiuni după cum urmează: 
� pentru erorile care nu au fost corectate în termen de 7 zile lucrătoare, se aplică o 

penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile 
� după termenul de 30 de zile, sunt aplicabile amenzi de 10%/50% din suma 

reprezentând TVA pentru fapte precum: plata TVA datorată furnizorului din alt cont 
decât contul de TVA propriu, plata eronată a TVA în alt cont decât contul de TVA al 
furnizorului, etc. 

ORDIN nr. 2743/2017 din 21 septembrie 2017 pentru aprobarea modelului, 
conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) 
"Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a 
TVA" (MO 763/2017) 
Ordinul aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului (086) 
"Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA", cod: 
14.13.01.10.11/p.d.  
Formularul 086 este folosit pentru notificarea organului fiscal cu privire la opțiunea de 
aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA, în perioada 1 octombrie 2017 - 31 
decembrie 2017. 

ORDIN nr. 2379 din 7 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea 
Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de 
cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități 
deschise la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanțelor publice nr. 1.271/2004 (MO 730/2017) 
Ordinul aduce modificări structurii conturilor IBAN ca urmare a implementării noului 
sistem de plată defalcată a TVA, după cum urmează: 

Sistemul de plată 
defalcată a TVA -  

o nouă povară 
administrativă 

pentru contribuabili 
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a) RO zz TREZ yyy tt s cccccc x TVA – aceasta va fi structura conturilor către care se va 
achita către Bugetul de Stat obligațiile privind TVA de plată conform decontului, din 
contul de split VAT  

b) RO zz TREZ yyy cccccc xxxx TVA - structura codurilor IBAN aferente conturilor de 
disponibilități deschise de către Trezoreria Statului pentru contribuabili  

c) RO zz TREZ yyy cccccc xxxxxxx - structura codurilor IBAN aferente conturilor de 
disponibilități deschise de către contribuabil la Trezoreria Statului, pentru situațiile 
prevăzute de OG 23/2017 în care se debitează contul de TVA, pentru sumele pentru 
care este necesară aprobarea din partea ANAF.   

Reamintim că pentru încasarea sumelor aprobate de ANAF, persoanele impozabile solicită 
unității Trezoreriei Statului deschiderea unui cont de disponibil distinct, nepurtător de 
dobândă și pentru care nu se percep comisioane, prin care se pot derula orice operațiuni 
de încasări și plăți în lei. În conturile cu această structură vor fi virate de ANAF sumele 
aferente următoarelor situații specifice prevăzute de OG 23/2017:  
� sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de 

plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA 
� sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de 

impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se 
efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA 

� sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit 
sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului, 
după caz, în limita sumelor prevăzute 

� sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a 
avea un cont de TVA și nu mai au obligații de plată privind TVA 

� sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepția celor reținute din încasările în 
numerar sau cu cardul din contul curent 

� alte sume rezultate din operațiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite 
prin ordin al președintelui ANAF, cu acordul organului fiscal. 

În perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, eventualele sume reprezentând TVA 
achitate în conturile de venituri ale bugetului de stat, pentru care în instrumentele de 
plată a fost completat eronat codul IBAN beneficiar care nu are structura prevăzută la 
litera a) de mai sus, vor fi redirijate către codurile IBAN corespunzătoare, cu excepția 
sumelor achitate eronat 
În perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, eventualele sume reprezentând TVA 
achitate în conturile de venituri ale bugetului de stat, pentru care în instrumentele de 
plată primite prin sistemul electronic de plăți a fost completat eronat codul IBAN 
beneficiar care nu are structura prevăzută la litera a) mai sus, se redirijează în sistem 
informatic către codurile IBAN corespunzătoare, cu excepția sumelor achitate eronat, 
respectiv instrumente de plată eronate, care au un IBAN plătitor ce conține șirul de 
caractere "TVA" și pentru care codul IBAN beneficiar indicat în mesajul electronic nu este 
deschis în evidența proprie a Trezoreriei Statului.  

INFO – Conturi speciale de TVA create din oficiu de Trezoreria Statului 
Potrivit OG 23/2017 privind plata defalcată a TVA, unitățile Trezoreriei Statului au creat 
în mod automat, pentru fiecare contribuabil în parte, conturi speciale de TVA. Acest cont 
poate fi utilizat în mod exclusiv, în situația în care societatea nu și-a deschis alt cont de 
TVA la o instituție de credit, pentru operațiunile menționate în Ordonanța 23/2017. 
În cazul în care furnizorul nu va indica un cont de TVA deschis la o instituție de credit 
unde să virați contravaloarea TVA, plata se va face în contul deschis la Trezoreria 
Statului. 
În perioada de aplicare opțională, cei care au optat pentru aplicarea sistemului de plată 
defalcată a TVA vor fi obligați să facă plăți de TVA în contul de TVA al furnizorului, numai 
dacă acesta aplică și el sistemul de plată defalcată. Registrul persoanelor care au optat va 
fi și el disponibil pe site ANAF. În cazul în care furnizorul nu aplică sistemul de plată 
defalcată, plățile se vor putea face din contul de TVA direct în contul curent al 
furnizorului. 
Puteți consulta conturile bancare create automat la Trezoreria Statului folosind următorul 
link: https://www.anaf.ro/ContIBANTVA/ 

