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LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2016 privind impozitul speciﬁc unor acti‐
vități (MO 812/2016)

Legea introduce de la 1 ianuarie 2017 un regim separat de impozitare pentru anumite activități economice, denumit “impozit speciﬁc”. Astfel, prin derogare de la preE-mail: oﬃce@apex-team.ro
vederile Codului Fiscal, impozitul speciﬁc se introduce pentru persoanele juridice
române care desfășoară următoarele activități:
Cuprins:
Hoteluri și alte facilități de cazare similare – CAEN 5510
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - CAEN 5520
• Noul impozit forfetar
Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere – CAEN 5530
• Modiﬁcări aduse
legislației PFA
Alte servicii de cazare – CAEN 5590
• Restrângerea
Restaurante – CAEN 5610
cerințelor de
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente – CAEN 5621
raportare către BNR
Alte servicii de alimentație n.c.a. – CAEN 5629
• Înregistrarea
Baruri și alte activități de servire a băuturilor – CAEN 5630.
contractelor cu
Pentru
activitățile de mai sus se va datora impozitul speciﬁc și nu se va mai datora
nerezidenții la ANAF
impozit
pe proﬁt sau pe veniturile microîntreprinderilor.
• Veniturile din
Impozitul
speciﬁc se datorează de operatorii economici ce au înscris la 31 decembrie
cedarea folosinței
a anului anterior, ﬁe ca obiect principal de activitate, ﬁe ca activitate secundară,
bunurilor
• Înregistrarea ﬁscală
unul din codurile CAEN menționate mai sus și nu se aﬂă în lichidare.
din oﬁciu
Prezentăm în continuare câteva caracteristici ale noului sistem de impozitare :
• Noi taxe care se pot
sistemul este obligatoriu
plăti cu cardul
anul ﬁscal este anul calendaristic
• Plata retroactivă a
impozitul se determină printr-o formulă de calcul, adaptată ﬁecărei activități
contribuției la pensie
impozitul se achită semestrial, până pe data de 25 a lunii următoare semestru• Stimulente pentru
lui, ﬁecare plată reprezentând jumătate din impozitul anual datorat.
șomerii care se
contribuabilii care realizează atât activități din cele enumerate mai sus, dar și
încadrează în muncă
alte tipuri de activități, vor aplica impozitul speciﬁc doar pentru activitățile eli• O nouă zi
nelucrătoare
gibile, iar pentru restul, vor aplica regimul normal de impozitare
• Modiﬁcări privind
contribuabilii ce au realizat pierdere ﬁscală până la data de 31 decembrie 2016,
regimul deșeurilor
dacă datorează doar impozitul speciﬁc, nu deduc pierderea ﬁscală la calculul
• Rambursarea TVA din
impozitului speciﬁc. Aceștia vor deduce pierderile ﬁscale de la momentul când
alte state UE
revin la plata impozitului pe proﬁt, în perioada celor 7 ani ﬁscali în care este
• Declararea CASS de
posibilă reportarea acestei pierderi.
către persoanele care
în situația în care intervin modiﬁcări datorate începerii/încetării unei activități
nu realizează venituri
corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute sau intervine modiﬁcarea suprafețe• Alte noutăți
lor aferente desfășurării ﬁecărei activități, începând cu semestrul următor aceslegislative
• Cursurile de
tor modiﬁcări, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul speînchidere ale lunii
ciﬁc aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru
octombrie
care contribuabilul a existat, prin împărțirea impozitului speciﬁc anual la 365
• Agenda lunii
de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei rămase
noiembrie 2016
din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.
• Indicatori sociali
contribuabilii ce datorează la plată impozitul speciﬁc au obligația să modiﬁce
vectorul ﬁscal și să comunice autorităților plata acestui tip de impozit, până pe
data de 31 martie a anului următor. În acest context, pentru contribuabilii ce
datorează la plată impozitul speciﬁc începând cu 1 ianuarie 2017, vor depune
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declarația de mențiuni până pe data de 31 martie 2017.
contribuabilii ce achită impozitul speciﬁc, au obligația să evidențieze amortizarea
ﬁscală conform art. 28 din Codul ﬁscal.
contribuabilii ce plătesc impozit speciﬁc, sunt obligați să întocmească Registrul de
evidență ﬁscală, pentru modul de calcul al impozitului speciﬁc.
Modul de calcul al impozitului speciﬁc este prezentat în lege în funcție de tipul activității.
Astfel, pentru codurile 5610, 5621 și 5629 și 5630, impozitul speciﬁc variază în funcție de
rangul localității, suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității și de
un coeﬁcient de sezonalitate.
Pentru codurile CAEN 5510, 5520, 5530 și 5590, impozitul variază în funcție de numărul
de locuri de cazare.

