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HOTĂRÂRE nr. 77 din 5 februarie 2014 pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (MO 108/2014)
Hotărârea aduce modificări și completări normelor de aplicare a Codului Fiscal. Acestea intră în
vigoare la 12 februarie 2014 (data publicării în Monitorul Oficial), cu excepția anumitor prevederi
care vizează accizele, care vor intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2014.
Prezentăm în cele ce urmează pe scurt principalele noutăți.

Impozitul pe profit
Cheltuielile reprezentând diferența dintre valoarea nominală a creanțelor cesionate și costul de
achiziție al acestora sunt considerate cheltuieli deductibile.
Sunt precizate documentele necesare pentru a beneficia de scutirea de la impozitul pe profit a veniturilor din dividende primite de o persoană juridică română de la o persoană juridică străină. Prevederile din Norme sunt corelate cu cele nou-introduse în Codul fiscal, referitor la perioada minimă de
deținere de la 2 ani la 1 an în cazul veniturilor din dividende primite de la persoane juridice situate
într-un stat membru, precum și a dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, astfel încât aceste venituri să fie neimpozabile la calculul impozitului pe
profit.
Este clarificat modul de determinare a cifrei de afaceri utilizată la calculul sumei cheltuielilor de
sponsorizare și/sau mecenat și a cheltuielilor privind bursele private, care se scade din impozitul pe
profit datorat, sub forma de credit fiscal.
Sunt clarificate aspecte legate de declararea și plata:
impozitului pe profit datorat de persoanele juridice străine care obțin venituri din proprietăți
imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deținute la o
persoană juridică română;
impozitului pe profit datorat de contribuabilii care optează pentru un an fiscal diferit de cel calendaristic;
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor în cazul în care contribuabilii își încetează existența.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Sunt corelate prevederile din Norme cu cele deja modificate în Codul Fiscal în ceea ce privește
încadrarea în categoria microîntreprinderilor a persoanelor juridice române care realizează
venituri din consultanță și management. Se permit realizarea de venituri din consultanță și management în proporție de până la 20% din totalul veniturilor. Această condiție se va determina
pentru anul fiscal 2014 pe baza veniturilor obținute de contribuabili în 2013.
tipurile de venituri incluse în baza impozabilă pentru veniturile microîntreprinderilor.

Impozitul pe veniturile nerezidenților
Se clarifică termenul de “transport internațional”, care cuprinde atât activitățile de bază desfășurate
de o companie de transport internațional cât și activitățile auxiliare care nu constituie activități separate, de sine stătătoare.
Activitățile efectuate de o societate de transport internațional doar între puncte situate pe teritoriul
României nu reprezintă activități de transport internațional.
Sunt corelate prevederile cuprinse în Norme cu cele introduse de Codul fiscal începând cu ianuarie
2014, referitor la reducerea perioadei de deținere în cazul plăților dividendelor de către persoane
juridice române către persoane juridice rezidente într-un Stat Membru UE, de la 2 ani la 1 an, în
vederea acordării scutirii de impozit conform prevederilor Directivei 2011/96/EU privind regimul
fiscal comun care se aplica societăților mamă și filialelor.

Taxa pe valoarea adăugată
Scutirea de TVA pentru servicii poștale se aplică de operatorii publici și privați, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legea specială.
Se face precizarea că în cazul desființării unui contract de servicii, nu se poate storna TVA colectată pentru serviciile deja prestate.
S-a schimbat modul de calcul al plafonului de eligibilitate de 2.250.000 lei cifră de afaceri pentru
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sistemul opțional de TVA la încasare, respectiv operațiunile scutite fără drept de deducere se includ în
acest calcul. Persoanele impozabile care în anul precedent au avut o cifră de afaceri inferioară plafonului
de 2.250.000 lei, dar nu au aplicat sistemul TVA la încasare, nu pot opta pentru aplicarea sistemului TVA
la încasare dacă, din evidențele acestora, reiese că în anul următor, până la data depunerii notificării aferente (i.e. 25 ianuarie inclusiv), au depășit plafonul pentru anul în curs.
În situația reînregistrării în scopuri de TVA (a contribuabililor cu codul de TVA anulat), codul de TVA va fi
tot cel atribuit inițial (anterior anulării înregistrării).
Persoanele impozabile nestabilite și neînregistrate în scopuri de TVA în România pot solicita până la data
de 30 septembrie 2014 rambursarea TVA pentru facturile emise în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2013 inclusiv, fără a face dovada achitării acestora.
În situația în care organele de inspecție fiscală nu consideră suficiente dovezile furnizate de către persoana impozabilă, acestea pot obliga persoana respectivă să efectueze ajustarea taxei. Cu toate acestea,
conform principiului proporționalității, organele fiscale nu pot solicita persoanei impozabile mai mult decât
ceea ce este necesar pentru dovedirea pierderii/distrugerii/furtului bunului, astfel încât sarcina persoanei
impozabile să nu devină practic imposibilă sau extrem de dificilă.
Se aduc lămuriri privind aplicarea regimului taxării inverse la livrările de energie electrică, în situația în
care cumpărătorul nu a transmis în termenul prevăzut de lege declarația pe propria răspundere organului
fiscal competent/furnizorului.

