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ORDIN nr. 3456 din 1 noiembrie 2018 privind modificarea și completa‐
rea unor reglementări contabile (MO 942/2018) 
Ordinul aduce modificări reglementărilor contabile curente, respectiv : 
� OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile 

financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate 
� OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS 
� OMFP 3103/2017 privind reglementările contabile pentru persoanele juridice 

fără scop patrimonial. 
În ceea ce privește OMFP 1802/2014, sunt aduse mai multe completări, reformulări, 
printre alte câteva modificări din care menționăm : 
� Declarația nefinanciară 

ο intra în obligația entităților de interes public, devine obligatorie pentru toate 
entitățile care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu 
de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar  

ο se include în raportul anual al administratorilor  
ο se aplică atât pentru situațiile financiare anuale individuale, cât și în cazul si-

tuațiilor financiare consolidate 
ο conține informații necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și po-

ziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspec-
tele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combate-
rea corupției și a dării de mită. 

ο Schimbarea se aplică de la 1 ianuarie 2019. 
� Metoda de amortizare poate fi revizuită atunci când se constată o modificare 

semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice vii-
toare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare repre-
zintă modificare de estimare contabilă. Până acum, modificarea metodei de 
amortizare era posibilă doar când era determinată de o eroare în estimarea mo-
dului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale. Se 
aplică de la 1 ianuarie 2019. 

În ceea ce privește OMFP 2844/2016, cea mai importantă modificare este adusă de 
implementarea noilor cerințe  IFRS 16 « Contracte de leasing ». Astfel, începând cu 1 
ianuarie 2019 se vor aplica noile criterii de recunoaștere a contractelor de leasing, 
vor dispărea diferențierile contabile dintre leasingul financiar și operațional. În 
esență se vor recunoaște drepturile de utilizare a activelor care fac obiectul contrac-
tului de leasing. 
Sunt introduse noi conturi contabile prin care se vor reflecta contractele de leasing. 
Astfel, înregistrările contabile vor fi : 
� înregistrarea contabilă în contabilitatea locatarului pentru recunoaștere drep-

turi de utilizare a activelor care fac obiectul contractului de leasing: 

 
� Activele-suport care fac obiectul contractelor de leasing se înregistrează de loca-

tar în conturi în afara bilanțului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/
analitic distinct). 

251 
«Active aferente drepturilor de utilizare a 

activelor luate în leasing» - cont nou 
= 

167 
«Alte împrumuturi și datorii  
asimilate – analitic distinct» 
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� Locatorul înregistrează distinct în contabilitate creanța aferentă contractelor de lea-
sing (contul 4642 «Creanțe aferente contractelor de leasing» - cont nou). 

� Sunt definite noile conturi introduse în planul de conturi general, inclusiv funcțiunea 
acestora : 

ο 1055 "Rezerve din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor 
luate în leasing" (P) 

ο 251 "Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" (A) 
ο 285 "Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în lea-

sing" (P) 
ο 295 "Ajustări pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a active-

lor luate în leasing" (P) 
ο 4641 "Datorii aferente contractelor de leasing" (P) – preia de la 1 ianuarie 2019 sol-

dul contului 406 
ο 4642 "Creanțe aferente contractelor de leasing" (A) 
ο 494 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente contractelor de leasing" (P) 
ο 6555 "Cheltuieli din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a active-

lor luate în leasing" 
ο 6682 "Cheltuieli privind dobânzile aferente plăților în avans" 
ο 6685 "Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing" 
ο 685 "Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor 

luate în leasing" 
ο 7555 "Venituri din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor 

luate în leasing". 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea 
unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte nor‐
mative (MO 963/2018) 
Ordonanța aduce mai multe modificări legislative dintre care dorim să subliniem urmă-
toarele: 
� Modificarea Codul muncii, în sensul că prin hotărâre de Guvern poate fi stabilit un 

nivel al salariului minim diferențiat în funcție de nivelul de studii și în funcție de ve-
chimea în muncă.  

� Pe perioada anului 2019, valoarea unui punct de amendă rămâne stabilit la 145 lei (nu 
se actualizează cu nivelul salariului minim). 

ORDIN nr. 2936 din 23 noiembrie 2018 pentru aprobarea Nomenclatorului 
obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane 
fizice (MO 1006/2018) 
Se aprobă Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili 
persoane fizice, prevăzut în anexa la acest ordin.  
Se prevede astfel că în contul unic se plătesc: impozitul pe venit, contribuția de asigurări 
sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, toate trei aferente declarației uni-
ce. 
Declarația unică pentru persoanele fizice a fost introdusă în 2018 și aceasta este folosită 
pentru declararea veniturilor din activități independente, investiții sau chirii, printre al-
tele. Totodată, în baza acesteia se achită la stat impozit pe venit și contribuții la pensii și 
sănătate. 
Persoanele fizice care au depus anul acesta declarația unică trebuie să-și achite taxele 
aferente veniturilor din 2018 până în martie 2019.  
Achitarea anticipată și integrală a acestora, până la 15 decembrie 2018, va fi bonificată cu 
o reducere de 10% din valoarea taxelor, dacă declarația unică s-a depus online până la 
finalul lunii iulie. Dacă depunerea nu s-a făcut online, dar se face plata integrală anticipa-
tă până la 15 decembrie, bonificarea va fi de 5%. 