LEGE nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de că‐
tre persoanele ﬁzice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile
familiale (MO 828/2016)

Limitarea
numărului de
activități permise
PFA

Legea aprobă OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoa‐
nele ﬁzice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale și totodată îi
aduce modiﬁcări importante pe care le prezentăm în cele ce urmează. Legea va produce
efecte după 90 de zile de la publicare, adică începând cu 17 ianuarie 2017.
O primă modiﬁcare importantă este faptul că persoanele ﬁzice autorizate (PFA) și între‐
prinderile individuale (II) vor avea limitări la angajare. Astfel, PFA vor putea angaja cel
mult trei persoane, în timp ce II vor putea încadra în muncă până la opt salariați. PFA/II
care au in prezent peste numărul maxim de salariați, vor trebui să își reducă numărul,
odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări.
O altă modiﬁcare este legată de limitarea numărului de clase de activitate pentru care pot
obține autorizare PFA și II. Dacă în cazul PFA restricția va ﬁ de maximum cinci clase de
activități prevăzute de Clasiﬁcarea activităților din economia națională (CAEN), în ca‐
zul II va exista o limitare de zece clase de activități.
Legea prevede că în cel mult doi ani de la intrarea sa în vigoare, deci până la 17 ianuarie
2019, PFA și II care vor avea un număr de activități ce va depăși noile limite vor ﬁ obliga‐
te să‐și modiﬁce obiectul de activitate. Cu această ocazie, atât pentru PFA, cât și pentru II
se va putea opta pentru schimbarea formei de organizare (din PFA în II sau invers), modi‐
ﬁcarea mențiunilor referitoare la obiectul de activitate și emiterea noilor certiﬁcate de
înregistrare se vor face gratuit. Dacă însă nu vor respecta termenul de doi ani, PFA și II
vor ﬁ radiate de către reprezentanții Registrului Comerțului.
O altă precizare introdusă de Lege se referă la faptul că studenții care vor înﬁința PFA sau
II nu vor ﬁ nevoiți să plătească taxele pentru înregistrarea și autorizarea acestor entități.
Modiﬁcările introduse de Legea 182/2016 nu afectează profesiile liberale sau activitățile
economice a căror desfășurare este organizată și reglementată prin legi speciale. Astfel,
limitările privind numărul de salariați și numărul de clase de activitate pentru care se
poate obține autorizare nu vizează și aceste entități, atât timp cât legea în baza cărora au
fost înﬁințate le permite acest lucru.

REGULAMENT nr. 6 din 26 septembrie 2016 pentru modiﬁcarea Regulamen‐
tului Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și
informații statistice la Banca Națională a României (MO 814/2016)
Sunt aduse modiﬁcări Regulamentului BNR 4/2014 privind raportarea de date și informa‐
ții statistice către BNR, ﬁind abrogate mai multe reglementări.
In ceea ce privește capitolul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”,
sunt abrogate majoritatea cerințelor de raportare către BNR, cum ar ﬁ:
raportarea prin intermediul formularului DPE „Dispoziție/Declarație de plată externă
(DPE)” a plăților / încasărilor mai mari de 50.000 euro, în relația cu nerezidenții.
Cerințele erau aplicabile și în cazul ridicărilor/depunerilor de valută în numerar pen‐
tru plăți/încasări către/de la nerezidenți, inclusiv cheltuieli pentru deplasări externe
sau în cazul plăților prin acreditive.
Practic, nici instituțiile de credit nu vor mai avea obligația colectării și raportării
acestor informații către BNR.
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Rămâne în obligația instituțiilor de credit de a raporta totalitatea sumelor de încasat/
încasărilor și sumelor de plătit/plăților în nume și cont propriu efectuate în raport cu
nerezidenții, cu excepția operațiunilor de schimb valutar pentru persoane ﬁzice efec‐
tuat prin ghișeele proprii, precum și soldurile activelor și pasivelor ﬁnanciare în rela‐
ție cu nerezidenții.
raportarea operațiunilor nemonetare cu nerezidenții. În consecință, operațiunile de
compensare cu nerezidenții, conversiile de datorii / creanțe și alte asemenea operați‐
uni, nu se vor mai transmite către BNR.
raportarea tranzacțiilor efectuate de rezidenți prin conturi deschise în străinătate.
Toate cerințele menționate mai sus nu mai sunt aplicabile începând cu 14 octombrie 2016.
Rămân valabile în continuare cerințele de raportare a contractelor încheiate cu nerezi‐
denți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen
mediu și lung, inclusiv în cazul contractelor încheiate pe termen scurt care au prelungit
cu mai mult de un an valabilitatea contractului.