ORDIN nr. 256 din 18 februarie 2014 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru
actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual (MO 135/2014)
Pentru anul fiscal 2014, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 102,4% (în anul 2013 acesta a fost 104,3%).
Vă reamintim că acest indice este folosit de plătitorii de impozit pe profit care au optat pentru sistemul
plăților anticipate. Aceștia urmează ca pentru primele trei trimestre ale anului 2014 să plătească ¼ din
impozitul pe profit final pentru anul precedent multiplicat cu indicele prețurilor de consum.

COMUNICAT DE PRESĂ al Ministerului de Finanțe privind certificarea declarațiilor anuale de impozit pe profit
Obligația certificării
declarațiilor anuale
de impozit pe
profit rămâne
controversată

Redăm mai jos comunicatul de presă integral. Acesta poate fi accesat și la adresa:
http://www.mfinante.ro/acasa.html?method=detalii&id=69535
Începând cu data de 1 ianuarie 2014, ca urmare a încetării suspendării dispusă prin Legea nr. 162/2012,
devin aplicabile dispozițiile alin. (5) al art. 83 din Codul de procedură fiscală care stabilesc că:
„(5) Declarațiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant
fiscal, în condițiile legii, cu excepția celor pentru care este obligatorie auditarea."
Față de prevederea legală sus menționată, precizăm următoarele:
Codul de Procedură Fiscală nu prevede posibilitatea respingerii declarației fiscale anuale în situația în
care aceasta nu a fost certificată de către un consultant fiscal și, de asemenea, nu prevede nici sancțiuni
contravenționale în caz de nerespectare a acestei obligații.
Declarațiile fiscale depuse de contribuabili, chiar necertificate, se înregistrează la registratura organului
fiscal, se procesează și se utilizează pentru toate scopurile fiscale prevăzute de lege.
Organul fiscal competent, în virtutea rolului său activ prevăzut de art. 7 alin. (1) si (5) din Codul de Procedură Fiscală, poate totuși informa contribuabilii asupra neîndeplinirii obligației de certificare a declarației
fiscale în vederea aplicării corecte a prevederilor legislației fiscale.
Totodată, precizăm că, prin proiectul de OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative și
alte măsuri fiscal-bugetare, publicat și pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, s-a propus, printre altele,
abrogarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul de Procedură Fiscală. De asemenea, prin acest proiect
de act normativ a fost schimbat conceptul cu privire la certificarea declarațiilor fiscale astfel că, certificarea
declarațiilor fiscale, inclusiv a declarațiilor fiscale rectificative, a devenit opțională.

ORDIN nr. 123 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr.
1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la
sursă (MO 87/2014)
Ordinul aduce modificări următoarelor declarații fiscale:
formularul 120 – „Decont privind accizele" , cod 14.13.01.03
formularul 100 – „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs
Este de asemenea modificat nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat.
În formularul 120 „Decont privind accizele”, cod 120, au fost introduse categoriile de produse pentru care,
începând cu 1 septembrie 2013 se datorează accize, astfel:
bijuterii din aur și/sau din platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepția verighetelor;
confecții din blănuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 și 4303 10 90;
iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903
92 și 8903 99, cu excepția celor destinate utilizării în sportul de performanță;
autoturisme și autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziționate intracomunitar, noi sau
rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 și 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau
egală cu 3.000 cm^3;
arme de vânătoare și arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;
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cartușe cu glonț și alte tipuri de muniție, cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30.
Noul model al Decontului de accize se utilizează începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2013.
În formularul „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, cod 100, au fost introduse următoarelor obligații:
impozitul pe construcții prevăzut la art. 296^33 și 296^36 din Codul Fiscal
taxa de autorizare/taxa de licență din domeniul jocurilor de noroc.
Din Declarația 100 a fost scoasă obligația fiscală reprezentând impozit pe veniturile din arendă, obligație
care se declară în Declarația 112.
Totodată impozitul pe veniturile nerezidenților a fost detaliat pe tipuri de venituri și nu se mai raportează
cumulat în declarația 100.
Noul formular al Declarației 100 se aplică pentru declararea impozitelor și taxelor datorate începând cu 1
ianuarie 2014.

