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INFO – Schimbare sediu APEX Team
Stimați parteneri, echipa APEX a continuat să se dezvolte și suntem bucuroși să vă
anunțăm că începând cu luna iulie 2015 funcționăm în casă nouă.
Astfel, noul sediu al APEX Team Internațional este
Str. Heleșteului 15-17, Sector 1, București (zona Aviatorilor - Primăverii)
Numerele de telefon/fax si adresele de e-mail rămân neschimbate.
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LEGE nr. 121 din 29 mai 2015 privind aprobarea OUG 79/2014 pentru
modiﬁcarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 (MO
382/2015)
Legea aprobă OUG 79/2014 care a adus modiﬁcări legii contabilității și aduce câteva
amendamente suplimentare, astfel:
Se menționează expres faptul că, obligația de a conduce evidența contabilă în
partidă simplă, o au persoanele ﬁzice care desfășoară activități producătoare de
venit, determinat în sistem real, cu excepția situației în care în legislația ﬁscală
se prevede altfel. Aceste persoane pot opta și pentru contabilitatea în partidă
dublă. Anterior nu se făcea distincția între sistemul real și sistemul pe norme de
venit. În consecință, pentru activitățile impuse prin norme de venit, nu este necesară ținerea evidenței contabile, cu excepția situațiilor în care legislația ﬁscală prevede contrar.
În ceea ce privește persoana împuternicită să îndeplinească funcția de director
economic sau contabil-șef, se înțelege o persoană angajată potrivit legii, care
are studii economice superioare și care are atribuții privind conducerea contabilității entității. Anterior nu era speciﬁcată decât condiția de a ﬁ o persoană
angajată.
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LEGE nr. 124 din 29 mai 2015 privind aprobarea OUG 92/2014 pentru regle‐
mentarea unor măsuri ﬁscal‐bugetare și modiﬁcarea unor acte normative
(MO 407/2015)
Legea aduce modiﬁcări și actualizări privind taxele din domeniul jocurilor de noroc, pre‐
cum și alte reglementări speciﬁce. Modiﬁcările sunt efectuate atât în Codul Fiscal, cât și
în legislația speciﬁcă a jocurilor de noroc.

Modiﬁcări în Codul Fiscal
Se extinde categoria veniturilor din jocuri de noroc, prin includerea, pe lângă sumele în‐
casate, și a bunurilor și serviciilor primite ca urmare a participării la jocuri de noroc.
Se înlocuiesc cotele de impunere aplicabile veniturilor din jocuri de noroc cu un barem de
impunere aplicat ﬁecărui venit brut primit de un participant de la un organizator / plăti‐
tor de venituri din jocuri de noroc, după cum urmează:
venitul brut de până la 66.750 RON inclusiv, se impozitează cu 1%;
venitul brut peste 66.750 RON, dar până la 445.000 RON inclusiv, se impozitează cu
667,50 RON plus 16% din suma ce depășește 66.750 RON;
venitul brut ce depășește 445.000 RON se impozitează cu 61.187,50 RON plus 25%
din suma ce depășește 445.000 RON.
Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate
de contribuabil pentru ﬁecare premiu;
b) veniturile obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinou‐
rilor, cluburilor de poker, slot‐machines și lozuri, sub valoarea sumei neimpozabile de
66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru ﬁecare venit brut primit.
Plafonul neimpozabil se veriﬁcă la ﬁecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost
obținut venitul respectiv.
Schimbări în modul În cazul în care venitul brut obținut la ﬁecare plată depășește plafonul neimpozabil, im‐
de impozitare a
pozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din alte jocuri de noroc.
Din categoria veniturilor din jocuri de noroc pentru care nu se aplică impunerea prin reți‐
veniturilor din
nere la sursă au fost eliminate jocurile de tipul slot‐machines și lozurilor, rămânând doar
jocuri de noroc
jocurile de noroc la distanță și festivalurile de poker.
În cazul tipurilor de venituri din jocuri de noroc cărora nu li se aplică impunerea prin re‐
ținere la sursă, organizatorul/ plătitorul de venituri are următoarele obligații:
transmiterea către ﬁecare contribuabil în formă scrisă a informațiilor referitoare la
ﬁecare venit brut obținut în anul ﬁscal anterior, până în ultima zi a lunii februarie a
anului curent;
depunerea la organul ﬁscal competent a unei declarații informative cu privire la ﬁe‐
care venit brut obținut de către ﬁecare contribuabil, până în ultima zi a lunii februa‐
rie a anului curent pentru anul anterior.

