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ORDIN nr. 936 din 16 iulie 2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă
la 30 iunie 2014 a operatorilor economici (MO 540/2014)
Ordinul aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 pentru persoanele care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, reglementate de Ordinul MFP
3055/2009 și care, în exercițiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de
220.000 lei.
Sistemul se adresează și societăților care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață
reglementată, aprobate prin Ordinul nr. 1.286/2012 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
Încadrarea în criteriul de mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele
exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991.
Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, prevederile ordinului se
aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând SEE, indiferent de exercițiul financiar ales. Acestea verifică încadrarea în criteriul de mai sus pe baza indicatorilor determinați conform raportării anuale la 31 decembrie 2013.
Sediile permanente din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, au
obligația întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991. În situația în care persoana
juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.
Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor
Publice raportări contabile la 30 iunie 2014 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările
emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare și reasigurare, pentru domeniul pensiilor private și
pentru domeniul pieței de capital.
Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularele
"Contul de profit și pierdere", respectiv "Situația veniturilor și cheltuielilor" cu informațiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013, respectiv 1 ianuarie 2014 - 30 iunie 2014.
Nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2014 operatorii economici care:
nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2014;
s-au aflat în inactivitate temporară în tot semestrul I 2014;
s-au înființat în cursul anului 2014;
se află în curs de lichidare.

Conținutul raportărilor contabile
Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
Contul de profit și pierdere (cod 20) pentru entitățile care aplică reglementările OMFP
3055/2009, respectiv situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20) (pentru societățile care aplică
reglementările contabile conforme cu IFRS);
Date informative (cod 30).
Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2014 se completează în lei.

Format
Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2014, conținând formularistica necesară și
programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului
de asistență elaborat de Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Acesta poate fi descărcat de pe
serverul web al ANAF, de la adresa www.anaf.ro în secțiunea “Declarații electronice”.

Semnarea raportărilor contabile
Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele
în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se
completează astfel:
directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această
funcție, potrivit legii;
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persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată,
potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează și de către administratorul sau persoana care are
obligația gestionării entității.

Depunerea raportărilor contabile
Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale MFP, în format hârtie și în format electronic
sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică
extinsă.
Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale MFP constă
într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.
Depunerea se poate face și prin intermediul oficiilor poștale, prin scrisori cu valoare declarată.
Depunerea prin poștă sau direct la unitățile teritoriale ale MFP implică prezentarea atât a suportului magnetic cu formatul electronic al raportărilor, cât și versiunea listată cu ajutorul programului pus la dispoziție
de MFP.

Termene de depunere
Raportările contabile la 30 iunie 2014 se depun până cel mai târziu la data de 18 august 2014.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 26 iunie 2014 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO 475/2014)