ORDIN nr. 2994 din 20 octombrie 2016 privind procedura de înregistrare a
contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoa‐
ne ﬁzice rezidente, precum și persoane juridice străine care desfășoară acti‐
vitate în România printr‐un sediu permanent/sediu permanent desemnat și
persoane juridice străine sau persoane ﬁzice nerezidente (MO 854/2016)
Ordinul reglementează noua procedură de înregistrare a contractelor/documentelor în‐
cheiate între rezidenți și nerezidenți care dețin sau nu un sediu permanent în România.
Anterior procedura era reglementată de Ordinul președintelui ANAF nr. 1.400/2012, aces‐
ta ﬁind abrogat de prezentul ordin.

Cine are obligația înregistrării contractelor?
Procedura se adresează următorilor:
Persoanele juridice române
Persoanele ﬁzice rezidente
Persoanele juridice străine care desfășoară activitate în România printr‐un sediu per‐
manent/sediu permanent desemnat.

Când apare obligația înregistrării contractelor?

Înregistrarea
contractelor cu
nerezidenții ‐ un
nou formular ce
poate ﬁ depus
online

Obligația apare în momentul încheierii unor contracte cu persoane nerezidente (juridice
sau ﬁzice), care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de
construcții, de montaj, activităților de supraveghere, activităților de consultanță, de asis‐
tență tehnică și a oricăror altor servicii prestate în România care generează venituri im‐
pozabile.
Obligația înregistrării contractelor apare indiferent de durata acestora.
Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care
justiﬁcă prestările efective de servicii pe teritoriul României: situații de lucrări, procese‐
verbale de recepție, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piață sau orice alte
documente corespunzătoare.
Nu intră în obligația de înregistrare contractele aferente unor activități desfășurate în
afara teritoriului României.

Unde se înregistrează contractele?
Înregistrarea contractelor/documentelor se efectuează la organul ﬁscal competent pentru
administrarea beneﬁciarului serviciilor menționate.

Cum se efectuează înregistrarea?
Înregistrarea contractelor/documentelor care justiﬁcă prestările efective de servicii pe
teritoriul României se realizează prin depunerea la organul ﬁscal competent a formularu‐
lui 017 "Declarație de înregistrare a contractelor/documentelor care justiﬁcă prestările
efective de servicii pe teritoriul României, inițiale/adiționale (conexe), încheiate cu per‐
soane juridice străine sau persoane ﬁzice nerezidente".

La formularul menționat NU se atașează nici un alt document justiﬁcativ.
Declarația se completează și se depune pentru ﬁecare contract sau document care justiﬁ‐
că prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile
de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de
lege.
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Declarația se poate depune și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
În situația unor modiﬁcări în datele declarate inițial, acestea se declară în termen de 15
zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi declarații, având bifată căsu‐
ța "Declarație de mențiuni".

ORDIN nr. 2902 din 10 octombrie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind
declararea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor și stabilirea impozi‐
tului datorat de către contribuabilii care caliﬁcă aceste venituri în categoria
veniturilor din activități independente (MO 807/2016)

Știați că veniturile
din cedarea
folosinței bunurilor
pot ﬁ încadrate ca
venituri din
activități
independente?