Modiﬁcări ale legislației privind jocurilor de noroc
Legea aprobă OUG 92/2014 care propune reglementări speciﬁce domeniului jocurilor de
noroc și aduce anumite modiﬁcări și completări privind terminologia speciﬁcă, procedu‐
ra și operarea acestora.
Se aduc clariﬁcări cu privire la obligativitatea obținerii avizului de la Oﬁciul Național
pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pentru organizarea de acțiuni promoționale de către ope‐
ratorii economici. Obținerea avizului ONJN este necesară dacă acțiunea promoțională im‐
plică utilizarea unor denumiri, mijloace sau modalități de atribuire a premiilor speciﬁce
jocurilor de noroc.
Se interzice organizarea de către operatorii economici de acțiuni de promovare a bunuri‐
lor și serviciilor comercializate, dacă denumirea acțiunii de promovare induce clienților
ideea participării la un joc de noroc.

LEGE nr. 120 din 29 mai 2015 privind stimularea investitorilor individuali ‐
business angels (MO 382/2015)
Legea stabilește cadrul legal privind stimularea investitorilor individuali ‐ business an‐
gels. Sunt introduse beneﬁcii ﬁscale oferite ca urmare a dobândirii de părți sociale prin
investiții în microîntreprinderi și întreprinderi mici, precum și condițiile care trebuie în‐
deplinite pentru acordarea acestora.
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Întreprinderile mici și microîntreprinderile sunt cele deﬁnite de Legea 346/2004 privind
stimularea înﬁințării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
Astfel, microîntreprinderile sunt entitățile care au până la 9 salariați și realizează o cifră
de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro.
Întreprinderile mici sunt cele care au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de
afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro.
Investitorii individuali (business angels) pot beneﬁcia de următoarele facilități ﬁscale ca
urmare a investițiilor efectuate în microîntreprinderi și întreprinderi mici:
Scutirea de impozit pe veniturile din dividende obținute pe o perioadă de trei ani de la
dobândirea părților sociale. Scutirea se acordă până la echivalentul sumei investite.
Scutirea de impozit pe câștigul obținut în urma transferului dreptului de proprietate
asupra părților sociale, după un termen de cel puțin trei ani de la dobândirea acesto‐
ra.
Pentru aplicarea acestor facilități, trebuie îndeplinite anumite condiții, dintre care menți‐
onăm:
Suma investită să ﬁe cuprinsă între 3.000 de euro și 200.000 euro, și să ﬁe investită
strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate și a planului de afaceri
pentru investiție.
Aportul în numerar la capitalul social se face prin emiterea de noi părți sociale cu pri‐
mă de emisiune. Prima nu poate ﬁ utilizată pentru majorarea capitalului social sau
distribuția către acționari, mai devreme de trei ani de la data investiției.
Investitorul nu poate deține mai mult de 49% din capitalul social al societății în care s
‐a realizat investiția.
În cazul în care mai multe persoane ﬁzice devin investitori individuali ‐ business an‐
gels, facilitățile ﬁscale pot ﬁ acordate pentru maximum 49% din capitalul societății în
care s‐a realizat investiția.
Sunt precizate de asemenea o serie de condiții pentru acordarea facilităților aplicabile
societăților în care se face investiția. Printre altele, sunt exceptate investițiile realizate în
societăți care desfășoară activități în domeniile: bancar, asigurări, intermedieri ﬁnancia‐
re, tranzacții imobiliare, jocuri de noroc, construcții de nave, producție și comercializare
de oțel, cărbune sau armament și consultanță în orice domeniu.
Această lege derogă de la prevederile Codului ﬁscal, fără a face însă în mod expres referi‐
re la Art. 1 alin (3) din Cod, care instituie prevalența acestuia asupra oricăror prevederi
contrare în materie ﬁscală.
În cazul nerespectării condițiilor acestei legi, investitorul individual datorează impozitele
scutite anterior, precum și accesoriile aferente, conform legislației în vigoare.