Deducere specială
pentru persoanele
fizice care au credite
restructurate

Ordonanța aduce modificări Codului Fiscal prin introducerea unei deduceri speciale pentru credite restructurate pentru persoanele fizice.
Restructurarea creditelor presupune modificarea condițiilor de rambursare a împrumuturilor.
Condiții cumulative pentru acordarea deducerii speciale:
Să fie acordată pentru credite care nu înregistrează întârzieri la plată mai mari de 90 zile;
Să conducă la diminuarea cu cel mult 35% a obligațiilor lunare de plată ale debitorului, aferente creditului supus restructurării, dar nu cu mai mult de 900 lei sau echivalent, pentru o perioadă de maximum 2 ani;
Să prelungească durata inițială a creditului cu perioada pentru care se diminuează obligațiile de plată;
Sumele reprezentând diminuările ratelor lunare de plată, inclusiv costul suportat de debitor pentru
amânarea la plată a acestora, să fie distribuite pe o durată egală cu cea pentru care a fost acordată
diminuarea obligațiilor de plată, începând cu data de la care nu mai operează diminuarea respectivă.
Deducerea specială poate fi acordată pentru o singură restructurare aprobată unei persoane fizice, la unul
sau mai multe credite, cu condiția ca suma totală amânată la plată să se încadreze în limita valorică menționată mai sus
Pentru a beneficia de deducerea specială, persoana fizică trebuie să fie titulară a unui contract de credit
aflat în derulare la data de 31 mai 2014, iar creditul primit de persoana fizică să fi fost supus restructurării
până la data de 1 ianuarie 2016. Persoana fizică trebuie să realizeze venituri lunare brute din salarii la
funcția de bază / venituri din pensii de până la 2.200 de lei inclusiv în fiecare lună a perioadei impozabile
în care se acordă deducerea.
Deducerea se acordă lunar, la locul unde se acordă și deducerea personală pentru contribuabilii care
obțin venituri din salarii la funcția de bază, după încheierea perioadei de diminuare a ratei și reprezintă
rata din această perioadă, dar nu mai mult de 900 lei/lună.
În cazul în care contribuabilul realizează venituri atât din salarii, cât și din pensii, deducerea specială pentru credite se acordă la stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat de la o singură sursă desemnată
de contribuabil.
Deducerea specială pentru credite restructurate se aplică pentru drepturile reprezentând venituri din salarii sau pensii aferente lunilor cuprinse în perioada ianuarie 2016 - decembrie 2017.
Prevederile Ordonanței intră în vigoare la 1 ianuarie 2016 pentru creditele aflate în derulare la 31 mai
2014.

HOTĂRÂRE nr. 537 din 26 iunie 2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor (MO 512/2014)
Hotărârea instituie o schemă de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferența dintre
nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat prevăzut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal,
pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în:
a) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri
de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o greutate brută maximă
autorizată de cel puțin 7,5 tone;
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un
autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și a
remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate
vehiculelor respective.
Administratorul schemei de ajutor este Autoritatea Rutieră Română. Schema de ajutor de stat funcționează până la 31 martie 2019.
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Aplicarea nivelului diferențiat de accize stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34
euro/tonă a nivelului standard prevăzut pentru motorină se realizează prin restituirea către operatorii economici licențiați în Uniunea Europeană a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor pentru motorină și nivelul accizelor diferențiat, pentru cantitățile de motorină aprovizionate de pe teritoriul României.
Schema definește o serie de condiții de eligibilitate necesare pentru a beneficia de această finanțare.
Perioada de restituire de accize este trimestrul calendaristic.
Hotărârea înființează un nou registru: „Registrul vehiculelor și al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize”. Solicitanții cererilor de restituire de accize vor trebui să se înregistreze în prealabil în
acest registru.
Înregistrarea se face prin depunerea unei cereri la Administratorul schemei.
Cererea de restituire de accize se depune, în format electronic sau pe suport hârtie, pentru un trimestru
calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu
mai târziu de un an de la aceasta dată.
Pot fi depuse simultan cereri de restituire aferente mai multor trimestre calendaristice.
Decizia de aprobare/respingere a cererii de restituire se emite în termen de două luni de la data înregistrării cererii. Restituirea efectivă se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de
aprobare.

LEGE nr. 94 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de
vacanță (MO 496/2014)
Legea aduce modificări legislației privind tichetele de vacanță. Termenul de „tichet de vacanță” este
schimbat în „voucher de vacanță”. Menționăm în continuare principalele modificări:
Este abrogată condiția acordării voucherelor de vacanță numai în cazul în care în anul fiscal anterior
a fost obținut profit sau venit, după caz.
Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanță nu mai beneficiază de prima de vacanță în cursul
anului fiscal sau de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.
Emitentul voucherelor de vacanță este Autoritatea Națională pentru Turism. În consecință societățile
specializate (cele care emit de obicei și tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă) nu mai pot
emite vouchere de vacanță.
Voucherul de vacanță are perioadă de valabilitate până la data de 31 decembrie a anului în care a
fost emis (anterior 1 an de la data emiterii). Implicit prin acest amendament perioada de valabilitate
este mult scurtată, mai ales daca voucherele sunt emise spre sfârșitul anului.
Voucherele de vacanță se emit numai în sistem on-line.

