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INFO – Măsuri de simpliﬁcare și de debirocratizare propuse de Ministe‐
rul Finanțelor Publice (MFP)
MFP a emis un document în care prezintă noi măsuri de simpliﬁcare și de debirocratizare aﬂate în stadiul de proiect pentru modiﬁcarea Codului Fiscal, a Codului de
Procedură Fiscală și a altor acte legislative.
Prezentăm în continuare principalele măsuri vizate.

CODUL FISCAL
a. Impozitul pe proﬁt
completarea prevederilor privind stabilirea anului ﬁscal cu perioade diferite
decât perioada anului calendaristic, introducându-se posibilitatea revenirii asupra opțiunii de modiﬁcare
extinderea perioadei de aplicare a facilității privind scutirea de impozit a proﬁtului reinvestit, fără limită de timp (în prezent facilitatea este aplicabilă până la
sfârșitul anului 2016).
introducerea unor prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor cu pregătirea
teoretică și/sau practică a elevilor și studenților și a altor categorii de persoane
care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare într-un cadru instituționalizat
b. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
diminuarea plafonului minim a capitalului social de la care se poate opta pentru
aplicarea impozitului pe proﬁt în locul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Astfel, acest plafon ar urma să scadă de la echivalentul a 25.000 euro la
echivalentul a 10.000 euro.
c. Contribuții sociale obligatorii
Includerea remunerației zilierilor în veniturile exceptate de plata contribuțiilor
sociale obligatorii.
d. TVA
Regim special de TVA pentru agricultori caracterizat prin următoarele:
ο Agricultorii nu deduc TVA pentru achiziții, dar nici nu colectează TVA pentru
vânzări de produse agricole/prestări de servicii agricole, indiferent de cifra de
afaceri realizată și nu țin nici un fel de evidențe în scopuri de TVA (cu excepția
operațiunilor intracomunitare);
ο Agricultorii care aplică regimul special vor ﬁ înscriși într-un registru special,
iar beneﬁciarii acestora vor avea obligația de a menționa achizițiile efectuate
de la agricultori într-o evidență distinctă;
ο Regimul este opțional, agricultorii putând opta pentru a aplica regimul normal
de TVA dacă acesta îi avantajează;
ο Cei care în prezent sunt înregistrați în scopuri de TVA pot renunța în favoarea
aplicării regimului special pentru agricultori.
ο Vor trebui să se înregistreze în scopuri de TVA doar agricultorii care desfășoară
și alte activități economice decât cele agricole (care nu pot intra sub incidența
regimului special), dacă din acele activități depășesc plafonul de 220.000 de
lei.
Modiﬁcarea regulii de ajustare a TVA în cazul bunurilor de capital, în sensul renunțării la ajustarea unică și aplicarea unei ajustări anuale pentru o cincime/o
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două zecime din taxa aferenta bunului de capital. Modiﬁcarea propusă va schimba
modul de calcul al ajustărilor, acestea nu vor mai ﬁ efectuate ”one oﬀ”, ci se vor efec‐
tua ajustări de 1/5, sau 1/20 anual în perioada de ajustare.
Abrogarea prevederilor referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari (ROI)
Suspendarea până la data de 31 decembrie 2019, a obligației depunerii a trei declara‐
ții informative (cod 392A, 392B și 393)
Modiﬁcarea prevederilor referitoare la măsurile aplicabile contribuabililor care își
recapătă codul de TVA după ce acesta a fost anulat organele ﬁscale, astfel:
ο să refactureze cu TVA către clienți toate vânzările pe care le‐au realizat în perioada
în care nu au avut cod de TVA (astfel își recuperează TVA‐ul pe care l‐au plătit statu‐
lui fără a avea posibilitatea să‐l încaseze de la clienți în perioada în care au avut co‐
dul anulat)
ο beneﬁciarii lor să poată să deducă acest TVA pentru cumpărările aferente vânzărilor
efectuate în perioada în care furnizorul a avut codul anulat
ο pentru cumpărările aferente vânzărilor efectuate în perioada în care contribuabilii
au codul anulat să poată deduce TVA după reînregistrare.