Stimulente pentru
investitorii de tip
business‐angels

LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenței persoanelor ﬁ‐
zice (MO 464/2015)
ORDIN nr. 1301 din 8 iunie 2015 privind modiﬁcarea și completarea anexei
nr. 1 la Ordinul președintelui ANAF nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Proce‐
durii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit (MO
445/2015)
Ordinul modiﬁcă procedura privind recalcularea plăților anticipate datorate de o persoa‐
nă ﬁzică pe parcursul anului ﬁscal, când intervine rezilierea contractului de închiriere.
Procedura de modiﬁcare a plăților anticipate datorate de un contribuabil persoană ﬁzică
se aplică în următoarele situații:
la rezilierea contractului de închiriere
la încetarea/suspendarea activităților independente pe timpul anului
la încetarea/suspendarea activităților agricole
la completarea obiectului de activitate cu alte activități supuse impozitării pe seama
normelor de venit
la momentul depășirii închirierii unui număr de 5 camere turistice.
În cazul în care pe parcursul unui an ﬁscal, pentru o persoană ﬁzică ce realizează venituri
din închiriere, intervine rezilierea contractului de închiriere în interiorul anului, contri‐
buabilii au dreptul la recalcularea plăților anticipate însă au și obligația depunerii decla‐
rației privind veniturile din chirii realizate. Practic, odată cu rezilierea contractului, auto‐
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ritățile solicită deﬁnitivarea situației impozitului prin depunerea declarației anuale de
venit. Dacă contractul este în valută și se achită în lei, venitul din chirii se transformă în
lei utilizând cursul de schimb al BNR din ziua anterioară emiterii deciziei de impunere.
Din perspectiva recalculării plăților anticipate de impozit pe venit, pentru anul 2015, în
situația în care intervine rezilierea unui contract de chirie, contribuabilii au posibilitatea
recalculării plăților anticipate începând cu data de 1 iunie 2015.

ORDIN nr. 666 din 9 iunie 2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile
conforme cu IFRS de către unele entități cu capital de stat (MO 442/2015)
ORDIN nr. 1111 din 18 mai 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizării garanției globa‐
le și a dispensei de garanție în cadrul regimului de tranzit comunitar/
comun (MO 401/2015)
Ordinul aprobă normele tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanție izola‐
tă, utilizării garanției globale și a dispensei de garanție în cadrul regimului de tranzit
comunitar/ comun.
Ordinul înlocuiește vechiul Ordin 3001/2009.

ORDIN nr. 841 din 2 aprilie 2015 privind aprobarea modelului, conținutului
și a normelor tehnice de utilizare și completare a formularelor speciﬁce
destinate utilizării în activitatea vamală (MO 390/2015)

Noi schimbări în
loteria bonurilor
ﬁscale

Ordinul aprobă nomenclatorul, modelul, conținutul și normele tehnice de utilizare și
completare a formularelor speciﬁce utilizate în activitatea vamală.
Formularele prevăzute în Decizia directorului general al Direcției Generale a Vămilor nr.
47G din data de 6 decembrie 1986 se vor utiliza până la epuizarea stocului existent, dar
nu mai târziu de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

LEGE nr. 166 din 24 iunie 2015 privind aprobarea OG 10/2015 pentru organi‐
zarea Loteriei bonurilor ﬁscale (MO 460/2015)
Modiﬁcări aduse legislației privind loteria bonurilor ﬁscale
La extragerile Loteriei bonurilor ﬁscale se acordă un număr de maximum 100 de premii.
În cazul în care sunt mai multe premii revendicate, se extrag aleatoriu un număr de 100
de bonuri ﬁscale câștigătoare dintre cele revendicate.

Modiﬁcări aduse legislației privind casele de marcat
OG 10/2015 a adus completări și OG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de
a utiliza aparate de marcat electronice ﬁscale. Aceste completări au fost la rândul lor
modiﬁcate de OUG 8/2015 (detalii puteți regăsi în buletinul informativ APEX Team nr. 4
2015).
Printre noutățile aduse de OUG 8/2015 era și sistemul de penalizare a diverselor abateri
de la cerințele legii. Astfel, suspendarea activității unui operator economic putea ﬁ evi‐
tată, dacă, pe lângă amenda contravențională, acesta achita și o sumă egală cu de zece
ori amenda aplicată. Problema care însă a generat multiple proteste a fost legată de fap‐
tul că această sumă penalizatoare era deﬁnită ca irecuperabilă, chiar dacă, la solicitarea
operatorului economic, instanța de judecată anulează procesul‐verbal de constatare a
contravenției.
Legea 166/2015 vine și elimină caracterul irecuperabil al acestei penalități.

