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ORDONANȚĂ nr. 4 din 20 iulie 2017 pentru modiﬁcarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal (MO 598/2017)

Ordonanța aduce modiﬁcări Codului Fiscal în zona contribuțiilor sociale aferente
contractelor de munca part-time, acestea ﬁind majorate de la 1 august 2017,
E-mail: oﬃce@apex-team.ro
începând cu veniturile aferente lunii august 2017.
In prezent, in cazul angajatorilor, baza lunară de calcul pentru contribuția de
Cuprins:
asigurări sociale o reprezintă suma câștigurilor brute realizate de persoanele ﬁzice
care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează
• Modiﬁcări aduse
Codului Fiscal
contribuția individuală.
• Suspendarea legii
Prin excepție de la regula generală de mai sus, în cazul câștigului lunar brut realizat
privind diminuarea
în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, al
risipei alimentare
cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe țară, venitul luat în calcul la
• Modiﬁcări privind
ucenicia la locul de
determinarea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de
muncă și contractele de
angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe țară în
stagiu pentru absolvenți
vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale,
• Abrogarea cerințelor de
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
raportare a datoriilor
depășite la scadență
Aceste prevederi nu se aplica persoanelor salariate care se aﬂa in una dintre
pentru operatorii
următoarele situații:
privați
a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aﬂați într-o formă de
• Completări ale
școlarizare;
procedurii de corectare
a erorilor cuprinse în
b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
situațiile ﬁnanciare
c) sunt persoane cu dizabilități cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a
• Stabilirea contribuției la
lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
CAS și CASS pentru
d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii,
venituri din activități
independente (formular
cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneﬁciază de pensii de
630)
serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează
• Modiﬁcarea declarației
pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în
208 și 209
unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
• Consiliul contabilității
publice
e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în
• Auditul statutar al
baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de
situațiilor ﬁnanciare
calcul
cumulată aferentă acestora este cel puțin egala cu salariul minim brut pe
• Modiﬁcări privind
tara.
voucherele de vacanță
• Prorogarea legii
Pentru a aplica oricare din excepții, angajatorul trebuie să solicite documente
insolvenței persoanelor
justiﬁcative persoanelor ﬁzice aﬂate în situațiile prevăzute la a), c) și d), iar în
ﬁzice
cazul situației prevăzute la alin. e), procedura de aplicare se stabilește prin ordin al
• 14 august - zi liberă
ministrului ﬁnanțelor publice.
pentru sectorul public
Fax:

+ 40 (0) 31 805 7739

• Cursurile de închidere
ale lunii iulie
• Agenda lunii august
2017
• Indicatori sociali

LEGE nr. 177 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 3/2017 pentru modiﬁcarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul ﬁscal (MO 584/2017)
Legea aprobă OUG 3/2017 care adusese modiﬁcări Codului Fiscal și introduce noi
modiﬁcări și completări. Prezentăm în continuare un sumar al celor mai importante
dintre acestea.