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

Propuneri
interesante de
simpliﬁcare din
partea MFP

Extinderea documentelor acceptate ca dovadă a plății în relația cu instituțiile publice,
pentru toate modalitățile de plată existente la nivel național (internet banking, mobi‐
le banking, terminale de plata și ATM‐uri aparținând instituțiilor de credit). Măsura
vizează încurajarea utilizării mijloacelor de plată moderne de către cetățeni prin re‐
glementarea acceptării ca dovadă a plății, de către toate instituțiile publice, a docu‐
mentelor care atestă realizarea tranzacțiilor atât la ghișeu, cât și în online. Astfel vor
ﬁ recunoscute ca dovadă a plății, documentele tipărite electronic, declarația pe pro‐
pria răspundere cuprinzând detaliile plății, inclusiv transmiterea datelor în format
electronic către instituțiile prestatoare care au aplicații de furnizare a serviciilor onli‐
ne. Veriﬁcarea încasării sumelor se realizează de către instituțiile publice.
Dezvoltarea metodelor de blocare/deblocare a conturilor bancare în timp real/prin
intermediul schimbului de informații și documente în mediu electronic, între admi‐
nistrația ﬁscală și instituțiile de credit la care acești contribuabili au deschise conturi
bancare. Astfel, va scădea foarte mult timpul de instituire / ridicare a popririlor și se
vor indisponibiliza doar conturile/sumele efectiv necesare pentru executarea creanței
ﬁscale și nu toate din toate conturile, de la toate băncile. Deblocarea conturilor ban‐
care se va realiza în decursul a circa 2 ore de la momentul în care s‐a constatat că a
fost acoperită obligația restantă, față de cel puțin 10 zile în situația actuală.

ALTE REGLEMENTĂRI LEGALE
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii ﬁscale: se vor re‐
introduce în Legea evaziunii faptele constând în reținerea din veniturile plătite bene‐
ﬁciarilor de venit (ex. salariați), de către plătitorii de venituri (ex. angajatori), a im‐
pozitelor și contribuțiilor și neplata acestor sume la buget.
Modiﬁcarea OUG 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate
prin trezoreria statului: crearea cadrului legal care să permită băncilor cu care
Ministerul Finanțelor are semnate convenții privind deschiderea contului tranzitoriu,
să încaseze orice taxă, impozit sau alte sume datorate instituțiilor publice, de la per‐
soane ﬁzice care nu sunt clienții băncii.
Alte măsuri de simpliﬁcare: adeverințele de venit si certiﬁcatele de atestare ﬁs‐
cală vor putea ﬁ cerute și transmise online către instituțiile publice beneﬁciare. De la
1 noiembrie 2016, ANAF va pune la dispoziție celorlalte instituții publice, inclusiv pri‐
mării, pe bază de protocol de schimb de informații, pârghiile necesare în vederea
transmiterii, în format electronic, a documentelor ce atestă situația ﬁscală a contri‐
buabililor, în vederea acordării, de către instituțiile respective, a unor drepturi legale.