Ordinul actualizează procedura privind declararea și stabilirea impozitului pe veniturile
din cedarea folosinței bunurilor, venituri realizate de persoane ﬁzice din derularea unui
număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, aceste venituri ﬁind înca‐
drate în categoria veniturilor din activități independente. La stabilirea numărului de
contracte, se au în vedere contractele de închiriere/subînchiriere aﬂate în derulare la
data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepția contractelor de
arendare a bunurilor agricole.
Actualizările aduse prin noua procedură se referă în principal la:
actualizarea temeiului de drept și a unor referințe legislative;
clariﬁcarea termenului de depunere a declarației privind venitul estimat/norma de
venit;
redeﬁnirea organului ﬁscal competent;
aprobarea modelului și conținutului formularului prin care contribuabilul este noti‐
ﬁcat cu privire la obligațiile declarative.
Reluăm în cele ce urmează o sinteză a acestei proceduri actualizate.
Persoanele ﬁzice care îndeplinesc criteriul de mai sus la data de 31 decembrie, determi‐
nă venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit regulilor
prevăzute pentru veniturile din activități independente, având următoarele obligații:
să conducă evidența contabilă în partidă simplă, conform OMFP 170/2015;
să completeze Registrul de evidență ﬁscală;
să depună formularul 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit" până
la data de 31 ianuarie a anului următor;
să depună formularul 200 „Declarație privind veniturile realizate din Romania” până
la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului. Veniturile și cheltu‐
ielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual sunt cele realizate la nivelul
tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aﬂate în derulare în anul de raporta‐
re, indiferent de numărul acestora.
În situația în care persoana ﬁzică îndeplinește condițiile, dar nu depune formularul 220,
organul ﬁscal îl va notiﬁca în vederea depunerii acestuia. Dacă în termen de 15 zile de la
primirea notiﬁcării contribuabilul nu depune declarația, organul ﬁscal stabilește plățile
anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent,
având în vedere contractele de închiriere/subînchiriere aﬂate în derulare la 31 decem‐
brie a anului precedent celui de impunere, indiferent de numărul acestora.
În cazul în care, la sfârșitul unui an ﬁscal, nu mai este îndeplinită condiția privind nu‐
mărul de contracte, începând cu anul următor persoanele ﬁzice determină și declară ve‐
nitul net estimat/realizat potrivit regulilor aplicabile pentru categoria venituri din ceda‐
rea folosinței bunurilor. Stabilirea plaților anticipate si a impozitului anual datorat se
efectuează de organul ﬁscal competent.
Contribuabilii sunt obligați să înregistreze contractele de închiriere la organul ﬁscal,
indiferent de numărul acestora și de regimul ﬁscal aplicat.
Este abrogată vechea procedură reglementată prin Ordinul președintelui ANAF
2.333/2007.

ORDIN nr. 2921 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înre‐
gistrare ﬁscală, din oﬁciu sau la cererea altei autorități care administrează
creanțe ﬁscale, a unui subiect de drept ﬁscal care nu și‐a îndeplinit obliga‐
ția de înregistrare ﬁscală, potrivit legii (MO 850/2016)
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Sunt aprobate modelele și conținutul următoarelor formulare:
"Decizie privind înregistrarea ﬁscală din oﬁciu sau la cererea altei autorități care
administrează creanțe ﬁscale"
"Notiﬁcare privind înregistrarea ﬁscală din oﬁciu sau la cererea altei autorități care
administrează creanțe ﬁscale"
Procedura se aplică persoanelor ﬁzice ce desfășoară activități independente sau practică
profesii libere, ea nu se aplică celor a căror evidență ﬁscală se ține în baza codului nu‐
meric personal și sunt supuse impozitului pe venit
Ordinul abrogă vechile reglementări date prin Ordinul președintelui ANAF 714/2012.

ORDIN nr. 2433 din 11 octombrie 2016 privind împuternicirea persoanelor
din cadrul aparatului de inspecție economico-ﬁnanciară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de OUG nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată
Ordinul împuternicește direcțiile generale ale ﬁnanțelor publice să constate contravenți‐
ile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. a) și b) din OUG 77/1999 privind unele măsuri pentru
prevenirea incapacității de plată, modiﬁcată prin OG 22/2016.
Despre obligațiile persoanelor juridice, indiferent de forma de organizare și de tipul de
proprietate, de a organiza evidența obligațiilor de plată și evidența creanțelor, pe terme‐
ne scadente, către orice creditor și de la orice debitor și totodată depunerea acestei situ‐
ații prin internet la o adresă dedicată în acest scop, în vederea includerii în procedura de
compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente, am scris în numărul 9 al buleti‐
nului informativ APEX Team. Din păcate încă nu există norme publicate pentru aplicarea
cerințelor menționate în OG 22/2016, sunt încă multe aspecte care așteaptă să ﬁe lămu‐
rite de autorități. Până una alta, iată că a fost stabilit organul responsabil de control și
sancționare, întrebarea este cum să controlezi și să sancționezi ceva ce nu este clariﬁcat
și care încă nu se poate aplica practic.