ORDIN nr. 745 din 25 iunie 2015 pentru organizarea unei extrageri ocazio‐
nale a Loteriei bonurilor ﬁscale (MO 460/2015)
Ordinul a stabilit organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor ﬁscale în
data de 28 iunie 2015. La această extragere au participat bonurile ﬁscale emise între 29
martie și 31 mai 2015. Fondul de premiere alocat este de 1.000.000 lei.
Conform noilor reglementări fondul de premiere va ﬁ împărțit între maxim 100 câștigă‐
tori. În urma extragerii s‐a stabilit ca ﬁind câștigătoare bonurile ﬁscale cuprinse între
135 lei și 135,99 lei, emise în data de 23 mai.

Pagina 4

© 2015 APEX Team International

Newsletter

ORDIN nr. 755 din 26 iunie 2015 privind modiﬁcarea și completarea OMFP
417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a OG
10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor ﬁscale, a Regulamentului de
organizare și desfășurarea extragerilor Loteriei bonurilor ﬁscale, a modelu‐
lui și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor ﬁs‐
cale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării
extragerilor Loteriei bonurilor ﬁscale (MO 463/2015)
HOTĂRÂRE nr. 437 din 10 iunie 2015 pentru procedura de aprobare și conți‐
nutul memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din OUG nr. 77/2014 pri‐
vind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru
modiﬁcarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (MO 454/2015)
ORDIN nr. 600 din 22 mai 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter
ocazional desfășurate de zilieri (MO 385/2015)
Ordinul aprobă noi norme metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercita‐
rea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Totodată ordinul abrogă
precedentele norme metodologice reglementate de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei
și Protecției Sociale, interimar, și al Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.439/1.930/2011.

REMINDER ‐ Încadrarea în muncă a elevilor și studenților pe perioada va‐
canțelor
Conform HG 726/2007 (MO 477/2007), angajatorii care, pe perioada vacanțelor stabilite
potrivit legii, încadrează în muncă elevi și studenți beneﬁciază de un stimulent ﬁnanciar
lunar dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare într‐un an calendaristic. Acest stimulent
este egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare în luna pentru
care se acordă. Noțiunea de indicator social de referință a fost introdusă de OUG 108
(MO 830/2010) care a modiﬁcat și completat Legea 76/2002 privind sistemul asigurări‐
lor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. În prezent valoarea indicatoru‐
lui social de referință este de 500 lei. În vederea acordării stimulentului angajatorii tre‐
buie să încheie cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 30 de zile de
la data angajării elevilor și studenților aﬂați în perioada vacanțelor, o convenție. Suma
reprezentând stimulentul ﬁnanciar se deduce de către angajator din contribuția de asi‐
gurări de șomaj datorată de acesta.

Stimulente pentru
angajarea elevilor și
studenților pe
perioada vacanțelor

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii iunie 2015 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 = 4,4735 RON; 1 CHF = 4,3021 RON; 1 GBP = 6,2896 RON; 1 USD = 3,9969 RON

AGENDA LUNII IULIE 2015
Zilnic nu uitați
Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format elec‐
tronic);
Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări;
Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoa‐
re 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, co‐
municat de BNR din ultima zi bancară a lunii;
Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheia‐
te cu nerezidenții în cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal;
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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 neimpoza‐
bilă" 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