IMPOZITUL PE PROFIT
Sunt scoase în afara sferei impozitului pe proﬁt asociațiile de proprietari constituite
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ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, cu
excepția celor care obțin venituri din exploatarea proprietății comune. Modiﬁcarea se
aplică de la 1 ianuarie 2018.
S-au adus completări în aplicarea scutirii privind impozitul pe proﬁtul reinvestit, în cazul
contribuabililor care trec prin opțiune de la regimul microîntreprinderilor la impozit pe
proﬁt, ca urmare a majorării capitalului social la 45.000 lei. Astfel, pentru aplicarea
facilității, se ia în considerare proﬁtul contabil brut cumulat de la începutul trimestrului
în care s-a făcut trecerea la impozitul pe proﬁt, investit în activele menționate la articolul
privind scutirea de impozit pentru proﬁtul reinvestit, puse în funcțiune începând cu
trimestrul în care aceștia au devenit plătitori de impozit pe proﬁt.
Începând cu 1 octombrie 2017, sunt introduse noi situații pentru care cheltuielile cu
bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor ﬁxe amortizabile constatate lipsă din
gestiune ori degradate, neimputabile, precum și TVA aferentă sunt deductibile:
alimentele destinate consumului uman, cu data-limită de consum aproape de
expirare, dacă transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind
diminuarea risipei alimentare
subprodusele de origine animală, nedestinate consumului uman, dacă eliminarea
acestora este efectuată potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei
alimentare
produsele agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau animal, dacă
direcționarea/dirijarea vizează transformarea acestora în compost/biogaz sau
neutralizarea acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei
alimentare.
Din păcate însă, prevederile Legii 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare tocmai
De la 1 august 2017, au fost suspendate de la aplicare prin OUG 45/2017. Considerăm astfel că facilitățile de
mai sus nu pot ﬁ aplicate până când Legea 217/2016 nu reintră în vigoare.
un nou val de
IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR
societăți trec la
Se stipulează faptul că prevederile Titlului III “Impozitul pe veniturile
impozitul pe
microîntreprinderilor” prevalează față de prevederile Legii 170/2016 privind
veniturile microimpozitul speciﬁc.
întreprinderilor
Se introduc noi modiﬁcări privind aplicarea impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor. Astfel, sunt obligați la plata impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor începând cu 1 august 2017 societățile care:
la 31 decembrie 2016 erau plătitori de impozit pe proﬁt și îndeplineau condițiile
impozitului speciﬁc (Legea 170/2016)
la 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro și 500.000
euro, îndeplinind și restul condițiilor pentru a ﬁ microîntreprindere.
Măsura are în vedere tocmai aplicarea prioritară a regimului microîntreprinderilor.
Reamintim că, datorită lipsei de clariﬁcări în schimbarea regimului microîntreprinderilor
de la 1 februarie 2017, societățile care intraseră în sfera impozitului speciﬁc nu au trecut
la regimul microîntreprinderilor.
Ca urmare a acestei schimbări, contribuabilii sunt obligați să modiﬁce vectorul ﬁscal
până la 25 august 2017. Prin derogare de la termenul de depunere normal al declarației
100 (25 iulie 2017), până la 25 august 2017 se va declara și plăti impozitul speciﬁc,
respectiv impozitul pe proﬁt aferent perioadei 1 ianuarie – 31 iulie 2017. Impozitul
speciﬁc se va calcula prin înmulțirea valorii determinate cu 0,58 (calculată ca 212 zile din
perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2017 raportate la 365 zile).
Începând cu 1 octombrie 2017, pentru stabilirea bazei impozabile a impozitului pe
veniturile microîntreprinderilor se scad și veniturile din provizioane, ajustări pentru
depreciere sau pentru pierdere de valoare constituite în perioada în care persoana
juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Anterior
se permitea scăderea acestor venituri numai dacă fuseseră cheltuieli nedeductibile la
calculul proﬁtului impozabil.

IMPOZIT PE VENITURILE DIN SALARII
Sunt introduse în categoria veniturilor neimpozabile serviciile medicale furnizate
sub formă de abonament, conform Legii 95/2006, suportate de angajator pentru
proprii angajații, astfel încât, la nivelul anului, să nu se depășească echivalentul în lei al
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sumei de 400 euro (cumulat cu valoarea primelor de asigurare voluntară de sănătate).
Reamintim că din ianuarie 2017, la calculul deducerilor din baza impozabilă pentru
impozitul pe veniturile din salarii, se iau în calcul și primele de asigurare voluntară de
sănătate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de
angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de
400 euro.
Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizează servicii medicale furnizate
angajatului și/sau oricărei persoane aﬂate în întreținerea sa. Prin persoană aﬂată în
întreținere se înțeleg persoanele considerate în întreținere la calculul deducerii personale.