LEGE nr. 91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului (MO 496/2014)
Legea introduce o zi lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătății copilului minor, în scopul de a asigura posibilitatea părinților sau reprezentanților legali ai copilului de a verifica anual starea de sănătate a acestuia.
Titularii dreptului la liber sunt părinții, respectiv reprezentanții legali ai copilului, asigurați în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat. Aceștia au dreptul la o zi liberă fără obligația angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente.
Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea sănătății copiilor, ca și în cazul unui singur copil. În cazul a 3 sau mai mulți copii se acordă două zile lucrătoare
libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul.
Zilele libere nesolicitate nu se reportează în anul următor.
Angajatorii au obligația acordării zilelor libere solicitate de angajați în condițiile prezentei legi.

Tichetele de vacanță
au devenit vouchere
de vacanță și se emit
doar de Autoritatea
Națională pentru
Turism

ORDIN nr. 872 din 1 iulie 2014 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obținerii informațiilor necesare realizării schimbului automat de informații potrivit art. 10912 din
OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (MO 503/2014)
Ordinul aprobă următoarele formulare:
Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice
Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice
Anexă la declarația fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane
juridice
Anexă la declarația fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane
juridice.
Formularele de mai sus sunt depuse, după caz, de persoanele rezidente din alte state membre ale UE
care au dobândit proprietate asupra unui bun imobil în România până la data de 28 februarie 2014.
Termenul de depunere al declarațiilor de mai sus este de 30 de zile de la data dobândirii bunului imobil pentru bunurile imobile dobândite până la data de 28 februarie 2013, și 30 iunie 2014 - pentru bunurile
imobile dobândite ulterior.
Rezidenții altor state membre ale Uniunii Europene care dobândesc proprietate asupra unui bun imobil în
România au obligația depunerii unei declarații, în scopul schimbului automat de informații.
Este de așteptat ca, în viitor, să fie aprobate și formularele tipizate în scopul realizării schimbului automat
de informații pentru celelalte categorii specifice de venituri și de capital enumerate. Depunerea formularelor va fi în sarcina plătitorilor acestor categorii de venituri.
Începând cu 2015, autoritățile române vor fi obligate să comunice autorității competente a oricărui stat
membru, prin schimb automat, informațiile referitoare la perioadele de impozitare care încep după data de
1 ianuarie 2014 și care sunt disponibile cu privire la rezidenții din statul respectiv și la următoarele categoPagina 3
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rii specifice de venituri și de capital:
a) venituri din muncă;
b) remunerații plătite administratorilor și altor persoane asimilate acestora;
c) produse de asigurări de viață neacoperite de alte instrumente juridice ale Uniunii Europene;
d) pensii;
e) proprietatea asupra bunurilor imobile și veniturile din bunuri imobile.

LEGE nr. 97 din 4 iulie 2014 privind modificarea și completarea OUG nr. 6/2011 pentru
stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
(MO 506/2014)

Înființarea unui
SRL-D nu mai este
condiționată de
vârsta limită de
35 ani a
întreprinzătorului