A fost aprobată 
noua structură IBAN 
a conturilor de TVA, 

iar Trezoreria a 
creat deja conturile 

implicite de TVA 
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Au fost limitate la 
deducere 

cheltuielile cu 
creanțele 

înstrăinate 

INFO – PROIECT DE ORDIN privind procedura de transfer a sumelor din 
contul de TVA în contul curent   
Pe site-ul Ministerului de Finanțe s-a publicat un proiect de ordin privind procedura ce 
va trebui urmată pentru a primi aprobarea de transfer al unor sume din contul de TVA în 
contul curent.  
Cererea va consta într-un formular ce se va depune în format electronic și la care se va 
atașa o arhiva .zip care va conține documentele justificative pentru obiectul cererii. 
Formularul electronic va avea codul 310. 
Un asemenea transfer poate fi aprobat în următoarele cazuri: 
� S-a transferat anterior o sumă din contul curent în contul de TVA pentru a se putea 

achita obligații privind TVA și se dorește recuperarea acesteia. Se anexează OP-uri/
extras cont și alte documente. 

� S-au făcut plăți de TVA în numerar (mai mari decât încasările de TVA din aceeași zi) 
și se dorește recuperarea din contul de TVA al acestor sume. Se anexează facturi/
bonuri fiscale/DVI/chitanțe/registru casă /orice alt document.  

� S-au făcut plăți de TVA cu cardul și se dorește recuperarea din contul de TVA al 
acestor sume. Se anexează facturi/bonuri fiscale/DVI/OP-uri/extras cont/orice alt 
document. 

În termen de 3 zile lucrătoare după depunerea cererii, ANAF emite o decizie prin care 
poate aproba/respinge transferurile integral/parțial. 
Contribuabilul va primi 2 exemplare: unul pentru el și unul pentru bancă și, deci, el va 
transmite decizia băncii care abia apoi va face transferul. 