ORDONANȚĂ nr. 22 din 24 august 2016 pentru modiﬁcarea OUG nr. 77/1999
privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată (MO 658/2016)
Ordonanța aduce modiﬁcări prevederilor OUG 77/1999 privind unele măsuri pentru pre‐
venirea incapacității de plată, act normativ ce obliga persoanele juridice, indiferent de
forma de organizare și de tipul de proprietate, să organizeze evidența obligațiilor de plată
și evidența creanțelor, pe termene scadente, către orice creditor și de la orice debitor.
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Reglementările sunt vechi, dar ele sunt ușor modiﬁcate, iar pe de altă parte rămân la fel
de neclare în multe aspecte.
Persoanele juridice, indiferent de forma de organizare și de tipul de proprietate, au obli‐
gația ca începând cu 15 septembrie (15 zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței) să or‐
ganizeze evidența obligațiilor de plată și evidența creanțelor, pe termene scadente, către
orice creditor, respectiv de la orice debitor, după caz. În acest sens trebuie întocmită situ‐
ația privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii ﬁscale sau de
la scadență, dacă scadența este clar speciﬁcată, către orice creditor, respectiv de la orice
debitor, persoană juridică cu sediul în România. Această situație va cuprinde:
elemente de identiﬁcare a calității de debitor/creditor: denumire, sediul social și co‐
dul ﬁscal
numărul, data emiterii, scadența (dacă este clar speciﬁcată) a creanței, respectiv da‐
toriei, valoarea și soldul facturii
Din cele de mai sus rezultă că raportarea se face detaliat, la nivel de partener și de factu‐
ră.
Ordonanța menționează că situația întocmită se va depune prin internet la adresa dedica‐
tă în acest scop, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la
termenele scadente.
Noile reglementări menționează că situația trebuie să ﬁe permanent actualizată de ﬁeca‐
re entitate, în decurs de o zi lucrătoare de la momentul oricărei modiﬁcări survenite
(anterior termenul era de maxim 30 zile).
Nu reiese clar dacă actualizările zilnice ale situației trebuie raportate zilnic către aceeași
autoritate, deși bănuim că aceasta ar ﬁ dorința legiuitorului.
Ordonanța actualizează și valoarea amenzilor pentru neîndeplinirea cerințelor de mai sus,
astfel:
neținerea și neactualizarea de către persoana juridică a evidenței obligațiilor de plată
și a evidenței creanțelor ‐ amenda este de la 500 la 1.000 lei
netransmiterea situației prin internet către autoritatea competentă ‐ amendă de la
1.000 lei la 5.000 lei
nerespectarea îndatoririlor referitoare la conﬁdențialitatea informațiilor, datelor și
situațiilor ‐ amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Concluzionând, vechii reglementări i s‐au adus câteva modiﬁcări, dar în esență rămân
mai multe aspecte neclare.
Ne întrebăm care este scopul unor reglementări în zona de urmărire a încasării creanțe‐
lor, respectiv a plății datoriilor, reglementări opozabile tuturor entităților, fără deosebire
de forma de proprietate sau de mărime.
Argumentul compensării acestora este valabil doar pentru cei ce optează pentru compen‐
sare sau eventual pentru entitățile publice sau acolo unde Statul este acționar.
Ne întrebăm de asemenea dacă un asemenea volum de date, raportat de toți agenții eco‐
nomici, nu ridică probleme de gestiune a datelor, de stocare, de analiză. Cui folosesc aces‐
te date și cum se asigură conﬁdențialitatea lor? Este justiﬁcat tot efortul uman implicat?
Pot ﬁ respectate întocmai cerințele legii și implicit evitate sancțiunile contravenționale?

Atenție la cerințele
de raportare
readuse în
actualitate prin
modiﬁcările
legislației privind
prevenirea
incapacității
de plată!

ORDIN nr. 2018 din 23 august 2016 privind încadrarea în activitatea de cerce‐
tare‐dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică (MO 718/2016)
Ordinul reglementează modalitatea de aplicare a scutirii de impozit pe venit pentru veni‐
turile din salarii și asimilate salariilor obținute de persoanele ﬁzice din desfășurarea acti‐
vităților de cercetare‐dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică, facilitate aplica‐
bilă de la 1 august 2016.
Ordinul deﬁnește tipurile de activități ce se încadrează în categoria activităților eligibile
de cercetare‐dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică și stabilește condițiile
de aplicare, procedura de determinare a bazei de calcul a impozitului și documentele jus‐
tiﬁcative necesare la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile
din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activităților de cercetare‐
dezvoltare.

Activitățile eligibile pentru aplicarea facilității
A. Activitatea de cercetare‐dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică
cercetare aplicativă/industrială, deﬁnită ca cercetare sau investigație critică, pla‐
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Încadrarea în
activitatea de
cercetare-dezvoltare,
condiții și cerințe