CIRCULARĂ nr. 7 din 4 februarie 2014 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii
Naționale a României (MO 90/2014)
Începând cu data de 5 februarie 2014, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 3,50% pe an.

HOTĂRÂRE nr. 72 din 5 februarie 2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe
la instituțiile publice (MO 108/2014)
Hotărârea stabilește valoarea minimă de intrare a activelor fixe pentru instituțiile publice la 2.500 lei.
Valoarea rămasă neamortizată a activelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 lei și 2.500 lei
existente în patrimoniul instituțiilor publice se va recupera pe durata normală de funcționare rămasă.

ORDIN nr. 116 din 30 ianuarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2013
(MO 88/2014)
ORDIN nr. 223 din 10 februarie 2014 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr.
1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (MO 114/2014)
În „Nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic” nu se mai
regăsește obligația privind impozitul pe veniturile agricole și au fost defalcate obligațiile privind impozitul
pe veniturile obținute de nerezidenți, în funcție de categoria de venituri pentru care se datorează impozit.
În „Nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, care se
plătesc în contul unic”, nu se mai regăsește „Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din activități agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal și a fost introdusă „Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole,
în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit”.
Prevederile de mai sus se aplică pentru impozitele, taxele, contribuțiile și celelalte sume datorate bugetului
de stat, respectiv bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, începând cu obligațiile aferente lunii
ianuarie 2014.

Impozitul pe
veniturile
nerezidenților
se raportează
detaliat pe tipuri
de venit în
formularul 100

ORDIN nr. 235 din 13 februarie 2014 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr.
3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu
privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare (MO 133/2013)
Ordinul aduce câteva schimbări procedurii de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA și
este aprobat formularul „Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art.
153 alin. (8) și alin. (9^1) lit. a)/art. 153^1 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

ORDIN nr. 117 din 28 ianuarie 2014 pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere
privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru
veniturile din cedarea folosinței bunurilor" (MO 103/2014)
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de
contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor" (650), cod
14.13.02.15/cfb, precum și anexa "Situație privind stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate".
Formularul se utilizează pentru stabilirea plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de
sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, începând
cu anul fiscal 2014.
Prin excepție, pentru stabilirea plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal, precum și de persoanele fizice care
realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuințe proprietate personală, în scop turistic, se
utilizează formularul prevăzut de Ordinul ANAF 52/2012.
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ORDIN nr. 200 din 5 februarie 2014 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui
ANAF nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare (MO
102/2014)
ORDIN nr. 94 din 21 ianuarie 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreședintelui ANAF nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalități
vamale cu produse strategice (MO 101/2014)
ORDIN nr. 127 din 29 ianuarie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind aplicarea
procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile art. 27 și 28
din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (MO 85/2014)
Ordinul aprobă Instrucțiunile privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementată
de dispozițiile art. 27-28 din Codul de Procedură Fiscală, precum și modelul, modul de difuzare, utilizare
și de păstrare ale formularelor:
Decizie de angajare a răspunderii solidare în situația atragerii răspunderii solidare prevăzută la art.
27 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3) din Codul de Procedură Fiscală;
Decizie de angajare a răspunderii solidare în situația atragerii răspunderii solidare prevăzută la art.
27 alin. (1) lit. b) și c) din Codul de Procedură Fiscală.

ORDIN nr. 93 din 21 ianuarie 2014 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularelor:
392A „Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ….”,
cod 14. 13. 01. 02/ia;
392B „Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în
anul ….”, cod 14. 13. 01. 02/ib;
393 „Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier
internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul …”, cod 14. 13. 01. 02/v.