ORDONANȚĂ nr. 25 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 706/2017) 
Ordonanța aduce modificări Codului Fiscal din care prezentăm pe cele mai importante în 
cele ce urmează. 
IMPOZITUL PE PROFIT  
Cheltuielile cu valoarea creanțelor înstrăinate (cesionate) vor fi deductibile în procent 
de maxim 30% din valoarea creanțelor înstrăinate.  
Formularea de mai sus lasă loc de interpretări, mai ales că nu există vreo corelare cu 
venitul obținut în urma cesiunii creanței. Considerăm că normele metodologice vor 
trebui să detalieze modul de aplicare al acestei limitări. 
IMPOZITUL PE VENIT  
Definirea veniturilor din activități independente 
Veniturile obținute din activități independente desfășurate în România, cu excepția 
drepturilor de proprietate intelectuală, se consideră ca fiind obținute din România, 
indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate. Astfel, un PFA ce își 
desfășoară activitatea în România va depune declarația D200 pentru toate veniturile 
obținute, indiferent dacă se obțin din România sau din străinătate și nu va depune D201 
pentru cele ce provin din străinătate.  
Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute din 
România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un 
nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România. Astfel, 
dacă o persoană fizică obține venituri din proprietate intelectuală de la o societate din 
România, dar și de la una din străinătate, pentru cele din România va depune declarația 
D200 iar pentru cele din străinătate declarația D201. 
Venituri exceptate de la plata impozitului pe salarii 
Se introduc în categoria veniturilor pentru care nu se datorează impozitul pe venitul din 
salarii, sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activități dependente 
desfășurate la bordul aeronavelor operate în trafic internațional, cu anumite excepții. 
Veniturile din cedarea folosinței bunurilor 
Atât în cazul impozitării pe baza normei anuale de venit precum și în sistem real, în 
cazul încetării sau suspendării temporare a activității în cursul anului, contribuabilul va 
notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data 
producerii acestuia, în vederea recalculării plăților stabilite în contul impozitului anual 
datorat. 
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Veniturile din alte surse 
Contribuabilii care obțin venituri din alte surse, pentru care impozitul nu poate fi reținut 
la sursă, precum și venituri obținute ca urmare a cesiunii de creanțe, atât de către cedent 
și cesionar au obligația de a depune declarația privind venitul realizat (D200) până la 
data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. 
CONTRIBUȚII SOCIALE  
Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale serviciile 
medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații 
proprii, în limita a 400 euro, cumulat cu valoarea primelor de asigurare voluntară de 
sănătate.  
Această prevedere a intrat în vigoare la data de 3 septembrie 2017. Prin urmare, pentru 
aceste venituri nu se vor datora contribuții sociale (CAS, CASS, șomaj etc), în limita 
prevăzută mai sus/angajat.  
Vă reamintim că serviciile medicale furnizate sub formă de abonament suportate de 
angajator pentru angajat sunt neimpozabile și din punct de vedere al impozitului pe 
veniturile din salarii (în aceeași limită de 400 euro/an în care trebuie incluse și primele 
de asigurare voluntară de sănătate), începând cu 24 iulie 2017, conform OUG 3/2017.  
Dorim să subliniem că Legea 95/2006 definește aceste servicii astfel: "h) servicii 
medicale furnizate sub formă de abonament - servicii medicale preplătite pe care 
furnizorii le oferă în mod direct abonaților și nu prin intermediul asigurătorilor, în afara 
serviciilor din pachetul de servicii medicale de bază din sistemul de asigurări sociale de 
sănătate" - Art 347 lit (h).  
Ca urmare, aceste abonamente medicale plătite de angajator pentru angajat nu se vor 
impozita cu impozit pe salarii și nici cu contribuții sociale cu condiția să fie servicii 
medicale acordate pe baza de abonament, altele decât cele acoperite prin pachetul de baza 
asigurat de stat in baza plății CASS, lucru ce trebuie confirmat cu furnizorul de servicii 
medicale.  
IMPOZITUL PE REPREZENTANȚE  
Impozitul pe reprezentanțele companiilor străine deschise de acestea în România va fi de 
18.000 lei/an (anterior, valoarea era echivalentul în lei a 4000 de Euro). Acesta se va 
declara și plăti până în ultima zi a lunii februarie, sau în termen de 30 de zile de la data la 
care este înființată (anterior, termenele de plată erau 25 iunie și 25 decembrie, pentru 
care se plăteau două tranșe egale)  
În termen de 30 de zile de la înființare/desființare, reprezentanța va depune declarația de 
impunere la organul fiscal competent, prin care va declara/recalcula impozitul pe 
reprezentanțe. Acesta se va datora începând cu data de 1 a lunii în care se înființează 
reprezentanța, până la finalul anului. În cazul desființării reprezentanței în cursul anului, 
impozitul se datorează de la începutul anului până la data de 1 a lunii următoare celei în 
care s-a desființat.  
ACCIZE 
Începând cu 15 septembrie 2017, nivelul accizelor pentru benzină (cu și fără plumb) și 
motorină se va majora cu 0,16 lei/litru. De asemenea, o nouă majorare de 0,16 lei/litru a 
nivelului accizelor pentru carburanții menționați anterior se va produce de la 1 octombrie 
2017. 

ORDONANȚĂ nr. 30 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (MO 708/2017) 
Ordonanța aduce modificări Codului de procedură fiscală, prezentăm în sumar sinteza 
celor mai importante dintre acestea. 
Domiciliul fiscal 
Domiciliul fiscal este adresa declarată la ANAF în funcție de care se stabilește 
administrarea fiscală a contribuabilului. Acesta este în majoritatea cazurilor același cu 
sediul social (adresa sediului declarată la Registrul Comerțului), dar contribuabilul poate 
decide ca domiciliul fiscal să fie diferit de sediul social.  
Prin modificările aduse s-a stabilit ca modificarea sediului social, dacă acesta este și 
domiciliu fiscal, odată cu modificarea sediului social, să se facă și modificarea 
domiciliului fiscal, din oficiu, fără ca să fie necesare alte formalități ale contribuabilului 

Abonamentele la 
serviciile medicale 
devin scutite și de 
contribuții sociale, 
în anumite limite 
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O nouă metodă de 
comunicare a 