niﬁcată, în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor
noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semniﬁcati‐
ve a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de
părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototi‐
puri în laborator sau într‐un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente,
precum și de linii‐pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea in‐
dustrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generic
dezvoltare experimentală deﬁnită ca dobândirea, combinarea, modelarea și uti‐
lizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științiﬁc, tehnolo‐
gic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau
îmbunătățite.
Ordinul enumeră diverse exemple de activități care s‐ar încadra în această categorie.
Totodată este subliniat faptul că aceasta nu include modiﬁcările de rutină sau perio‐
dice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor exis‐
tente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modiﬁcările respective ar putea reprezen‐
ta ameliorări.
activitățile de testare efectuate în vederea soluționării incertitudinilor științiﬁce și tehnologice și a atingerii obiectivelor activităților de cercetare-dezvoltare
(de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor)
dezvoltarea tehnologică este formată din activitățile de inginerie a sistemelor și
de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea și transferul rezultatelor
cercetării către operatorii economici, precum și în plan social, având ca scop intro‐
ducerea și materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme și servicii, precum și
perfecționarea celor existente, și care cuprinde:
ο cercetarea precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultate‐
lor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentații pentru noi produse,
procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental și a prototipului,
care nu pot ﬁ utilizate în scopuri comerciale
ο cercetarea competitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor
cercetării precompetitive în produse, procese și servicii care pot răspunde, în mod
direct, cererii pieței, incluzând și activitățile de inginerie a sistemelor, de inginerie
și proiectare tehnologică.
B. Proiectul de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică este
modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit,
care este prevăzut să se realizeze într‐o perioadă determinată utilizând resursele alocate
și care conține cel puțin următoarele elemente: scopul proiectului, domeniul de cerceta‐
re‐dezvoltare, obiective, activități de cercetare‐dezvoltare, perioada de desfășurare, tipul
sursei de ﬁnanțare (public/privat/național/extern), bugetul proiectului cu precizarea
explicită a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii și asimilate salariilor afe‐
rente personalului alocat pe proiect, categoria rezultatului, caracterul de noutate și/sau
inovativ al rezultatului.

Activități care nu sunt eligibile
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Următoarele activități nu se încadrează în categoria de activități de cercetare‐dezvoltare
aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică eligibile:
a) programe curente de testare și analiză în scopul controlului calității sau cantității;
b) modiﬁcări de natură cromatică sau estetică asupra produselor, serviciilor ori proce‐
selor existente, chiar dacă aceste modiﬁcări reprezintă îmbunătățiri;
c) cercetare operațională, cum sunt studiile de management sau de eﬁciență care sunt
întreprinse înainte de începerea unei activități de cercetare sau de dezvoltare;
d) acțiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producția comercială a unui
produs;
e) activități juridice și administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea și soluționa‐
rea litigiilor legate de invenții și vânzarea sau brevetarea invențiilor;
f) activități, inclusiv design și inginerie în construcții, legate de construirea, reampla‐
sarea, rearanjarea sau darea în funcțiune a instalațiilor ori a echipamentelor, altele
decât instalațiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate și exclusiv în sco‐
pul desfășurării de către întreprindere a activităților de cercetare‐dezvoltare;
g) studii de cercetare a pieței, de testare și dezvoltare a pieței, de promovare a vânzări‐
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lor sau de consum;
h) prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, țiței sau gaze natu‐
rale;
i) activitățile comerciale și ﬁnanciare necesare pentru cercetarea pieței, producția co‐
mercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu
care este nou sau îmbunătățit;
j) servicii administrative și de asistență generală care nu sunt întreprinse în totalitate
și exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare‐dezvoltare aplicativă și/sau de
dezvoltare tehnologică, cum ar ﬁ: transportul, depozitarea, curățarea, repararea,
întreținerea și asigurarea securității.

Cine poate beneﬁcia de facilitatea ﬁscală?
Beneﬁciarii scutirii pot ﬁ angajații care desfășoară activitățile eligibile în baza unui con‐
tract individual de muncă, raport de serviciu, a unui statut special prevăzut de lege sau
act de detașare încheiat cu/la o unitate/instituție de drept public sau de drept privat,
cuprinse în sistemul național de cercetare‐dezvoltare în conformitate cu prevederile OG
57/2002.
Condițiile cumulative care trebuie îndeplinite sunt:
a) postul face parte dintr‐un compartiment de cercetare‐dezvoltare, evidențiat în orga‐
nigrama angajatorului, cum ar ﬁ: direcție, departament, oﬁciu, serviciu, birou, com‐
partiment, laborator sau altele similare;
b) angajatul desfășoară activități de cercetare‐dezvoltare aplicativă și/sau de dezvolta‐
re tehnologică eligibile, cuprinse într‐un proiect de cercetare‐dezvoltare aplicativă
și/sau de dezvoltare tehnologică;
c) angajatul a absolvit cel puțin ciclul I de studii universitare sau o formă de învăță‐
mânt superior de lungă durată și deține o diplomă de licență sau echivalentă, confe‐
rită de o instituție acreditată de învățământ superior din România, sau o diplomă
obținută la absolvirea studiilor universitare de licență la instituții acreditate de în‐
vățământ superior din străinătate, recunoscută și echivalată de Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științiﬁce;
d) cheltuielile cu salariile și asimilate salariilor sunt prevăzute în bugetul proiectului de
cercetare‐dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică;
e) angajatorul are în obiectul de activitate și activități de cercetare‐dezvoltare aplicati‐
vă și/sau de dezvoltare tehnologică.
În cazul persoanelor ﬁzice detașate, sarcina îndeplinirii condițiilor cumulative de mai
sus și a documentelor justiﬁcative ce le vom enumera mai jos, revine plătitorului de ve‐
nituri/entității la care angajatul desfășoară în România activități de cercetare‐dezvoltare
aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică eligibile.