Legea aprobă cu modificări OUG 6/2011. Termenul „întreprinzători tineri” este înlocuit cu „întreprinzători
debutanți în afaceri”.
Este eliminată condiția de vârstă până în 35 ani pentru a fi eligibil pentru facilitățile oferite de lege.
Reamintim că prin acest program se acordă facilități pentru microîntreprinderile nou-înființate, conduse
de întreprinzători care desfășoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăți
cu răspundere limitată (SRL-D).
Obiectivul Programului îl constituie stimularea înființării de noi microîntreprinderi, creșterea potențialului
de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.
Finanțarea programului se va face cu fonduri de la bugetul de stat prin acordarea de alocații financiare
nerambursabile (AFN).
Beneficiarii programului sunt debutanții în afaceri, care nu au mai deținut calitatea de acționar sau asociat în vreo firmă și au un plan bun de afaceri cu care să obțină un punctaj cât mai mare la aplicația online.
Microîntreprinderea aparținând întreprinzătorului debutant beneficiază de următoarele facilități:
a) acordarea de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism,
prin O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competență își are sediul social, a unei alocații financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei din
valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanțare.
Alocațiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinație în
bugetul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism;
b) garanții acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii
S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condițiilor prevăzute în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit și ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;
c) scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariați, angajați pe perioadă nedeterminată.
Această perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea și
calculul drepturilor prevăzute de Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se utilizează câștigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plătește contribuția individuală de
asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care
depășesc cuantumul câștigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
d) scutirea de la plata taxelor pentru operațiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerțului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum și de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
e) consiliere, instruire și sprijin din partea Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competență își are sediul social.
Condițiile de eligibilitate fac referire la microîntreprindere care poate fi înființată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanți asociați. Microîntreprinderea trebuie
sa aibă în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activități CAEN, cu excepția următoarelor activități:
intermedieri financiare și asigurări; tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție
sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, plante și substanțe aflate sub control
național, precum și activitățile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat.
Microîntreprinderea trebuie să angajeze cel puțin 2 salariați cu normă întreagă la momentul obținerii facilitaților de finanțare și să reinvestească cel puțin 50% din profitul realizat în anul precedent. Anterior modificărilor aduse de această lege, salariații puteau fi și cu normă parțială.
Informații suplimentare se pot obține de la Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (email: agentia.imm@aippimm.ro, www.aippimm.ro, Tel: 021-335.26.20).

ORDIN nr. 1847 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din
Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor
formulare (MO 535/2014)
Ordinul aprobă o serie de proceduri privind aplicarea articolului 781 din Codul de procedură fiscală, articol care se referă la „Registrul contribuabililor inactivi/reactivați”.
În acest sens sunt aprobate următoarele proceduri și formulare:
Procedura privind declararea contribuabililor inactivi
Procedura de reactivare a contribuabililor declarați inactivi
Procedura de îndreptare a erorilor materiale
Procedura de scoatere din evidența contribuabililor declarați inactivi a contribuabililor radiați
Decizie de declarare în inactivitate
Decizie de reactivare
Decizie de îndreptare a erorii materiale
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Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale
Notificare privind îndeplinirea condițiilor pentru declararea ca inactiv
Notificare privind neconcordanțe între documentele furnizate și evidența fiscală
Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de
procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecție fiscală
Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcția generală antifraudă fiscală.
Ordinul abrogă precedentele reglementări în materie, respectiv Ordinul ANAF 3347/2011 și Ordinul
ANAF 575/2006.

ORDIN nr. 1420 din 11 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR (MO 508/2014)
ORDIN nr. 1421 din 11 iunie 2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea
regimului de tranzit comunitar/comun (MO 529/2014)
Ambele ordine abrogă reglementările anterioare în domeniu, respectiv Ordinul 1991/2009 și Ordinul
3000/2009. Aceste noi Ordine aduc clarificări cu privire la responsabilitățile lucrătorilor vamali și demersurile de urmat în cazul în care aplicația NCTS (New Computerized Transit System) nu funcționează
temporar.
Ordinul 1421/2014 stabilește și documentele acceptate ca declarație de tranzit în cazul procedurii de
rezervă.
Sunt specificate documentele care pot fi acceptate de autoritățile vamale ca declarație de tranzit în cazul
procedurii de rezervă.

LEGE nr. 109 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere (MO 525/2014)
ORDIN nr. 917 din 8 iulie 2014 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143
alin. (2) și art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin OMFP nr. 2.222/2006 (MO 528/2014)
Ordinul aduce modificări Ordinului 2222/2006 în ceea ce privește scutirea de TVA aplicabilă navelor atribuite navigației în largul mării. Noțiunea “în largul mării” este definită ca spațiul marin situat dincolo de
limita exterioară a mării teritoriale, respectiv peste 12 mile marine.