ORDIN nr. 2435 din 12 octombrie 2016 pentru completarea anexei la Ordinul
ministrului ﬁnanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe ﬁscale care pot ﬁ plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online
prin intermediul Sistemului National Electronic de Plăți (MO 850/2016)

Posibilitatea plății
retroactive a
stagiului la pensie
pe o perioadă de 5
ani

Ordinul completează anexa la Ordinul MFP 1.376/2016 privind tipurile de creanțe ﬁscale
ce pot ﬁ plătite prin intermediul cardurilor bancare, în sistem online, prin intermediul
Sistemului National Electronic de Plăți, ﬁind introdus și „Impozitul pe veniturile din
transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” în această listă.

HOTĂRÂRE nr. 767 din 19 octombrie 2016 pentru modiﬁcarea și completarea
unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forței de muncă și al securității și sănătății în muncă
(MO 838/2016)
Hotărârea aduce precizări privind documentele și procedurile pentru obținerea diferite‐
lor stimulente reglementate de modiﬁcările legii asigurărilor pentru șomaj și stimularea
ocupării forței de muncă și al securității și sănătății în muncă.

LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (MO
842/2016)
Legea introduce o derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice, în sensul că persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua
plata contribuției de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut cali‐
tatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într‐un sistem de asigurări sociale ne‐
integrat acestuia.
În acest sens, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare (până la 26 aprilie 2017), per‐
soanele interesate pot încheia un contract de asigurare socială.
Plata contribuției de asigurări sociale se poate face pentru perioada cuprinsă între data
încheierii contractului de asigurare socială și ultimii 5 ani anteriori acestei date. În acest
sens, perioada pentru care se achită contribuția de asigurări sociale se consideră stagiu
de cotizare în sistemul public de pensii.
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Atenție! Prevederile acestei legi NU se aplică persoanelor pentru care există obliga‐
ția asigurării în sistemul public de pensii, deci care au cotizat deja (au fost asigurate) în
perioadele respective.
Contribuția de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare
de calcul a cotei contribuției de asigurări sociale, pentru condiții normale de muncă, re‐
glementată de legislația în vigoare pentru ﬁecare lună din perioadele pentru care se soli‐
cită efectuarea plății în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de
pensii.
Baza lunară de calcul este cuprinsă între:
valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară
nivelul a cinci salarii medii brute.
Plata contribuției se poate efectua într‐o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, în
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, prin mandat poștal sau prin orice alt
mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pen‐
sii în raza căreia se aﬂă domiciliul persoanei interesate.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modiﬁca‐
rea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (MO 773/2016)