Scutiri de impozit
pe veniturile
salariale obținute
din activitatea de
cercetare-dezvoltare

Ce documente justiﬁcative sunt necesare?
Documentele justiﬁcative sunt:
a) actul constitutiv sau, după caz, documentele de înﬁințare ale angajatorului;
b) organigrama angajatorului cu evidențierea structurii de cercetare‐dezvoltare;
c) copia diplomei de licență sau a actului echivalent, certiﬁcată pentru conformitate cu
originalul;
d) document care conține datele de identiﬁcare ale proiectului de cercetare‐dezvoltare
aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică;
e) copia contractului individual de muncă, certiﬁcată pentru conformitate cu originalul,
sau a oricărui altui document din care rezultă raportul juridic sau a actului de de‐
tașare;
f) ﬁșa postului;
g) ﬁșa de pontaj asociată proiectului;
h) documentul în care se evidențiază componentele aferente veniturilor din salarii și
asimilate salariilor, obținute de ﬁecare angajat din activitățile desfășurate în proiec‐
tul respectiv.

Cum se acordă scutirea?
Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă lunar, numai
pentru veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu,
act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, cuprinse în ﬁecare proiect în
Pagina 5

© 2016 APEX Team International

Newsletter

parte, în limita bugetului alocat pentru proiectul respectiv. În cazul în care în bugetul
alocat proiectului sunt cuprinse și sume reprezentând indemnizații de concedii de odih‐
nă, veniturile respective sunt scutite de la plata impozitului pe venit.
Ordinul prevede și metodologia de calcul în situația în care angajatul obține atât venituri
impozabile, cât și venituri scutite.
Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă chiar și în
cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare‐dezvoltare aplicativă și/sau de
dezvoltare tehnologică.

Alte precizări
Pentru validarea încadrării activităților pentru care se acordă scutirea de impozit pe ve‐
niturile din salarii și asimilate salariilor ca ﬁind de cercetare‐dezvoltare aplicativă
și/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, angajatorul, angajatul sau autoritățile ﬁscale
pot solicita rapoarte de expertiză elaborate de experți înscriși în Registrul experților pe
domenii de cercetare‐dezvoltare, prevăzut în Ordinul ministrului ﬁnanțelor publice și al
ministrului educației naționale și cercetării științiﬁce nr. 1.056/4.435/2016 pentru apro‐
barea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare‐dezvoltare la calculul
rezultatului ﬁscal.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal (MO 685/2016)
Ordonanța aduce modiﬁcări Codului Fiscal pentru clariﬁcarea aspectelor legate de apli‐
carea scutirii de taxe locale pentru persoanele care au calitatea de veteran de război sau
soț/soție al veteranilor de război.
Noi cerințe de
raportare a unor
informații
neﬁnanciare pentru
entitățile de interes
public