Nu uitați de
termenele de
depunere a
declarațiilor și de
plată a taxelor
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Marți, 7 iulie, este ultima zi pentru depunerea
declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei ﬁscale pentru TVA din tri‐
mestrial în lunar, în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în
luna iunie 2015. Începând cu luna iulie 2015, perioada ﬁscală de raportare a TVA va
ﬁ lunară.
Vineri, 10 iulie, 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 per‐
soanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fis‐
cal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la
art.152 din Codul Fiscal (formular 096).
Vineri, 10 iulie, este ultima zi pentru plata
taxei hoteliere;
taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.
Miercuri, 15 iulie, este ultima zi pentru depunerea
declarației INTRASTAT pentru luna iunie 2015 (standard sau extinsă depusă în for‐
mat electronic);
situației centralizatoare privind achizițiile și livrarile de produse energetice pentru
iunie 2015.
Luni, 21 iulie, este ultima zi pentru depunerea
declarației speciale de TVA pentru trimestrul precedent (sistem VOES) de către per‐
soanele impozabile nestabilite în UE care prestează servicii electronice persoanelor
neimpozabile;
declarației speciale de TVA pentru trimestrul precedent de către persoanele impoza‐
bile stabilite în UE, dar în alt stat membru decât statul membru de consum, care
prestează servicii electronice, telecomunicații, radio‐TV către persoane neimpozabi‐
le.
Luni, 27 iulie, 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 înre‐
gistrare 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 intracomuni‐
tare (formular 390)* aferentă lunii iunie 2015;
declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritori‐
ul național aferentă iunie 2015 (formular 394) *;
declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către
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persoanele ﬁzice care desfășoară activitate în România și de către persoanele ﬁzice
române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în Ro‐
mânia (formular 224);
declarației privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor aferente
trimestrului II 2014 (formular 104) – de către Asocierile fără personalitate juridică
constituite între contribuabilii prevăzuți la art. 13 lit. c) și e) din Codul Fiscal
cererii de restituire a accizelor de către importatori pe trimestrul precedent
cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță pe trimestrul prece‐
dent.
declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (inclusiv
ecotaxa).
Luni, 27 iulie, este ultima zi pentru plata
accizelor
TVA
sumelor către contul unic – Buget de stat:
ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă
ο impozitului pe veniturile nerezidenților
ο impozitului pe proﬁt aferent trimestrului II 2015 (sistem real sau plăți antici‐
pate)
ο impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul II 2015
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și ﬁecare sediu secundar, da‐
că este cazul)
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna iunie 2015
ο impozitului pe veniturile din dobânzi
ο impozitului pe alte venituri din investiții
ο impozitului pe veniturile din pensii
ο impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc
ο impozitului pe veniturile din alte surse
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate
sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale:
ο contribuției de asigurări sociale (pensie)
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănăta‐
te
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
impozitului pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în lo‐
cuințe proprietate personală (prima rată 50% – plată anticipată)
contribuției la Fondul pentru mediu (inclusiv ecotaxa).

27 iulie
termen pentru plata
impozitului pe
proﬁt aferent
trimestrului II

IMPORTANT
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor
pot ﬁ descărcate de pe web‐site‐ul Ministerului de Finanțe: www.mﬁnante.ro
Declarațiile ﬁscale evidențiate cu * vor ﬁ depuse prin mijloace electronice de transmite‐
re 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
Contribuții 2015
pentru activități dependente

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

Angajat și prestator de
activități dependente
(cota %)

15,8 % pentru condiții normale de muncă
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă
25,8 % pentru condiții speciale de muncă
(baza de calcul plafonat: produsul dintre
numărul mediu al asiguraților din luna
pentru care se calculează contribuția și
valoarea corespunzătoare a de cinci ori
câștigul salarial mediu brut)1
(valabile începând cu veniturile aferente
lunii octombrie 2014)

10,5% (baza de calcul a con‐
tribuției individuale plafonat
pentru angajat la cinci ori
câștigul salarial mediu brut,
adică
5 x 2.415 =12.075 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 in‐
demnizații de asigurări de sănătate
(calculată la venitul brut plafonat la 12 sala‐
rii minime brute pe țară garantate în plată
înmulțit cu numărul asiguraților pentru care
se calculează contribuția)

0,85%

Contribuția pentru asigurări sociale
(pensie)

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

0,5%

16%
4 * 50% salariul minim pe economie
(975 lei) la ﬁecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în
sensul impozitului pe venit începând cu mai
2015

9,41 lei

Salariul minim pe economie (brut) conform
HG 1091/2014

975 lei (începând cu 1 ianuarie 2015)
1050 lei (începând cu 1 iulie 2015)

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

17 lei (începând cu 27 ian 2015)
42,50 lei (începând cu 27 ian 2015)

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 bene‐
ﬁciază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este
salariul minim brut pe tară 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, menți‐
onate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112.
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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 »

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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