Nedepunerea
declarațiilor
informative 392 și
393 poate fi
sancționată cu
amendă de până la
14 mii lei

Obligația depunerii declarațiilor
Formularul 392A
Se completează de către persoanele impozabile care, la 31 decembrie a anului de referință, respectiv a
anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 153 Codul
Fiscal și a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată, este inferioară sumei de 220.000 lei și
cuprinde următoarele informații:
suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de
TVA precum și suma taxei aferente;
suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate
în scopuri de TVA precum și suma taxei aferente.
Declarația nu se depune dacă persoanele impozabile nu au desfășurat livrări de bunuri și prestări de
servicii în anul de referință, în interiorul țării.

Formularul 392B
Se completează de către persoanele impozabile care, la 31 decembrie a anului de referință, respectiv a
anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor
art.153 din Codul Fiscal și a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obținute din
vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei și
cuprinde următoarele informații:
suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de
TVA;
suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate
în scopuri de TVA;
suma totală și taxa aferentă achizițiilor de la persoane înregistrate în scopuri de TVA;
suma totală a achizițiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA.
Declarația nu se depune în situația în care persoanele impozabile nu au desfășurat în anul de referință
livrări de bunuri și prestări de servicii în interiorul țării și/sau achiziții efectuate din țară.

Formularul 393
Se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 din Codul Fiscal, care, în cursul anului precedent, au prestat servicii de transport internațional de persoane și
cuprinde suma totală a veniturilor obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional
de persoane cu locul de plecare din România.

Depunerea declarațiilor
Declarațiile se depun la organul fiscal competent, până la 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui
de raportare în format electronic, la registratura organului fiscal competent; sau la poștă, prin scrisoare
recomandată.

INFO – Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
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Această procedură este reglementată de Ordinul 1221 din 12 iunie 2009 (MO 415/2009).
Contribuabilii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu nu se includ în lista contribuabililor declarați inactivi.
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Menționăm în continuare principalele aspecte privind regimul de declarare derogatoriu:
În caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului,
alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale pentru impozitele, taxele și contribuțiile
administrate de ANAF.
Depunerea declarațiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru
perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.
Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
ο să nu desfășoare niciun fel de activitate;
ο să nu obțină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare și/sau alte elemente
similare veniturilor;
ο să nu dispună de personal angajat și să nu plătească venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului;
ο să figureze în evidența fiscală cu toate obligațiile declarative și de plată îndeplinite;
ο să nu aibă în curs de soluționare un decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare
sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor și contribuțiilor;
ο să nu facă obiectul unei acțiuni de inspecție fiscala, în curs de derulare;
ο să nu fie înscriși în lista contribuabililor declarați inactivi;
ο în cazul contribuabililor, persoane juridice, înființați în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerțului, conform prevederilor art. 237 din legea menționată.
Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul
fiscal în a cărui evidență fiscală aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.
În cazul societăților comerciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu,
se depune dovada înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerțului privind starea societăților comerciale,
referitoare la suspendarea temporară a activității acestora.
Cererea se soluționează de organul fiscal în termen de 30 de zile de la data depunerii, de compartimentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale.
Obligațiile de declarare aferente activității desfășurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se mențin.
Regimul de declarare derogatoriu aprobat își încetează valabilitatea:
la data aprobată pentru încetarea acestuia;
începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiții.
În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu în regimul normal
de declarare.
Prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibilă numai după aprobarea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respectarea procedurii și a condițiilor.
Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declarații fiscale:
formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat";
formularul 101 "Declarație privind impozitul pe profit";
formularul 102 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale";
formularul 103 "Declarație privind accizele";
formularul 104 "Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor";
formularul 120 "Decont privind accizele";
formularul 130 "Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă";
formularul 300 "Decont de TVA".
Pentru fracțiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu,
contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor 101, 120 și 130 la termenele prevăzute de lege.
Pentru celelalte declarații fiscale sau declarații informative, altele decât cele prevăzute mai sus, termenele de depunere și procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislația fiscală în vigoare. Reamintim că societățile comerciale aflate sub incidența regimului de declarare derogatoriu trebuie să
depună Raportări Contabile semestriale și situații financiare anuale.
Atenție, în conformitate cu prevederile art. 153 (9) litera b) din Codul Fiscal, organele fiscale anulează
înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, dacă aceasta a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în
registrul comerțului, potrivit legii, de la data înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul
comerțului.