Stimulente pentru
șomerii care se
angajează
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Ordonanța stabilește o serie de stimulente pentru persoanele înregistrate ca șomeri la
agențiile pentru ocuparea forței de muncă, astfel:
cei care nu beneﬁciază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu
normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la
agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneﬁciază de o primă de activare în va‐
loare de 500 lei, suma ﬁind neimpozabilă.
cei care se încadrează în muncă, potrivit legii, într‐o localitate situată la o distanță
mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, pot beneﬁcia
de o primă de încadrare de 0.5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, neimpozabilă, ce
se acordă pe o perioadă de 12 luni
cei care se încadrează în muncă, potrivit legii, într‐o altă localitate situată la o dis‐
tanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și,
ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localita‐
tea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneﬁcia de o primă de in‐
stalare, neimpozabilă, ce se acordă în cuantum diferențiat, astfel:
ο 12.500 lei pentru cei care se încadrează în muncă într‐o altă localitate și, ca urmare
a acestui fapt, își schimbă domiciliul;
ο 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la punctul anterior, care își schimbă domici‐
liul sau își stabilesc reședința, în situația în care sunt însoțite de membrii de fami‐
lie.
ο În cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare
prevăzute mai sus, unul va primi suma respectivă, iar celălalt va primi o primă de
instalare în cuantum de 3.500 lei. Prima de încadrare și prima de instalare, denu‐
mite prime de mobilitate, nu se cumulează și sunt plătite de agențiile pentru ocupa‐
rea forței de muncă. Angajații au obligația de a restitui integral prima de instalare
în situația în care revin la vechiul domiciliu într‐o perioadă de 12 luni de la angaja‐
re.
Se modiﬁca cuantumul primit de angajatorii care încadrează în muncă, pe durată
nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ la 900 lei pentru ﬁecare
absolvent încadrat pentru o perioada de 12 luni.
Aceeași suma este primita de angajatori și în cazul în care încadrează în muncă, pe peri‐
oadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici
susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET (tânăr
cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de
învățământ și nu participă la activități de formare profesională), pe o perioadă de 12
luni, pentru ﬁecare persoană angajată din aceste categorii, cu obligația menținerii ra‐
porturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.
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LEGE nr. 176 din 7 octombrie 2016 pentru modiﬁcarea alin. (1) al art. 139
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (MO 808/2016)
Legea adaugă în Codul Muncii o nouă zi nelucrătoare, ziua de 24 ianuarie - Ziua Unirii
Principatelor Române.
Astfel, lista zilelor nelucrătoare este:
1 și 2 ianuarie;
24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
prima și a doua zi de Paști;
1 mai - Ziua Muncii;
prima și a doua zi de Rusalii;
15 august - Adormirea Maicii Domnului;
30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
1 decembrie - Ziua națională a României ;
prima și a doua zi de Crăciun;
două zile pentru ﬁecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând
acestora.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modiﬁcarea
și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (MO 823/2016)
Ordonanța aduce modiﬁcări importante regimului deșeurilor, atât pentru cei care produc
sau dețin, cât și pentru cei care colectează, transportă sau valoriﬁcă deșeuri în România.
Prezentăm în cele ce urmează principalele modiﬁcări introduse de Ordonanță.

„Plătești pentru cât arunci”
Este introdus conceptul "plătești pentru cât arunci", concept care se adresează atât persoanelor ﬁzice, cât și persoanelor juridice care produc și aruncă gunoi. Aplicarea acestui
principiu revine autorităților locale, iar reglementările permit aplicarea sa opțională
"acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, economic si al protecției mediului".
Se vor avea în vedere cantitatea de deșeuri produsă, tipul de deșeuri, volumul recipientului în care se aruncă și frecvența de poluare.

Modiﬁcări
importante în
legislația deșeurilor

Valoriﬁcarea deșeurilor
Pentru respectarea obligațiilor de valoriﬁcare a deșeurilor și în vederea facilitării și îmbunătățirii valoriﬁcării, deșeurile trebuie colectate separat, în cazul în care acest lucru
este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului și nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.
La fel, operatorii economici care colectează și/sau transportă deșeuri au obligația de a
asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transportului. Aceste obligații îi vizează, cu atât mai mult, și pe cei care produc, dețin, stochează
sau transportă deșeuri periculoase.

Autorizări și înregistrări
Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) organizează un registru cu următoarele tipuri de operatori economici, care nu se supun autorizării:
operatorii economici care transportă deșeuri nepericuloase în sistem profesional;
comercianții care nu intră ﬁzic în posesia deșeurilor sau brokerii;
operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerințele de autorizare.
Operatorii economici menționați mai sus sunt obligați să se înscrie în registrul ținut de
ANPM. În acest sens urmează să ﬁe elaborată procedura de înregistrare, în termen de
180 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Încetarea statutului de deșeu
Anumite categorii de deșeuri încetează să mai ﬁe considerate deșeuri, în cazul în care au
trecut printr-o operațiune de valoriﬁcare și dacă îndeplinesc criteriile speciﬁce stabilite
la nivelul Uniunii Europene, potrivit anumitor condiții (sunt materiale refolosibile, există piață de desfacere, nu afectează mediul și altele), cu respectarea valorii-limită pentru
poluanți, protejării mediului. Sunt avute în vedere, pentru încetarea statutului de deșeu
cel puțin agregatele, hârtia, sticla, metalele, anvelopele și textilele.
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Planurile de gestionare a deșeurilor
Ordonanța de urgență modiﬁcă dispozițiile din lege privind elaborarea de planuri de
gestionare a deșeurilor la nivel național, județean și al municipiului București.