actelor 
administrative 

fiscale 

de modificare a domiciliului fiscal la ANAF, după modificarea sediului social, așa cum se 
întâmplă în prezent.  
În acest caz, transferul dosarului fiscal de către vechiul organ fiscal către noul organ 
fiscal se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării modificărilor privind 
sediul social/domiciliul la Registrul Comerțului, competența teritorială trecând la noul 
organ fiscal la data împlinirii acestui termen, fără a mai fi obligatorie comunicarea către 
contribuabil a unei decizii a ANAF privind modificarea domiciliului fiscal. 
Putem observa în aceste cazuri că este necesară o atenție sporită din partea 
contribuabilului în ceea ce privește schimbarea automată a competenței de administrare, 
de la data respectivă toate declarațiile și plățile de taxe trebuie făcute către unitatea 
Trezoreriei din zona de competență a noului organ fiscal.  
S-a introdus însă și o regulă conform căreia dacă declarațiile fiscale se depun la un 
organ fiscal necompetent, acesta trebuie să se autosesizeze și să trimită declarația 
fiscală organului competent în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. 
Prezentarea documentelor în limba română 
Sunt introduse sancțiuni în situația în care petițiile, documentele justificative, 
certificatele sau înscrisurile redactate într-o limbă străină sunt depuse fără a fi însoțite 
de traduceri în limba română. La solicitarea organului fiscal, contribuabilul are obligația 
de a depune traduceri autorizate ale documentelor mai sus menționate, iar in lipsa 
acestora documentele prezentate nu se iau în considerare de organul fiscal. 
Comunicarea actului administrativ fiscal 
Se introduc modificări în ceea ce privește comunicarea actelor administrative fiscale, 
mai exact o excepție de la regula comunicării actului administrativ pe suport hârtie prin 
poștă. Astfel, se introduce posibilitatea comunicării actului administrativ fiscal direct la 
domiciliul fiscal al contribuabilului, prin intermediul angajaților proprii ai organului 
fiscal.   
Dacă contribuabilul nu dorește să primească actul, angajatul ANAF afișează pe ușă o 
înștiințare și actul se consideră comunicat. Dacă contribuabilul nu este găsit la 
domiciliul fiscal, atunci angajatul ANAF afișează pe ușă o înștiințare și actul se consideră 
comunicat în 15 zile de la afișare, timp în care contribuabilul poate veni la sediul ANAF 
să primească actul sub semnătură.  
Înregistrarea fiscală a nerezidenților 
Se instituie obligația instituțiilor de credit de a solicita organelor fiscale atribuirea 
numărului de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice 
nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu dețin cod de identificare la momentul 
la care acestea solicita deschiderea unui cont bancar sau închirierea unei casete de 
valori. 
Declararea sediilor secundare 
Sunt aduse clarificări în ceea ce privește declararea sediilor secundare la ANAF. Astfel 
este menționată obligația contribuabilului/plătitorului de a declara la organul fiscal 
central înființarea sediilor secundare în termen de 30 de zile de la:  
a) data înregistrării/menționării acestora la registrul comerțului sau în alte registre în 
care a fost înregistrată entitatea care le-a înființat 
b) data actului de înființare în toate celelalte cazuri în care nu este aplicabilă prima 
variantă. 
Inspecția fiscală 
În cazul inspecției fiscale, intervin următoarele modificări: 
� Selectarea perioadelor care vor fi supuse inspecției fiscale se efectuează de organul 

fiscal în funcție de riscul fiscal identificat. Inspecția fiscală se poate extinde și 
asupra celorlalte perioade fiscale neverificate, cu respectarea termenului de 
prescripție. Anterior, inspecția fiscală începea de la sfârșitul perioadei controlate 
anterior. 