ORDIN nr. 2281 din 17 iulie 2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANAF 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe
fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (MO 560/2014)

Scutire de TVA
aplicabilă navigației
în largul mării

Ordinul introduce o nouă poziție în Nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se
plătesc în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat
în contul unic, în curs de distribuire», poziția nr. 35: „Impozit pe veniturile realizate din transferul masei
patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident art. 115 alin. (1) lit. r) și art. 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri
încheiate de România cu alte state"

ORDIN nr. 1703 din 26 iunie 2014 pentru modificarea și completarea 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 510/2014)
Ordinul aduce modificări Ordinului 1950/2012 în ceea ce privește declarația fiscală D100 „Declarație
privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.
Este completat nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat cu poziția 83 – „Impozit pe veniturile
realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident”.

ORDIN nr. 2280 din 17 iulie 2014 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF 3.361/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în certificarea plății accizelor în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar (MO
560/2014)
Sunt aduse modificări Ordinului 3361/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
utilizate în certificarea plății accizelor în cazul vehiculelor și armelor achiziționate intracomunitar. Astfel
se aplică aceleași reglementări și în cazul înscrierii armelor achiziționate intracomunitar în documentul
care atestă dreptul de deținere a armei sau, după caz, de port și de folosință a armei, acesta fiind necesar a fi prezentat la Direcția arme, explozivi și substanțe periculoase.

ORDIN nr. 1731 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în
aplicarea prevederilor OUG 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor
bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor
măsuri fiscal-bugetare (MO 489/2014)
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INFO - Contribuția de asigurări sociale de sănătate este datorată și de persoanele care
nu realizează venituri
Persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menționate la Titlul IX^2, capitolele I - III din Codul Fiscal, venituri sub forma indemnizațiilor de șomaj, precum și venituri din pensii mai
mici de 740 lei și nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plată contribuției, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligația plății contribuției individuale
lunare de asigurări sociale de sănătate.
Baza lunară de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată bugetului Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea salariului minim brut pe țară astfel:
pentru luna ianuarie a.c. - 850 lei;
de la 1 iulie a.c. - 900 lei.
Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru această categorie de contribuabili se face lunar,
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția.
Plata se face la trezoreria administrației fiscale teritoriale la care este arondat contribuabilul.

REMINDER - Indemnizația de șomaj pentru absolvenții unei forme de învățământ
Absolvenții care în termenul de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă, pot
beneficia de ajutorul de șomaj. Acesta se acordă după împlinirea celor 60 de zile, pe baza înregistrării la
Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din raza de domiciliu, înregistrare care se face în maxim 30 de
zile de la expirarea termenului de mai sus.
Indemnizația de șomaj se acordă o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită. Cuantumul acesteia este de 50% din valoarea indicatorul social de referință și se acordă pentru o perioadă de
6 luni.
Nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții care la data solicitării dreptului urmează o formă de
învățământ.
Conform OUG 108 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (MO 830/2010), nu beneficiază de
indemnizație de șomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării și de formare
profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Situațiile financiare
consolidate ale
anului 2013 trebuie
depuse până la 31
august 2014
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REMINDER – Consolidarea conturilor 2013
În conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme
cu directivele europene (MO 766/2009), o societate-mamă este scutită de la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate dacă, la data bilanțului consolidat, societățile comerciale care urmează să fie
consolidate nu depășesc împreună, pe baza celor mai recente situații financiare anuale ale acestora,
limitele a două dintre următoarele 3 criterii:
total active: 17.520.000 euro;
cifra de afaceri netă: 35.040.000 euro;
număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250.
Societățile care au obligația să întocmească situații financiare anuale consolidate pot întocmi aceste
situații fie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice
Europene, fie în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
În ceea ce privește reglementările contabile aplicabile situațiilor financiare consolidate, menționăm prevederile legii nr. 259 din 19 iulie 2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
(MO 506/2007):
Societățile-mamă sunt obligate să întocmească situații financiare anuale consolidate;
Persoanele juridice care aparțin unui grup de societăți și intră în perimetrul de consolidare al societății-mamă sunt supuse auditului financiar;
Situațiile financiare anuale consolidate trebuie să fie însoțite de o declarație scrisă a administratorului societății-mamă prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea acestora și confirmă că:
ο politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
ο situațiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței
financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea grupului.
Membrii organelor de administrație, de conducere și supraveghere ale societății-mamă au obligația
de a se asigura că situațiile financiare anuale consolidate și raportul consolidat al administratorilor
sunt întocmite și publicate în conformitate cu Ordinul nr. 917 din 28 iunie 2005. Prin publicare se
înțelege depunerea documentelor prevăzute de lege la oficiul Registrului Comerțului și afișarea unor
indicatori care au caracter public, în modalitatea prevăzută de această instituție, respectiv publicarea pe site-ul ONRC a indicatorilor respectivi, sau eliberarea la cerere de copii certificate de pe situațiile financiare anuale complete, raportul administratorilor și raportul de audit.
Situațiile financiare anuale consolidate se întocmesc în termen de 8 luni de la încheierea
exercițiului financiar al societății-mamă (deci până la 31 august 2014 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013).
Conform Ordonanței de Urgență 37 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente (MO 285/2011), consiliul de administrație, respectiv directoratul societății-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este
obligat ca în termen de 15 zile de la data aprobării situațiilor financiare să depună la unitățile teritoriale
ale MFP situațiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoare.