Noi limite în care deșeurile din construcții vor trebui să ﬁe reutilizate sau
reciclate
Sunt introduse clariﬁcări în ceea ce îi privește viitorii titulari ai unor autorizații de con‐
strucție și/sau desﬁințări. Aceștia vor trebui să gestioneze deșeurile ce rezultă din
activitatea de construcție/demolare astfel încât să ajungă, până la ﬁnalul anului 2020,
să valoriﬁce un procent de cel puțin 70% din totalul cantităților de deșeuri generate
anual.

ORDIN nr. 2810 din 29 septembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de pri‐
mire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor și achizițiilor de
bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către
persoanele impozabile stabilite în România (MO 844/2016)

Persoanele care nu
realizează venituri
datorează
contribuția la
asigurările sociale
de sănătate

Ordinul actualizează procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă im‐
porturilor și achizițiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Euro‐
pene de către persoanele impozabile stabilite în România.
Totodată aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularelor:
318 "Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impoza‐
bile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul ﬁscal"
319 "Declarație de ajustare a pro‐ratei, potrivit dispozițiilor art. 302 alin. (2) din
Codul ﬁscal și ale pct. 73 alin. (8) din normele metodologice".
Practic, ordinul actualizează în vechea procedură referințele către Codul Fiscal și Codul
de Procedură Fiscală aplicabile de la 1 ianuarie 2016, ﬁind abrogată vechea procedură
reglementată de Ordinul președintelui ANAF 3/2010.

ORDIN nr. 2731 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de de‐
clarare și stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate
de persoanele ﬁzice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoa‐
ne prevăzute la art. 180 din Codul ﬁscal, precum și pentru aprobarea unor
formulare (MO 845/2016)
Ordinul aprobă Procedura de declarare și stabilire a contribuției de asigurări sociale de
sănătate datorată de persoanele ﬁzice care nu realizează venituri sau alte categorii de
persoane prevăzute la art. 180 din Codul ﬁscal. Este aprobată și formularistica necesară.
Procedura se aplică persoanelor ﬁzice care nu realizează venituri de natura celor menți‐
onate la art. 155 din Codul ﬁscal sau care realizează venituri lunare exclusiv din investi‐
ții și/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii sa‐
lariului de bază minim brut pe țară și nu se încadrează în categoriile de persoane excep‐
tate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoa‐
ne pentru care plata contribuției se suportă din alte surse, prevăzute la art. 180 alin. (1)
din Codul ﬁscal.
Persoanele ﬁzice menționate mai sus datorează contribuția de asigurări sociale de sănă‐
tate astfel:
a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul reprezen‐
tând valoarea salariului de bază minim brut pe țară, și au obligația să plătească con‐
tribuția de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecuti‐
ve, începând cu luna în care se depune declarația;
b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de
sănătate potrivit legii, prin depunerea declarației, aplicând cota individuală de con‐
tribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază mi‐
nim brut pe țară.
Stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate
pentru persoanele ﬁzice menționate se realizează de organul ﬁscal competent, în urma
declarației depuse de contribuabil.
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Organul ﬁscal competent este:
a) organul ﬁscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domi‐
ciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este
diferită de domiciliu, pentru persoanele ﬁzice care au domiciliul ﬁscal în România;
b) organul ﬁscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor per‐
soane ﬁzice fără domiciliu ﬁscal în România.

ORDIN nr. 2403 din 6 octombrie 2016 pentru modiﬁcarea și completarea
Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în
ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoa‐
ne ﬁzice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general
consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor
Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se tran‐
smite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare, aproba‐
te prin Ordinul ministrului ﬁnanțelor publice nr. 1.801/2011 (MO 793/2016)
ORDIN nr. 2373 din 3 octombrie 2016 pentru modiﬁcarea și completarea
Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității in‐
stituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiu‐
nile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului ﬁnanțelor pu‐
blice nr. 1.917/2005 (MO 796/2016)
ORDIN nr. 7 din 3 octombrie 2016 privind modiﬁcarea și completarea Ordi‐
nului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglemen‐
tărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Fi‐
nanciară, aplicabile instituțiilor de credit, și a Ordinului Băncii Naționale a
României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme
cu directivele europene (MO 832/2016)
ORDIN nr. 2901 din 10 octombrie 2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de
completare a documentului administrativ în format electronic (e‐DA) utili‐
zând aplicația EMCS‐RO‐Mișcări de control al mișcărilor cu produse acciza‐
bile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize (MO 861/2016)

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

ORDIN nr. 2759 din 23 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere (MO
778/2016)
Se aprobă Normele tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zone‐
le libere. Sunt abrogate vechile reglementări date prin Ordinul ANAF 7394/2007.