� Nu se vor putea desfășura în mod concomitent un control inopinat și o inspecție 
fiscală, pentru aceleași operațiuni și obligații fiscale, cu excepția situației în care în 
alte proceduri sunt necesare constatări în legătură cu operațiuni și obligații fiscale 
supuse unei inspecții fiscale în derulare, caz în care echipa de inspecție fiscală este 
competentă să efectueze și un control inopinat. În acest caz durata controlului 
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inopinat nu intră în calculul duratei inspecției fiscale. 
Se introduce posibilitatea ca activitatea desfășurată de organul fiscal central sau local cu 
ocazia efectuării unui control fiscal sa fie reprezentata si de acțiuni de prevenire și 
conformare. 
Declarațiile fiscale rectificative 
În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, pentru diferențele de 
obligații fiscale principale stabilite de contribuabil/plătitor prin declarații fiscale 
rectificative, termenul de plată al diferențelor este data depunerii declarației rectificative 
la organul fiscal 
Penalități de întârziere 
Se stabilește mai clar că penalitatea de întârziere (0,01%/zi) nu se va aplica pentru 
obligațiile fiscale principale pentru care se datorează penalitatea de 
nedeclarare(0,08%/zi sau 0,02%/zi). Această regulă era valabilă și anterior, dar nu 
reieșea foarte clar din textul de lege. Reamintim că penalitatea de nedeclarare se impune 
acelor diferențe de impozite stabilite de ANAF în urma unei inspecții. 
Secretul profesional 
S-au exclus din categoria persoanelor care pot refuza să dea informații ANAF notarii și 
executorii judecătorești. Ca urmare, acum numai preoții, avocații, consultanții fiscali, 
auditorii, experții contabili, medicii și psihoterapeuții pot refuza să ofere informații 
ANAF, cu privire la datele de care au luat cunoștință în exercitarea activității lor. 
Inactivitate 
Contribuabilul pentru care s-a deschis procedura insolvenței în formă simplificată, a 
intrat în faliment sau pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare 
este declarat inactiv doar dacă nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru 
calendaristic, nicio obligație declarativă. 
Eșalonarea la plată 
Au fost efectuate modificări privind prelungirea unor termene în favoarea 
contribuabilului, precum și posibilitatea de a se solicita și aproba plata diferențiată a 
ratelor de eșalonare. 
Totodată, legiuitorul a prevăzut posibilitatea debitorului de a face o cerere privind 
menționarea eșalonării a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării disp. 
art. 194 alin. (1) lit. a) – j) și l) o singură dată într-un an de eșalonare, cu condiția ca 
această cerere să fie efectuată înainte de executarea garanției de către organul competent 
sau înainte de stingerea obligațiilor fiscale fata de reglementarea anterioara care 
prevedea această posibilitate o singura data pe întreaga durata a eșalonării. 
Se elimina posibilitatea de a se acorda eșalonarea la plata a obligații fiscale de a căror 
plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar cum 
ar fi accizele. 
Răspunderea fiscală în cazul profesiilor liberale  
Contribuabilii care desfășoară o profesie liberală vor răspunde pentru obligațiile fiscale 
datorate ca urmare a exercitării acestei profesii cu bunurile patrimoniului de afectațiune, 
iar numai în situația în care bunurile afectate exercitării profesiei nu sunt suficiente 
pentru recuperarea creanței, organul fiscale poate urmări și celelalte bunuri ale 
contribuabilului. 
Răspunderea solidară 
Va răspunde solidar cu debitorul și emitentul scrisorii de garanție/poliței de asigurare de 
garanție ori instituția care a confirmat scrisoarea de garanție/polița de asigurare de 
garanție, în cazul în care nu a virat sumele de bani în conturile de venituri bugetare la 
solicitarea organului fiscal. 
În cazul unor obligații fiscale restante ale debitorilor pentru care s-a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenței, răspund solidar cu aceștia și persoanele care au determinat cu rea-
credință acumularea și sustragerea de la plata acestor obligații. 
Măsurile asigurătorii 
În cazul garanțiilor constituite cu scopul de a se ridica măsurile asigurătorii, actul 
normativ prevede ca acestea trebuie să fie menținute pentru toată perioada de valabilitate 
în care ar fi fost menținute măsurile asigurătorii potrivit legii. În cazul în care debitorul 
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nu prelungește perioada de valabilitate a acestora, organul fiscal are posibilitatea să 
execute aceste garanții în ultima zi de valabilitate a acestora. 
A fost diminuat termenul de înființare a popririi asupra sumelor din conturile bancare 
de la 30 de zile la 15 zile. 
Garanțiile 
Se introduce posibilitatea garantări obligațiilor fiscale printr-o scrisoare de garanție 
bancară emisă de o instituție financiară nebancară înscrisă în registrele Băncii Naționale 
a României pentru emiterea de garanții. 
Executare silită 
Executarea silită se suspendă sau nu începe pentru creanțele fiscale stabilite printr-o 
decizie emisa de organul fiscal în cazul în care debitorul notifică organului fiscal, 
ulterior comunicării deciziei, intenția sa de a depune o scrisoare de garanție sau poliță 
de asigurare. În aceasta perioada creanțele fiscale stabilite prin decizia de impunere 
emisa de organul fiscal nu se sting. În cazul în care debitorul nu depune scrisoarea de 
garanție sau poliță de asigurare în termen de 45 de zile de la data comunicării deciziei, 
executarea silită continuă sau începe, conform legii. 
În cazul creanțelor fiscale stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie 
penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni se aplică măsurile de executare silită 
prevăzute de Codul de procedură fiscală fără a se emite alt titlu executoriu de către 
organul de executare. 

ORDIN nr. 2372 din 9 august 2017 pentru aprobarea modelului, 
conținutului, precum și a instrucțiunilor de completare a formularului 
(700) "Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații 
fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal", cod 14.13.01.10.01 (MO 
747/2017) 
Ordinul aprobă noul formular 700 - Declarație pentru înregistrarea/modificarea 
categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal. Acesta se va 
implementa de la 1 ianuarie 2018 și se va folosi pentru modificarea vectorului fiscal al 
contribuabilului, fiind valabilă pentru toate categoriile de contribuabili. Cu această 
ocazie, dispar actualele formulare folosite pentru evidența vectorului fiscal, respectiv 
010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 070. 
Noutatea cea mai importantă este că noul formular 700 se va depune exclusiv în 
format electronic, nemaifiind posibilă depunerea la ghișeu. Se va diminua astfel gradul 
de interacțiune dintre contribuabili și ANAF. 
Noua declarație cuprinde următoarele opțiuni de actualizare a vectorului fiscal:  
� TVA – modificarea perioadei fiscale. Formularul nu cuprinde secțiune privind 

înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA.  
� Impozit pe profit – luare în/scoatere din evidență și perioadă fiscală  
� Impozit pe veniturile microîntreprinderilor - luare în/scoatere din evidență  
� Accize - luare în/scoatere din evidență  
� Impozit pe veniturile din salarii și contribuții sociale - luare în/scoatere din evidență 

și perioadă fiscală  
� Contribuție pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății - luare în/

scoatere din evidență  
� Redevențe miniere/petroliere - luare în/scoatere din evidență  
� Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural - 

luare în/scoatere din evidență 
� Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a de reglementării 

prețurilor din sectorul gazelor naturale - luare în/scoatere din evidență  
� Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât 

gazele naturale - luare în/scoatere din evidență,  
� Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc - luare în/scoatere 

din evidență,  
� Impozit specific unor activități - luare în/scoatere din evidență.  
Declarația se depune în termen de 15 zile de la momentul la care a intervenit un 
eveniment care a generat vreuna din modificările vectorului fiscal, cu excepția unor 
situații menționate în mod expres în legislație.  



Pagina 9 

Newsletter 

 © 2017 APEX Team International 

La formular nu se anexează alte documente în format electronic. 

ORDIN nr. 2343 din 31 august 2017 privind procedura de aplicare a 
prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal (MO 717/2017) 
Ordinul aprobă procedura ce se aplică în cazul salariaților care realizează în cursul 
aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe 
contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este 
cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna în care au fost 
realizate, pentru care angajatorii sau persoanele asimilate acestora datorează contribuția 
de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului brut 
lunar realizat efectiv, și nu la nivelul salariului minim brut pe țară, garantat în plată, 
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. 
În scopul aplicării procedurii, salariații aflați în situația prevăzută mai sus au obligația să 
depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declarație pe propria 
răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii și 
asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puțin 
egale cu salariul minim brut pe țară garantat în plată. 
Prin excepție, în cazul în care la unul dintre angajatori salariații realizează un venit brut 
lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel puțin egal cu salariul minim 
brut pe țară garantat în plată, aceștia nu au obligația depunerii declarației pe propria 
răspundere la angajatorul respectiv. 
Declarația pe propria răspundere se depune lunar, pe perioada în care salariatul se află în 
situația prevăzută, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie 
drepturile salariale. 
În vederea completării declarației pe propria răspundere până la termenul stabilit pentru 
depunerea acesteia, fiecare angajator eliberează salariatului, la cerere, un document din 
care să rezulte venitul brut lunar realizat. 
În cazul în care salariații nu depun declarația pe propria răspundere, fiecare angajator 
sau persoană asimilată angajatorului stabilește baza lunară de calcul al contribuției de 
asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului 
minim brut pe țară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul 
a fost activ, dacă venitul brut realizat se situează sub nivelul salariului lunar minim brut. 
În vederea încadrării în situația prevăzută la primul aliniat, salariatul cumulează 
veniturile brute lunare realizate din salarii și asimilate salariilor, iar suma rezultată o 
compară cu nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se 
datorează contribuțiile sociale. În scopul aplicării procedurii, prin perioada în care 
contractul individual de muncă este activ se înțelege perioada în care contractul 
individual de muncă nu este suspendat potrivit Codului Muncii. 
În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o 
fracțiune din lună, nivelul salariului minim brut pe țară aferent zilelor lucrate din lună se 
stabilește după cum urmează: 
(Salariul minim brut pe țară/Numărul de zile lucrătoare în lună) x Numărul de zile 
lucrate în lună 
Declarația pe propria răspundere constituie document justificativ pentru fiecare 
angajator în vederea stabilirii bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al 
contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate în conformitate cu prevederile art. 
140 alin. (1) din Codul fiscal, pe perioada în care salariatul realizează în cursul aceleiași 
luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte 
individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin 
egală cu salariul minim brut pe țară 
Angajatorul are obligația de a înregistra și de a ține evidența acestor declarații, în vederea 
încadrării salariatului în situația reglementată la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul Fiscal. 
Declarația pe propria răspundere cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale 
salariatului, precum și informații referitoare la încadrarea salariatului în situația 
prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul Fiscal. Ordinul prezintă în anexă un model 
de declarație pe propria răspundere și o serie de exemple prin care se ilustrează aplicarea 
procedurii în diverse spețe. 
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Termene de 
implementare 