ORDIN nr. 1938 din 17 august 2016 privind modiﬁcarea și completarea unor
reglementări contabile (MO 680/2016)
Ordinul transpune în legislația contabilă din România prevederile directivelor europene
privind instituirea de obligații de raportare a unor informații neﬁnanciare către entități‐
le de interes public care la data bilanțului au peste 500 salariați.
Aceste entități au obligația ca pe lângă situațiile ﬁnanciare anuale să întocmească și să
depună o ”declarație neﬁnanciară”.
Declarația neﬁnanciară se include în raportul administratorului, având drept scop des‐
crierea activității societății din perspectiva problemelor de mediu, a situațiilor sociale și
de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită.
Declarația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
descrierea modelului de afaceri al entității;
descrierea politicilor adoptate de entitate în legătură cu situațiile amintite;
rezultatul politicilor respective;
principalele riscuri legate de operațiunile entității, inclusiv relații de afaceri, produ‐
se sau servicii ce pot avea impact negativ față de obiectivele amintite, modul în care
entitatea gestionează aceste riscuri;
indicatori cheie de performanță neﬁnanciară relevanți pentru activitatea entității.
Ordinul detaliază diverse aspecte de prezentare a acestor elemente neﬁnanciare.
Menționăm că în situația în care entitatea de interes public face parte dintr‐un grup de
societăți, iar aceasta are calitate de societate mamă, se va întocmi declarația neﬁnancia‐
ră consolidată a grupului.
În sensul celor menționate mai sus, Ordinul aduce completări legislației contabile, mai
exact OMFP 1286/2012 pentru societățile care aplică IFRS, respectiv OMFP 1802/2014
pentru restul societăților comerciale.
Aceste reglementări se aplică începând cu 1 ianuarie 2017.

ORDIN nr. 2546 din 5 septembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de apli‐
care a măsurilor asigurătorii de către organele ﬁscale competente și pentru
aprobarea modelelor, modului de utilizare și de păstrare a unor formulare
(MO 703/2016)
Ordinul aprobă Procedura de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele ﬁscale
competente, măsuri dispuse atunci când există pericolul ca debitorul să se sustragă, să
își ascundă ori să își diminueze patrimoniul, având ca efect îngreunarea colectării crean‐
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țelor ﬁscale.
Măsurile asiguratorii se pot aplica în următoarele situații:
pe parcursul desfășurării inspecției ﬁscale, până la ﬁnalizarea inspecției
în timpul sau ca urmare a unui control inopinat
în situația în care au fost aplicate amenzi contravenționale sau au fost deja dispuse
conﬁscări de bunuri sau sume de bani
în timpul acțiunilor de control, când există o suspiciune rezonabilă cu privire la să‐
vârșirea unor fapte penale, până la stabilirea diferențelor de impozite și taxe prin
acte administrative ﬁscale.
Măsurile asigurătorii sunt:
a) sechestrul asigurător pentru bunurile imobile;
b) sechestul asigurător pentru bunuri mobile, inclusiv titluri de valoare și bunuri mobi‐
le corporale;
c) poprirea asigurătorie asupra sumelor datorate debitorului de către un terț – cunos‐
cută ca procedura terțului poprit;
d) poprire asigurătorie asupra disponibilităților bănești din conturile bancare.
Măsurile asigurătorii dispuse asupra bunurilor deținute de un debitor se dispun asupra
unor bunuri a căror valoare este în limita a 150% din valoarea sumei pentru care se dis‐
pune măsura asigurătorie.
Procedura stabilește și ordinea tipurilor de bunuri asupra cărora vor ﬁ dispuse măsurile
asigurătorii, cât și condițiile în care încetează aplicarea măsurilor asiguratorii.

ORDIN nr. 2070 din 14 iulie 2016 pentru modiﬁcarea și completarea Ordinu‐
lui președintelui ANAF nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor ﬁscale
competente pentru organizarea și gestionarea cazierului ﬁscal, procedura
de înscriere, scoatere și rectiﬁcare a informațiilor în/din cazierul ﬁscal, so‐
licitare și eliberare a certiﬁcatului de cazier ﬁscal, modelul și conținutul
formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la infor‐
mațiile din cazierul ﬁscal (MO 706/2016)
ORDIN nr. 2554 din 6 septembrie 2016 privind aprobarea Procedurii de au‐
torizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de că‐
tre organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43‐53, art. 57‐59,
art. 61‐80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului
din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de ta‐
xe vamale (MO 712/2016)

25 octombrie—
termen pentru plata
impozitului pe
proﬁt sau
microîntreprinderi
pentru trimestrul
III

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfarșitul lunii septembrie 2016 pen‐
tru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută
(disponibilități bănesti, creante, 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 = 4,4523 RON; 1 CHF = 4,1041 RON; 1 GBP = 5,1627 RON; 1 USD = 3,9822 RON

AGENDA LUNII OCTOMBRIE 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;
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;
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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;
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#oct

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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