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ORDIN nr. 2806 din 26 august 2019 pentru aprobarea Procedurii de
acordare a boniﬁcației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată re‐
prezentând contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, sta‐
bilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din
OUG nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități ﬁscale și pentru modi‐
ﬁcarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, pentru
completarea OUG nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și
pentru modiﬁcarea Legii‐cadru nr. 153/2017 privind salarizarea perso‐
nalului plătit din fonduri publice (MO 708/2019)
Ordinul stabilește procedura de acordare a unei boniﬁcații de 10% pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate de către persoanele ﬁzice, pentru veniturile de altă natură decât salarială, din perioada 2014-2016.
Reamintim că deciziile de impunere pentru acea perioadă au fost emise abia în anul
2019, s-a extins scadența plății la 120 zile, iar dacă plata se efectuează în termen de
60 de zile, se acordă o boniﬁcație de 10%.
Conform procedurii, organul ﬁscal comunică contribuabilului acordarea boniﬁcației
în termen de maxim 30 de zile de la acordarea acesteia.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019 pentru modiﬁ‐
carea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționa‐
rea Băncii de Export‐Import a României EXIMBANK ‐ S.A., precum și a
Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități ﬁs‐
cale (MO 784/2019)
Ordonanța aduce, printre altele, modiﬁcări asupra OG 6/2019 privind acordarea
unor facilități ﬁscale, reglementări prezentate de noi în Buletinul informativ APEX
Team nr 8 2019.
Astfel, pentru debitorii bugetari cu datorii scadente la 31 decembrie 2018 mai mari
de 1 milion de lei, termenul de notiﬁcare a autorității ﬁscale pentru aplicarea procedurii de restructurare a datoriilor se prelungește până în data de 30 octombrie 2019
(inițial acesta era 30 septembrie).
Ordonanța prevede începerea procedurii prin depunerea notiﬁcării, iar prezentarea
planului de reorganizare nu mai este necesară chiar de la momentul notiﬁcării.
Acesta se poate realiza ulterior notiﬁcării.

ORDIN nr. 2810 din 26 august 2019 pentru aprobarea procedurii de apli‐
care a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31
decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuan‐
tum mai mare sau egal cu suma de un milion lei (MO 711/2019)
Ordinul aprobă procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, în cazul debitorilor care au datorii principale
în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, prevăzute la cap. I din OG
6/2019 privind instituirea unor facilități ﬁscale, ordonanța prezentată de noi în Buletinul informativ APEX Team nr 8 2019.
Procedura este complexă și impune foarte multe etape si metodologii de urmat de
către organul ﬁscal, dar și de către contribuabil.
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ORDIN nr. 3126 din 19 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anu‐
lare a obligațiilor de plată accesorii și privind modiﬁcarea OMFP nr.
2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructu‐
rare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor
care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un mili‐
on lei (MO 786/2019)

Procedurile de
aplicare a
facilităților ﬁscale
de anulare a
obligațiilor
accesorii au fost
publicate

Ordinul aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii aferente contribuabililor cu datorii restante la bugetul de stat la 31 decembrie 2018, iar suma datoriilor bugetare este mai mică de 1.000.000 lei.
Reamintim că prevederile OG6/2019 care a instituit aceste facilități ﬁscale, au fost prezentate în Buletinul informativ APEX Team nr. 8 2019.
Fac obiectul anulării la plată următoarele categorii de accesorii:
 dobânzi/majorări de întârziere
 penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități
 orice alte obligații de plată accesorii.
Aceste accesorii sunt aferente următoarelor categorii de debite:
 obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv
 obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declarație rectiﬁcativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare
datei de 31 decembrie 2018 inclusiv
 obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată
 obligațiilor bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv
și cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții ﬁscale aﬂate în
derulare la data de 8 august 2019.
Pentru aplicarea facilitații se depune o notiﬁcare la organul ﬁscal. Modelul notiﬁcării este standardizat și este prevăzut în anexa la prezentul ordin.
Termenul de depunere a notiﬁcării este de 16 decembrie 2019.

ORDIN nr. 2273 din 19 august 2019 pentru modiﬁcarea Ordinului președinte‐
lui ANAF nr. 3.049/2017 privind aprobarea modelului și conținutului formu‐
larului "Raportul pentru ﬁecare țară în parte" (MO 700/2019)
Ordinul modiﬁcă formularul „Raport pentru ﬁecare țară în parte”, raport ce se depune de
entitățile ce fac parte din grupuri multinaționale de întreprinderi și care îndeplinesc condițiile din Codul de procedură ﬁscală.
Termenul de raportare este de 12 luni de la ultima zi a anului ﬁscal încheiat, iar formularul se depune online.

ORDIN nr. 2892 din 3 septembrie 2019 pentru stabilirea valorii nominale in‐
dexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019 (MO
770/2019)
Ordinul menține valoarea maximă a unui tichet de masă la 15,18 lei.