amânate a noilor 
case de marcat  

ORDONANȚĂ nr. 20 din 30 august 2017 pentru reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene (MO 705/2017) 
Ordonanța aduce modificări OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Modificările se referă la termenele de 
introducere a noilor aparate de marcat electronice fiscale (în continuare „AMEF”) ce vor 
fi interconectate cu serverele ANAF. Avizele privind distribuția AMEF acordate 
distribuitorilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai 
târziu de data de 31 iulie 2018 (prelungire de la 1 octombrie 2017). 
Începând cu data de 1 august 2018 (anterior 1 octombrie 2017), constituie contravenție 
și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, comercializarea de către 
distribuitorii autorizați a caselor de marcat care înglobează un modul fiscal prin 
intermediul căruia controlează doar memoria fiscală, dispozitivul de imprimare și 
afișajul client.  
Începând cu data de 1 aprilie 2018, se autorizează numai distribuitori pentru AMEF ce 
includ dispozitive cu funcții de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a 
jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul 
căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de 
memorare, afișajul client, dispozitivul de salvare externă și dispozitivul de comunicație 
externă care permite integrarea într-un sistem informatic.  
Începând cu data de 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de 
contribuabili mari și mijlocii au obligația de a utiliza numai case de marcat cu 
specificațiile precizate mai sus.  
Începând cu data de 1 august 2018, operatorii economici care au calitatea de 
contribuabili mici au obligația de a utiliza numai case de marcat cu specificațiile 
precizate mai sus. Normele metodologice de aplicare ar trebui să se modifice până la 
data de 30 septembrie 2017.  
Începând cu 13 septembrie 2017, se modifică valoarea amenzilor aplicate în 
următoarele cazuri:  
Amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei (anterior era 3.000 lei) pentru:  
� nerespectarea de către utilizatori a obligației de a anunța unitatea acreditată pentru 

service în momentul constatării defectării AMEF;  
� în cazul în care utilizatorii AMEF care își încetează activitatea și/sau în cazul 

aparatelor confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societățile 
bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea 
acestor aparate, daca valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii 
autorizați;  

� refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru 
efectuarea verificărilor la solicitarea și în prezența organelor de control asupra 
AMEF.  

Amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei (anterior era 9.000 lei) pentru:  
� nerespectarea obligației de către utilizatorii AMEF de a păstra și arhiva rola jurnal/

dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, raportul fiscal de închidere zilnică 
și registrul special;  

� nerespectarea obligației de a păstra, de a completa și de a actualiza cartea de 
intervenții sau dosarul de asistență tehnică.  

Amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei (anterior era 50.000 lei) pentru:  
� utilizatorii AMEF care nu respectă obligația de a folosi numai consumabile de tipul și 

cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv, 
care asigură menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare și să asigure 
arhivarea datelor.  

Amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei (anterior era 12.500 lei) pentru:  
� neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a se dota cu AMEF, achiziționate 

numai de la distribuitori autorizați sau unități acreditate pentru comercializare, 
contravenție pentru care se dispune și suspendarea activității operatorului economic 
la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu 
aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a 
jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator, precum și 
confiscarea sumelor pentru care nu au fost emise documente justificative;  
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� continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activității 
operatorului economic în punctul de lucru, contravenție pentru care se confiscă și 
sumele încasate.  

ORDIN nr. 2326 din 29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordare 
a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal (MO 717/2017) 
Ordinul stabilește procedura de acordare a facilităților fiscale privind scutirea de impozit 
pe venit pentru persoanele fizice care obțin salarii din activități de cercetare-dezvoltare. 
Condițiile impuse de Codul Fiscal pentru acordarea facilității sunt: 
� scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de 

cercetare-dezvoltare și inovare, astfel cum este definit în OG 57/2002, cu indicatori 
de rezultat definiți 

� scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-
dezvoltare și inovare, evidențiate distinct în bugetul proiectului 

� statul de plată aferent veniturilor din salarii și asimilate salariilor, obținute de fiecare 
angajat din activitățile desfășurate în proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, se 
întocmește separat pentru fiecare proiect.  

Procedura aprobată prin acest Ordin stabilește următoarele condiții: 
� Proiectul trebuie să cuprindă o serie de elemente definitorii, cum ar fi:  

ο Scopul 
ο domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare 
ο obiectivele 
ο perioada de desfășurare 
ο tipul sursei de finanțare (public/privat/național/extern) 
ο bugetul, cu evidențierea distinctă a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din 

salarii și asimilate salariilor aferente personalului încadrat în proiect 
ο caracterul de noutate și/sau inovativ al rezultatului 
ο indicatorii de rezultat definiți 
� În cazul în care în bugetul alocat proiectului sunt cuprinse și sume reprezentând 

indemnizații de concedii de odihnă, veniturile respective sunt scutite de la plata 
impozitului pe venit 

� Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă chiar și în 
cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare și de inovare 

� Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor fizice scutite 
de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ca urmare a 
desfășurării activității de cercetare- dezvoltare și inovare în cadrul proiectelor sunt: 

ο documentul care conține datele de identificare ale proiectului de cercetare-
dezvoltare și inovare 

ο fișele de pontaj corespunzătoare proiectului 
ο statul de plată întocmit separat pentru fiecare proiect. 

Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii constituie responsabilitatea 
angajatorului/plătitorului de venit sau revine persoanei fizice. În cazul persoanelor fizice 
detașate care desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare și inovare în România, sarcina 
îndeplinirii condițiilor prevăzute revine plătitorului de venituri. 

ORDIN nr. 1024 din 20 iulie 2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de 
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a 
persoanelor asigurate" (MO 716/2017) 
Ordinul actualizează Declarația 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, 
impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. 
S-a introdus secțiunea G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate, unde se 
înscriu informații privind persoana decedată și beneficiarul ajutorului. 
Acest formular se va depune începând cu obligațiile declarative ale lunii octombrie 2017. 

REGULAMENT nr. 1 din 13 septembrie 2017 pentru modificarea și 
completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 
privind instituțiile financiare nebancare (MO 760/2017) 

Aplicarea scutirii  
de impozit pe  
venit pentru 
activități de 

cercetare-dezvoltare 
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Noi reglementări în 
domeniul vamal 

ORDIN nr. 2670 din 12 septembrie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind autorizarea pentru amânarea plății taxelor la import datorate în 
legătură cu două sau mai multe operațiuni vamale (MO 744/2017) 
Ordinul aprobă Normele tehnice privind autorizarea pentru amânarea plății taxelor la 
import datorate în legătură cu două sau mai multe operațiuni vamale. 
Autorizația pentru amânarea plății taxelor la import se acordă la cerere, în condițiile și 
perioada prevăzute la art. 110-111 din Codul vamal al Uniunii, solicitanților care sunt 
titulari ai unei autorizații pentru utilizarea garanției globale emisă în temeiul art. 95 din 
Codul vamal al Uniunii, cu valabilitate geografică în România. 
Formularea cererilor și emiterea autorizațiilor pentru amânarea plății taxelor la import, 
precum și gestionarea acestora se efectuează prin utilizarea Sistemului central de decizii 
vamale, dezvoltat la nivelul Uniunii Europene și pus la dispoziția operatorilor economici 
și a autorităților vamale din statele membre de Comisia Europeană în conformitate cu 
dispozițiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/578. 
Se desemnează ca autoritate vamală responsabilă pentru primirea cererilor, emiterea și 
gestionarea autorizațiilor pentru amânarea plății taxelor la import: 
a) Direcția generală a vămilor în cazul cererilor și autorizațiilor pentru amânarea plății 

taxelor la import valabile în mai multe state membre; 
b) biroul vamal competent pentru locul în care este ținută sau disponibilă 

contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului și în care urmează a fi 
desfășurate cel puțin o parte dintre activitățile care fac obiectul autorizației, în alte 
situații decât cele prevăzute la lit. a). 

Ordin se aplică de la data de 2 octombrie 2017. 

ORDIN nr. 2376 din 6 septembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind 
aplicarea scutirii de TVA, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal (MO 745/2017) 
Ordinul aprobă Procedura privind aplicarea scutirii de TVA, prevăzută la art. 294 alin. 
(1) lit. p) din Codul Fiscal, scutire aplicabilă livrărilor de bunuri către organismele 
recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara Uniunii Europene, ca 
parte a activităților umanitare, caritabile sau educative desfășurate în afara Uniunii 
Europene. 
Scutirea se aplică persoanelor care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, prin 
restituirea TVA, în condițiile prevăzute de procedură. Persoanele înregistrate în scopuri 
de TVA își exercită dreptul de deducere pentru achizițiile de bunuri care beneficiază de 
scutirea de taxă cu drept de deducere prin decontul de taxă.  
În sensul acestei proceduri, organismele menționate la art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul 
Fiscal sunt organismele recunoscute de România sau de alt stat membru al Uniunii 
Europene, care au obiective de natură filantropică și sunt angajate în activități cu 
caracter umanitar, caritabil sau educativ în afara Uniunii Europene. 

ORDIN nr. 2661 din 11 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea 
Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementarilor vamale în 
zonele libere, aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 2.759/2016 (MO 
750/2017) 
ORDIN nr. 2671 din 12 septembrie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind autorizarea pentru utilizarea garanției globale în legătură cu două 
sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri vamale, cu excepția 
regimului de tranzit unional/comun (MO 748/2017) 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii septembrie 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 = 4,5991 RON;  1 CHF = 4,0130 RON;   1 GBP = 5,2111 RON;   1 USD = 3,8977 RON 
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AGENDA LUNII OCTOMBRIE 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 
OCTOMBRIE 2017, accesați următorul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2017.htm#oct 

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. 
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