Regimul derogatoriu
de depunere a
declarațiilor,
o soluție pentru
societățile fără
activitate

INFO - Schimbarea perioadei fiscale în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri
Generalități privind perioada fiscală
Perioada fiscală a TVA este reglementată de art. 1561 din Legea 571/2003 - Codul Fiscal și pct. 80 din
Normele de aplicare ale acestuia aprobate prin HG 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Perioada fiscală este luna calendaristică. Prin excepție de la această prevedere perioada fiscală este
trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în
România care nu a depășit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează pe baza
cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, cu excepPagina 5
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ția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul acestuia, una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri.

Excepții privind perioada fiscală
În situația în care o persoană impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna
calendaristică începând cu:
prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare
de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;
a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de
bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru.
Atenție! Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă,
pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de TVA.
prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.
Persoana impozabilă care potrivit celor menționate mai sus este obligată să își schimbe perioada fiscală
trebuie să depună "Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care
efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (092)", la organul fiscal competent, în termen
de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare
care generează această obligație, și va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică pentru anul curent
și pentru anul următor.
De reținut! Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziție intracomunitară de bunuri,
persoana respectivă va reveni la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală. În acest sens, va
trebui să depună formularele 010 sau 070, după caz.
Baza legală: art. 1561 din Codul Fiscal, Ordinul președintelui ANAF 1165/2009 privind aprobarea procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care
utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

REMINDER – Ce cursuri valutare folosim
Diverse plafoane
legale stabilite în
euro se convertesc
în lei la cursuri de
schimb diferite

Scop
Plafonul pentru achiziții intracomunitare de 10.000 euro, aplicabil
în cursul unui an calendaristic

3,3817 lei / euro (valabil la data aderării)

Persoana impozabilă stabilită în România care în cursul anului
2014 realizează o cifră de afaceri ce depășește plafonul de
65.000 euro trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins/depășit acest
plafon

3,3817 lei / euro (valabil la data aderării)
Plafonul în lei este rotunjit la 220.000 lei.

Plafonul de 100.000 euro pentru determinarea perioadei fiscale
pentru TVA

4,4847 lei/euro (valabil pentru 31 decembrie al anului precedent)

Plafonul de 35.000 euro privind vânzările la distanță

3,3817 lei / euro (valabil la data aderării)

Organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale și organizațiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit și pentru veniturile din activități economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de
10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit

4,4190 lei / euro (cursul mediu pentru anul
2013)

Stabilirea limitei de deductibilitate a cheltuielilor pentru:
contribuții ale angajaților la scheme de pensii facultative în
limita a 400 euro într-un an fiscal pentru fiecare participant
prime de asigurare voluntară de sănătate, în limita a 250
euro într-un an fiscal pentru fiecare participant
taxele și contribuțiile către organizațiile neguvernamentale
sau asociații profesionale (în limita a 4.000 euro anual)
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Cursul valutar folosit

Cursul BNR la data înregistrării cheltuielilor
Cursul BNR la data înregistrării cheltuielilor
Cursul BNR la data plății contribuțiilor

Impozitul pe venit
Transformarea contribuțiilor reținute pentru fondurile de pensii
facultative din lei în euro, pentru verificarea încadrării în plafonul
anual de 400 euro

Cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care
se plătesc drepturile salariale

Venituri din activități independente
Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de
norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un
venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de
100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real.
Stabilirea limitei de deductibilitate a contribuțiilor la scheme facultative de pensii în limita a 400 euro anual pentru o persoana și
respectiv a primei de asigurare privată de sănătate, în limita a
250 euro anual pentru o persoană

4,4190 lei / euro (cursul mediu pentru anul
2013)

Cursul folosit pentru accize, taxa specială pentru autovehicule,
impozitul la țițeiul din producția internă

4,7380 lei / euro pentru anul 2014
© 2014 APEX Team International
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REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certificatul lor de rezidență fiscală emis în 2014
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2013 sunt valabile și în primele 60 zile calendaristice din
anul 2014, adică până la 1 martie 2014.

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii februarie 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 = 4,4995 RON;
1 CHF = 3,6989 RON;
1 USD = 3,2618 RON;
1 GBP = 5,4563 RON.