ORDIN nr. 2362 din 14 august 2019 pentru aprobarea Procedurii de îndrepta‐
re a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligații‐
le ﬁscale datorate bugetului local (MO 704/2019)
Ordinul aprobă procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată pentru impozitele și taxele locale.
Procedura este similară cu cea pentru corectarea plăților eronate către bugetul de stat și
implică o cerere din partea contribuabilului cu o serie de informații ce trebuie speciﬁcate
și documente atașate.

HOTĂRÂRE nr. 634 din 27 august 2019 pentru modiﬁcarea Hotărârii Guver‐
nului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou‐admiși
pe piața forței de muncă în anul 2019 (MO 719/2019)
Hotărârea stabilește pentru anul 2019 un contingent de 30.000 de lucrători nou-admiși
pe piața forței de muncă din România.
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ORDIN nr. 2288 din 21 august 2019 privind procedura de transfer al sumelor
recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea
modelului și conținutului unor formulare (MO 741/2019)
Ordinul aprobă noua Procedură de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare, aceasta ﬁind aplicabilă între autoritățile ﬁscale din statele europene sau a celor cu care România are Convenții internaționale. Ordinul înlocuiește vechiul
Ordin 351/2016 care este abrogat cu această ocazie.

ORDIN nr. 2894 din 3 septembrie 2019 pentru modiﬁcarea și completarea
OMFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloa‐
ce electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/
organul ﬁscal central și persoanele ﬁzice, persoanele juridice și alte entități
fără personalitate juridică (MO 785/2019)
Ordinul aduce completări procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP / ANAF și contribuabili, a procedurii de înregistrare în SPV sau
de depunere online a declarațiilor ﬁscale, a listei documentelor ce se comunică prin SPV
si a termenelor de disponibilitate a acestora în SPV.

HOTĂRÂRE nr. 693 din 12 septembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri
pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului
European și al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care
asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoa‐
ne cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Nord din Uniune (MO 759/2019)
ORDIN nr. 2876 din 2 septembrie 2019 pentru modiﬁcarea și completarea
Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității in‐
stituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiu‐
nile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului ﬁnanțelor pu‐
blice nr. 1.917/2005 (MO 729/2019)
ORDIN nr. 2531 din 19 septembrie 2019 privind modiﬁcarea și completarea
Ordinului președintelui ANAF nr. 1.080/2019 pentru stabilirea competenței
privind preluarea și valoriﬁcarea bunurilor intrate în proprietatea privată a
statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valoriﬁ‐
care, precum și a unor măsuri privind preluarea activității de valoriﬁcare a
bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă (MO
778/2019)

Nu uitați să
depuneți
declarațiile ﬁscale
și să plătiți la timp
taxele și
contribuțiile!

REGULAMENT nr. 2 din 6 septembrie 2019 privind prevenirea și combaterea
spălării banilor și ﬁnanțării terorismului (MO 736/2019)
ORDIN nr. 2237 din 13 august 2019 pentru punerea în aplicare a unor stan‐
darde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din
tutun (MO 747/2019)
INFO – Cursurile de închidere ale lunii septembrie 2019
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii septembrie
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 = 4,7511 RON; 1 CHF = 4,3759 RON; 1 GBP = 5,3546 RON; 1 USD = 4,3488 RON.
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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, 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 UE 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 (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).

ANAF ‐ CALENDARUL OBLIGAȚIILOR FISCALE
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_ﬁscale_2019.htm

INDICATORI SOCIALI
Contribuții 2019
pentru activități dependente
Contribuția pentru asigurări sociale
(pensie)
Contribuția la fondul de asigurări sociale
de sănătate (calculată la venitul brut)
Contribuția asiguratorie pentru muncă
Impozitul pe venit
Fondul pentru neangajarea de persoane
cu handicap (pentru angajatorii care au
peste 50 salariați)
Valoarea unui tichet de masă impozabil
în sensul impozitului pe venit
Salariul minim pe economie (brut)
de la 1 ianuarie 2019

Angajator și beneﬁciar
(pentru activități considerate dependente)
(cota %)

• Nu se datorează pentru condiții normale de muncă
• 4% pentru condiții deosebite de muncă (*)
• 8 % pentru condiții speciale de muncă (*)
Nu se datorează

Angajat și presta‐
tor de activități
dependente
(cota %)
25% (**)
10% (***)

2,25% (*)
10% (****)
4 x salarii minime pe economie
la ﬁecare 100 de salariați
max. 15,18 lei

• 2.080 lei
• 2.350 lei (pentru vechime peste 1 an și funcții ce necesită studii superioare)

• 3.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor

Diurnă (în țară)
• 20 lei
Pentru angajații instituțiilor publice
Pentru angajații din sectorul privat
• 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 veniturile brute realizate lunar de până la 30.000 lei.
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Misiunea noastră:
să aducem valoare afacerii clienților

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

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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