© 2014 APEX Team International

Newsletter

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii iulie 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 = 4,4188 RON;
1 CHF = 3,6313 RON;
1 GBP = 5,5723 RON;
1 USD = 3,3016 RON.

AGENDA LUNII AUGUST 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, 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. 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 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;
Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi
utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale).

În cursul lunii nu uitați că
Joi, 7 august, este ultima zi pentru depunerea

18 august
termen de depunere
a raportărilor
contabile la
30 iunie 2014

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 iulie 2014. Începând cu luna
august 2014, perioada fiscală de raportare a TVA va fi lunară.

Luni, 11 august, 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).

Luni, 11 august, este ultima zi pentru plata
taxei hoteliere;
taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.

Vineri, 15 august, se sărbătorește Sf. Maria, este o zi nelucrătoare
Luni, 18 august, este ultima zi pentru depunerea
raportărilor contabile la 30 iunie 2014
declarației INTRASTAT pentru luna iulie 2014 (standard sau extinsă depusă în format electronic);
situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru iulie 2014.

Luni, 25 august, este ultima zi pentru depunerea
declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100)*;
declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală
a persoanelor asigurate (formular 112)*;
decontului de TVA (formular 300)*;
decontului special de TVA (formular 301)*;
declarație privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307);
declarație 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);
declarației recapitulative lunare privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)*
aferentă lunii iulie 2014;
declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferentă
lunii iulie 2014 (formular 394) *;
declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice
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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 (exclusiv ecotaxă).

Luni, 25 august, este ultima zi pentru plata

ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο

accizelor
TVA
sumelor către contul unic – Bugetul de stat:
impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă
impozitului pe veniturile nerezidenților
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 iulie 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 la asigurările 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 la asigurările pentru accidente de muncă și boli profesionale
contribuției trimestriale pentru medicamente aferente trimestrului II 2014
contribuției la Fondul pentru mediu (exclusiv ecotaxă).

Vineri, 31 august este ultima zi pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare
consolidate ale anului 2013
Nu uitați de
termenele de
depunere a
declarațiilor și de
plată a taxelor și
contribuțiilor
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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
sub convenție civilă: venit brut)

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

5,2%

5,5%

Contribuția pentru concedii medicale și 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%

Contribuții 2014
pentru activități dependente

Contribuția la fondul de șomaj
(calculată la venitul brut)
Contribuția pentru accidente de muncă și boli
profesionale
(Calculată la venit brut)2
Fondul de garantare pentru plata creanțelor
salariale (calculat la venitul brut)3

0,5%
0,15% - 0,85% în funcție de codul CAEN
al activității principale
0,25% (numai pentru angajați cu contract
de muncă inclusiv pensionari)

Impozitul pe venituri

16%

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

4 * 50% salariul minim pe economie (900
lei) la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 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%

900 lei (începând cu 1 iulie 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 temporară 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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