IMPOZIT PE VENITURILE DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE, SILVICULTURĂ,
PISCICULTURĂ
Fac excepție de la calculul impozitului pe venit prin reținere la sursă contribuabilii care
obțin venituri din activități independente sau venituri din activități agricole,
silvicultură și piscicultură care fac dovada înregistrării ﬁscale pentru activitatea
respectivă, prin depunerea declarației pe propria răspundere, la plătitorii de venituri, la
momentul plății veniturilor.

IMPOZIT PE VENITURILE DIN ALTE SURSE
Se introduce o excepție privind reținerea impozitului la sursă pentru venituri obținute
de persoane ﬁzice din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de
servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități
agricole, silvicultură și piscicultură, dacă aceste persoane fac dovada înregistrării
ﬁscale pentru activitatea respectivă, potrivit legislației în materie, prin depunerea
declarației pe propria răspundere la plătitorii de venituri, la momentul plății veniturilor.
Subliniem faptul că veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii,
profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală nu se încadrau nici până acum
în categoria veniturilor din alte surse, lor li se aplicau prevederile veniturilor din
activități independente și nu se reținea impozit la sursă (cu excepția veniturilor din
drepturi de proprietate intelectuală).

TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ

Modiﬁcări în
procedura de
înregistrare în
scopuri de TVA

Faptul generator
Începând cu 1 octombrie 2017, în categoria prestărilor de servicii care se efectuează
continuu, pe lângă livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică, serviciile de
telefonie etc, vor intra și serviciile de închiriere, de leasing, de concesionare, de
arendare de bunuri, de acordare cu plată pentru o anumită perioadă a unor drepturi reale,
precum dreptul de uzufruct și superﬁcia, asupra unui bun imobil.
Pentru toate acestea se consideră că livrarea de bunuri/prestarea de servicii este
efectuată la ﬁecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor
prestate sau, în lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi,
dar perioada de decontare nu poate depăși un an.
Anterior, pentru serviciile de închiriere, de leasing, de concesionare, de arendare de
bunuri, faptul generator era strict la data speciﬁcată în contract pentru plată.
Ajustarea TVA în cazul neîncasării facturilor
Sunt armonizate prevederile normelor metodologice cu cele ale Codului Fiscal în ceea ce
privește ajustarea TVA în cazul falimentului sau a aplicării prevederilor legii insolvenței.
Astfel, în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se
poate încasa ca urmare a falimentului beneﬁciarului sau ca urmare a punerii în aplicare a
unui plan de reorganizare admis și conﬁrmat printr-o sentință judecătorească, prin care
creanța creditorului este modiﬁcată sau eliminată, ajustarea se efectuează în termen de 5
ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea
judecătorească de conﬁrmare a planului de reorganizare, respectiv hotărârea
judecătorească de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței, sub
sancțiunea decăderii.
Înregistrarea în scopuri de TVA
Se menționează faptul că organele ﬁscale nu înregistrează în scopuri de TVA persoana
impozabilă care prezintă risc ﬁscal ridicat, conform criteriilor pentru evaluarea riscului
ﬁscal care vor ﬁ stabilite prin Ordin al Președintelui ANAF. Astfel, aceste criterii mult
criticate în trecut datorită lipsei de transparență, vor putea ﬁ cunoscute de contribuabili.
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Se elimină prevederea privind anularea codului de TVA, în cazul în care societatea nu
justiﬁcă intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică, ﬁind înlocuită de
sintagma “prezintă risc ﬁscal ridicat”.

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe
teren, a impozitului pe mijloacele de transport se aplică, începând cu data de 1 ianuarie
a anului ﬁscal, persoanelor care dețin documente justiﬁcative emise până la data de 31
decembrie a anului ﬁscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate
ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 45 din 30 iunie 2017 pentru suspendarea
Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (MO 505/2017)
Ordonanța suspendă aplicarea Legii 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
până la reanalizarea condițiilor de aplicare și crearea cadrului organizatoric și legislativ
care să permită implementarea acestor reglementări.