AGENDA LUNII MARTIE 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 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. 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 contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi
utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale).

1 martie
este ultima zi de
valabilitate a
certificatelor de
rezidență emise în
2013

În cursul lunii nu uitați
Că sâmbătă, 1 martie este ultima zi
de valabilitate a certificatului de rezidență fiscală aferent anului 2013, pentru care se fac plățile către
nerezidenți în anul 2014 (în baza convenției de evitare a dublei impuneri).

Că vineri, 7 martie 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 februarie 2014. Începând cu luna
martie, perioada fiscală de raportare a TVA va fi lunară.

Că luni, 10 martie, 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 impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal (formular 096).

Că luni, 10 martie, este ultima zi pentru plata
taxei hoteliere;
taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.

Că luni, 17 martie este ultima zi pentru depunerea
declarației INTRASTAT pentru luna februarie 2014 (standard sau extinsă depusă în format electronic);
declarației anuale de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică și entități supuse regimului
transparenței fiscale - pentru anul 2013 (formular 204)
situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru februarie 2013.

Că marți, 25 martie 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) *;
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decontului special de TVA (formular 301)*;
declarației anuale privind impozitul pe profit (formular 101) pentru anul 2013
declarației recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)*
aferentă lunii februarie 2014;
declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferentă
lunii februarie 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 obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără ecotaxă);
declarației privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307);
declarației privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal (formular 311).

Că marți, 25 martie este ultima zi pentru plata

ο
ο
ο

Nu uitați de
termenele de
depunere a
declarațiilor și de
plată a taxelor

ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο

accizelor
TVA
sumelor către contul unic – Buget de stat:
impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă
impozitului pe veniturile nerezidenților
impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2013 pentru contribuabilii care au obligația depunerii declarației anuale de impozit pe profit (formular 101) până la 25 martie 2014;
impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul)
impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă
impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna februarie 2014
impozitului pe veniturile din dobânzi
impozitului pe alte venituri din investiții
impozitului pe veniturile din pensii
impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc
impozitului pe veniturile din alte surse
vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate
sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale:
contribuției de asigurări sociale (pensie)
contribuției la asigurările sociale de sănătate
contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj
contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
contribuției la Fondul pentru mediu (fără ecotaxă)
taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului II 2014
anticipată privind impozitul pe venit aferent trimestrului I 2014 de către contribuabilii care realizează
venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendare, precum și venituri din activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură
contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I, de către contribuabilii prevăzuți
la art. 29621 alin. (1) lit. a)—e), h) și i): întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii
întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități
economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor
din evidența contabilă în partidă simplă, persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței
bunurilor, persoanele care realizează venituri din silvicultură și piscicultură și persoanele care realizează venituri din activități agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit și se impun in
sistem real.

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 declarațiilor și au un certificat digital.
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INDICATORI SOCIALI
Angajator și beneficiar
(pentru activități considerate dependente)
(cota %)

Angajat și prestator de
activități dependente
(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

20,8 % pentru condiții normale de muncă
25,8 % pentru condiții deosebite de muncă
30,8 % pentru condiții speciale de muncă
(baza de calcul plafonat: produsul dintre
numărul mediu al asiguraților din luna pentru care se calculează contribuția și valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul
salarial mediu brut)1

10,5%
(baza de calcul a contribuției
individuale plafonat pentru 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

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

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%

Contribuția pentru accidente de muncă și boli
profesionale

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)

Contribuții 2014
pentru activități dependente

Impozitul pe venituri

16%

Fondul pentru neangajarea de persoane cu
handicap (pentru angajatorii care au peste 50
salariați)

4 * 50% salariul minim pe economie (850
lei) la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit începând cu mai 2013

9,35 lei

Salariul minim pe economie (brut) conform HG
871/2013
Diurnă (în țară)
Pentru angajații instituțiilor publice
Pentru angajații din sectorul privat (*2,5)

0,5%

850 lei (începând cu 1 ianuarie 2014)

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 salariul 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 beneficiază 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 suportate 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, menționate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112.
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APEX Team International

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.

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

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

www.apex-team.ro
Misiunea noastră:
să aducem valoare afacerii clienților

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

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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