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii octombrie 2016 pen‐
tru 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 = 4,5057 RON; 1 CHF = 4,1598 RON; 1 GBP = 5,0069 RON; 1 USD = 4,1131 RON

AGENDA LUNII NOIEMBRIE 2016
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, 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, co‐
municat de BNR din ultima zi bancară a lunii;
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Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheia‐
te cu nerezidenții în cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal;
Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent;
Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii.

Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA
Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de
înregistrare în scopuri de TVA;
Veriﬁcați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite;
Veriﬁcați suma TVA înscrisă pe facturile primite;
Veriﬁcați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune 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;
Completați Registrul bunurilor de capital;
Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de
schimb care va ﬁ utilizat (BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale
Europene).

Pentru consultarea calendarului obligațiilor ﬁscale aferente lunii octombrie
2016, accesați următorul link de pe pagina ANAF
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_oblig
atii_ﬁscale_2016.htm#nov

Alăturați-vă echipei!

APEX Team este în continuă dezvoltare și de aceea dorește să
își completeze echipa cu noi consultanți contabili

Trimiteți C.V. la: recrutare@apex-team.ro
Aplicația dumneavoastră va ﬁ tratată cu discreție.
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INDICATORI SOCIALI
Contribuții 2016
pentru activități dependente

Contribuția pentru asigurări sociale
(pensie)

Angajator și beneﬁciar
(pentru activități considerate 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

Angajat și prestator de
activități dependente
(cota %)
10,5% (baza de calcul a contri‐
buției individuale plafonat pen‐
tru angajat la cinci ori câștigul
salarial mediu brut,
adică 5 x 2.681 =13.405 lei)1
(baza de calcul a contribuției
individuale pentru persoane
sub convenție civilă: venit brut)

Contribuția la fondul de asigurări sociale
5,2%
5,5%
de sănătate (calculată la venitul brut)
Contribuția pentru concedii medicale și
indemnizații de asigurări de sănătate
(calculată la venitul brut plafonat la 12
0,85%
salarii minime brute pe țară garantate în
plată înmulțit cu numărul asiguraților
pentru care se calculează contribuția)
Contribuția la fondul de șomaj (calculată
0,5%
0,5%
la venitul brut)
Contribuția pentru accidente de muncă și
0,15% ‐ 0,85% în funcție de codul CAEN al
boli profesionale (Calculată la venit brut)2
activității principale
Fondul de garantare pentru plata creanțe‐
0,25% (numai pentru angajați cu contract
lor salariale (calculat la venitul brut)3
de muncă inclusiv pensionari)
Impozitul pe venituri
16%
Fondul pentru neangajarea de persoane cu
4 * 50% salariul minim pe economie la
handicap (pentru angajatorii care au peste
ﬁecare 100 de salariați
50 salariați)
Valoarea unui tichet de masă impozabil în
sensul impozitului pe venit începând cu
9,57 lei
mai 2016
Salariul minim pe economie (brut)
1.250 lei (începând cu 1 mai 2016)
Diurnă (în țară)
Pentru angajații instituțiilor publice
17 lei
Pentru angajații din sectorul privat (*2,5)
42,50 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 bene‐
ﬁciază 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 fac obiectul unui "Stat de
plată" separat și sunt incluse în declarația 112.
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Str. Heleșteului 15-17,
Sector 1
București - 011986
Romania
Telefon: + 40 (0) 31 809 2739
+ 40 (0) 74 520 2739
Fax:

+ 40 (0) 31 805 7739

E-mail: oﬃce@apex-team.ro

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

Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili
să vă asiste și să vă ofere o gamă diversiﬁcată de servicii contabile și de
salarizare.
Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența
funcției ﬁnanciare și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți
specializați în asistența serviciului de salarizare al clienților noștri.
Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare,
ﬁscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră:
Ținere de contabilitate
Salarizare și servicii conexe
Asistență contabilă
Organizarea funcției contabile
Consultanță ﬁscală și contabilă « on line »
Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer
Asistență în implementarea ERP
Training
Întocmire dosare prețuri de transfer

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi
într-o anumită privință. APEX Team International își declină orice responsabilitate față de orice persoană
cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații.
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