LEGE nr. 164 din 10 iulie 2017 pentru modiﬁcarea Legii nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea
stagiului pentru absolvenții de învățământ superior (MO 544/2017)

Nu mai există
obligația raportării
datoriilor depășite
la scadență cu peste
30 zile, de către
operatorii de drept
privat

Printre noutățile aduse de Legea 164/2017 menționăm:
Este modiﬁcată durata contractului de ucenicie ce se stabilește în funcție de nivelul
de caliﬁcare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea ﬁ mai
mica de:
a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea
competentelor corespunzătoare unei caliﬁcări de nivel 2
b) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru
dobândirea competentelor corespunzătoare unei caliﬁcări de nivel 3
c) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru
dobândirea competentelor corespunzătoare unei caliﬁcări de nivel 4.
Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, beneﬁciază, la cerere, pe întreaga
perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/
lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu
această destinație.
Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condițiile prezentei legi,
beneﬁciază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o suma in
cuantum de 1.350 lei/lună, acordata din bugetul asigurărilor de șomaj, în limita
fondurilor alocate cu această destinație.
Legea intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oﬁcial, adică
la data de 10 august 2017.

LEGE nr. 155 din 29 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.
22/2016 pentru modiﬁcarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999
privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată (MO 511/2017)
Legea aprobă și totodată modiﬁcă OG 22/2016 prin care fusese modiﬁcată OUG 77/1999
privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată.
Prin modiﬁcările introduse de Legea 155/2017, sunt scutiți operatorii economici de drept
privat de întocmirea situației/raportării datoriilor cu scadență depășită cu mai mult de
30 de zile. Raportarea a fost prevăzută inițial în OUG nr. 77/1999 modiﬁcată prin OUG
nr. 22/2016.
În acest context, până la apariția Legii nr. 155/2017, atât pentru operatorii de drept
privat, cât și pentru persoanele juridice publice, a existat obligația raportării facturilor
neachitate și a datoriilor exigibile cu scadența depășită cu mai mult de 30 de zile către
Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie.
Pentru efectuarea compensării potențialelor datorii reciproce, transmiterea raportării
trebuia să se facă în mod electronic către o căsuță de e-mail a acestui centru. Până la
data prezentei legi nu a fost adoptată procedura de transmitere electronică, nu s-a
indicat căsuța de e-mail către care să se efectueze comunicarea. Practic, prevederea
normativă nu a avut aplicare.
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Începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 155/2017, obligația transmiterii acestei
raportări revine numai persoanelor juridice de drept public. Încă nu se cunoaște
procedura transmiterii electronice și nici adresa de mail către care să se transmită
raportarea.
Tot prin această lege se instituie procedura de urmărire a ordinelor de compensare
prevăzute de HG 685/1999.
Astfel ordinele de compensare sunt numerotate unic, evidența acestora ﬁind de
competența Structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei București a
Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - CPPI Bușteni.

ORDIN nr. 995 din 12 iulie 2017 privind completarea Procedurii de corectare a
erorilor cuprinse în situațiile ﬁnanciare anuale și raportările contabile
anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop
patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului ﬁnanțelor publice nr.
450/2016 (MO 559/2017)
Ordinul aduce o nouă modiﬁcare Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile
ﬁnanciare anuale și raportările contabile anuale, ﬁind adăugat un nou tip de eroare
materială care se supune corecției prin această procedură. Astfel, este considerată eroare
materială întocmirea și transmiterea electronică de situații ﬁnanciare anuale/raportări
contabile anuale folosind date eronate, determinate inclusiv de procesele de extragere și
prezentare a informațiilor din bazele de date.

ORDIN nr. 1964 din 30 iunie 2017 pentru aprobarea formularului 630
"Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări
sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale" (MO 564/2017)
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului 630 "Decizie de impunere anuală
pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări
sociale", cât și anexele sale "Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de
sănătate" și "Situație privind deﬁnitivarea contribuției de asigurări sociale".
Se utilizează la stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate pentru
veniturile din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din cedarea folosinței
bunurilor, venituri din investiții și/sau din alte surse, pensii provenite dintr-un alt stat.

Noi situații în
care se impune
aplicarea procedurii
de corectare a
situațiilor
ﬁnanciare

ORDIN nr. 1886 din 27 iunie 2017 pentru modiﬁcarea modelului, conținutului
și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 "Declarație informativă
privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din
patrimoniul personal" și 209 "Declarație privind veniturile din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", aprobate prin Ordinul
ministrului ﬁnanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016
(MO 518/2017)
Ordinul modiﬁcă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale următoarelor
formulare:
a) Formularul 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i. Acesta se
utilizează pentru declararea informațiilor privind tranzacțiile de proprietăți
imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu
data de 1 februarie 2017.
b) Formularul 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare
din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10. Se utilizează pentru declararea
veniturilor realizate de persoanele ﬁzice din tranzacțiile de proprietăți imobiliare din
patrimoniul personal prin alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească.

ORDIN nr. 928 din 26 iunie 2017 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului contabilității publice (MO 512/2017)
Ordinul aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului contabilității
publice, organism independent de supraveghere în vederea asigurării convergenței
reglementărilor naționale și a practicilor în domeniul contabilității publice cu
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reglementările aplicabile în Uniunea Europeană. Consiliul are drept scop creșterea
încrederii utilizatorilor de informații în raportările ﬁnanciare și în buna guvernanță în
sectorul public.

LEGE nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor
ﬁnanciare anuale și al situațiilor ﬁnanciare anuale consolidate și de
modiﬁcare a unor acte normative (MO 548/2017)

Aplicarea legii
insolvenței
persoanelor ﬁzice a
fost prorogată până
la 1 ianuarie 2018

Legea transpune în legislația națională noua directivă europeană privind auditul statutar
al situațiilor ﬁnanciare anuale individuale, respectiv consolidate.
Legea deﬁnește:
obiectivele auditului statutar
modul de autorizare, formare și recunoaștere reciprocă a auditorilor
principiile de etică profesională, independență, obiectivitate, conﬁdențialitate și
secret profesional
standardele internaționale de audit și componentele raportului de audit
asigurarea calității
investigații și sancțiuni
supravegherea publică și acordurile de reglementare dintre statele membre
contractele de audit statutar și comitetul de audit
aspecte internaționale.
Autoritatea competentă pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege este
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), aﬂată
în subordinea Ministerului Finanțelor Publice.
ASPAAS poate delega către CAFR, integral sau parțial, îndeplinirea atribuțiilor de
autorizare a auditorilor ﬁnanciari și a ﬁrmelor de audit, înregistrarea ﬁrmelor de audit
autorizate în alt stat membru, retragerea autorizării unui auditor ﬁnanciar sau a unei
ﬁrme de audit, organizarea examenului de competență profesională și a testului de
veriﬁcare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, precum și veriﬁcarea desfășurării
stagiului de pregătire practică.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modiﬁcarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanță (MO 506/2017)
Ordonanța aduce modiﬁcări OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță,
ﬁind introduse reglementări speciﬁce salariaților din sectorul public. Astfel, bugetarii
din instituțiile și autoritățile publice, precum și din cadrul operatorilor economici ai
statului pot primi vouchere de vacanță de valoarea unui salariu minim brut pe țară
(adică 1.450 de lei). Fiecare salariat va putea să primească o singură indemnizație de
vacanță, în valoare de 1.450 de lei, din iulie 2017 și până în noiembrie 2018.
Acordarea voucherelor de vacanță va deveni obligatorie de la 1 decembrie 2018.
Acordarea voucherelor de vacanță depinde însă de bugetul autorității/ instituției
respective, angajatorii sunt cei care stabilesc când acordă banii de vacanță.
Reamintim că pentru restul angajatorilor, nivelul maxim al sumelor care pot ﬁ acordate
salariaților sub formă de vouchere de vacanță reprezintă contravaloarea a maximum
șase salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată, pentru un salariat, în
decursul unui an ﬁscal.

ORDONANȚA nr. 6 din 27 iulie 2017 pentru prorogarea termenului de
intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței
persoanelor ﬁzice (MO 614/2017)
Ordonanța prorogă termenul de intrare în vigoare a legii insolvenței persoanelor ﬁzice
până la data de 1 ianuarie 2018. Aceasta trebuia să intre în vigoare la 1 august 2017

HOTĂRÂRE nr. 512 din 20 iulie 2017 privind stabilirea zilei de 14 august
2017 ca zi liberă (MO 592/2017)
Hotărârea stabilește ziua de 14 august 2017 ca zi liberă pentru salariații din sectorul
public.
Aceasta se va recupera integral în ziua de 19 august 2017 sau prin prelungirea
programului de lucru, până la data de 25 august 2017.
Pagina 6

© 2017 APEX Team International

Newsletter

Prevederile nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate ﬁ întreruptă
datorită caracterului procesului de producție sau speciﬁcului activității. De asemenea,
prevederile nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul
instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 14
august 2017 și nici participanților în aceste procese.

ORDIN nr. 983 din 7 iulie 2017 pentru modiﬁcarea Normelor metodologice
privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria
Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului ﬁnanțelor publice nr.
246/2005 (MO 545/2017)
REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii iulie 2017 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 = 4,5598 lei; 1 CHF = 4,0065 lei; 1 USD = 3,8873 lei; 1 GBP = 5,0962 lei.

AGENDA LUNII AUGUST 2017
Zilnic nu uitați
Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format
electronic);
Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări;
Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare
la începerea/încetarea unui contract de muncă, daca este cazul.

La ﬁnal de lună nu uitați
Să completați Registrul Jurnal;
Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută
(disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare,
comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii;
Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate
cu nerezidenții în cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal;
Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent;
Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii.

16 august - termen
pentru raportările
contabile
semestriale

Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA
Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de
înregistrare în scopuri de TVA;
Veriﬁcați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite;
Veriﬁcați suma TVA înscrisă pe facturile primite;
Veriﬁcați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune
neimpozabilă" etc.) înscrise pe factură;
Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;
Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite;
Completați Registrul non-transferurilor;
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 AUGUST
2017, accesați următorul link de pe pagina ANAF
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_ﬁscale_2017.htm#aug
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INDICATORI SOCIALI
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

10,5%

Contribuția la fondul de asigurări sociale de
sănătate (calculată la venitul brut) - Vezi nota 2

5,2%

5,5%

Contribuția pentru concedii medicale și
indemnizații de asigurări de sănătate
(calculată la venitul brut plafonat la 12 salarii
minime brute pe țară garantate în plată
înmulțit cu numărul asiguraților pentru care se
calculează contribuția)

0,85%

Contribuții 2017
pentru activități dependente
Contribuția pentru asigurări sociale
(pensie) - Vezi nota 1

Contribuția la fondul de șomaj
(calculată la venitul brut)

0,5%

Contribuția pentru accidente de muncă și boli
profesionale (Calculată la venit brut)

0,15% - 0,85% în funcție de codul CAEN
al activității principale

Fondul de garantare pentru plata creanțelor
salariale (calculat la venitul brut)

0,25% (numai pentru angajați cu contract
de muncă inclusiv pensionari)

Impozitul pe venituri

0,5%

16%

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

4 * 50% salariul minim pe economie
la ﬁecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în
sensul impozitului pe venit

max 15,09 lei

Salariul minim pe economie (brut)

1.450 lei

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

17 lei
42,50 lei

Nota 1: Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) nu mai este plafonată de la 1 februarie 2017 (aplicabil atât
pentru contribuția angajatorului cât și a angajatului)
Nota 2: Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) a fost plafonată pe perioada 1 – 31 ianuarie 2017.
Începând cu 1 februarie 2017 se elimină plafonarea bazei impozabile, revenindu-se la regimul aplicabil în 2016.

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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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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