ORDIN nr. 2937 din 23 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de dis‐
tribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de 
stingere a obligațiilor fiscale (MO 1005/2018) 
Ordinul aprobă Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane 
fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale. 

Noile reglementări 
din IFRS 16 privind 

contractele de 
leasing sunt 
aplicabile 

entităților ce 
raportează în 
conformitate  

cu  IFRS 
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Obligațiile fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice pentru veniturile realizate 
până la data de 31 decembrie 2017 se plătesc distinct, în conturile bugetare existente 
aferente fiecărei surse de venit. 
Obligațiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice pentru veniturile estima-
te/realizate după data de 1 ianuarie 2018 se plătesc în contul unic 55.04 “Sume repre-
zentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de dis-
tribuire” și se distribuie de organul fiscal central potrivit metodologiei aprobate de pre-
zentul ordin. 

ORDIN nr. 2906 din 22 noiembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii de acor‐
dare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezen‐
tând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contri‐
buție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de im‐
punere anuală (MO 1005/2018) 
Ordinul aprobă Procedura de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor 
de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale (CAS) 
și contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate (CASS), stabilite prin decizii de 
impunere anuală. 
Menționăm în cele ce urmează principalele prevederi aduse de acest Ordin: 
� Pentru declarațiile de venit depuse de contribuabili după 27 noiembrie 2018, termenul 

de emitere și transmitere a deciziilor de impunere anuală pentru stabilirea CAS dato-
rate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 și 2017, precum și a impozitului anu-
al pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 este de 3 zile lucrătoare de 
la data depunerii declarațiilor. 

� Pentru declarațiile de venit depuse de contribuabili între 30 octombrie și 27 noiem-
brie 2018, termenul de emitere și transmitere a deciziilor de impunere anuală pentru 
stabilirea CAS datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 și 2017, precum și 
a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 este de 3 
zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin (27 noiembrie 2018). 

� Bonificația de 10% se acordă persoanelor fizice pentru care ANAF a emis și a comuni-
cat decizii de impunere, ulterior intrării în vigoare a OUG 89/2018, pentru perioada 
2014-2017. 

� Sumele de plată pentru care se acordă bonificația sunt: impozitul pe venit anual pen-
tru 2017, CAS pentru 2016-2017, CASS pentru 2014-2017. 

� Valoarea bonificației este de 10% din sumele de plată stabilite prin deciziile de impu-
nere anuală. Cu această valoare se diminuează suma de plată a obligațiilor fiscale sta-
bilite prin deciziile de impunere anuale. 

� Bonificația se acordă cu condiția ca diferența dintre sumele de plată stabilite prin de-
cizii și valoarea bonificației să fie achitată integral, astfel:  

ο până la 15 decembrie 2018 inclusiv pentru impozitul pe venit și CAS;  
ο până la 31 martie 2019 inclusiv pentru CASS. 
� În situația în care persoanele fizice înregistrează și alte obligații fiscale restante decât 

cele stabilite prin deciziile de impunere, sumele plătite vor stinge obligațiile fiscale în 
ordinea prevăzută în Codul de procedură fiscală, urmând ca sumele rămase nestinse 
să fie avute în vedere la acordarea bonificației. 

� Pentru acordarea bonificației, după efectuarea stingerilor în evidența fiscală până la 
data de 31 iulie 2019, ANAF va întocmi un referat prin care se aprobă această facilita-
te, la care va anexa borderoul de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale. 

� După scăderea din evidența fiscală a valorii bonificației, ANAF va înștiința persoana 
fizică cu privire la acordarea bonificației până la data de 31 august 2019. 

ORDIN nr. 2892 din 19 noiembrie 2018 pentru modificarea pct. 34 din Meto‐
dologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de 
stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin Ordinul președintelui ANAF 
1.613/2018 (MO 1008/2018) 
A fost prelungit termenul până la care unitățile Trezoreriile Statului redirecționează către 
CONTUL UNIC (55.03) plățile eronate efectuate de agenții economici în conturile unice 
20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" 

Nu uitați de 
bonificațiile pe care 

le puteți obține 
pentru plata 
anticipată a 

impozitului pe 
venit, CAS și/sau 

CASS până la  
15 decembrie 2018 
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și 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de dis-
tribuire".  
Astfel, operațiunile de redirecționare se vor efectua până la data de 31 decembrie 2018.  
Începând cu 1 ianuarie 2019, eventualele plăți efectuate de către contribuabili în conturile 
unice 20.A.47.01.00, respectiv 55.02 se vor returna plătitorilor. 
Reamintim contextul în care este emis acest ordin. Prin Ordinul 1613/2018 (a se vedea 
Buletinul informativ APEX Team din iulie 2018) a fost implementat de la 1 iulie 2018 un 
nou cont unic cu indicativul 55.03 care cumula cele două conturi unice care existau ante-
rior, respectiv Bugetul de stat si Bugetul asigurărilor sociale de stat. Totodată s-a introdus 
un termen de grație până la 30 septembrie 2018, termen până la care eventualele plăți 
efectuate în vechile conturi erau redirecționate automat de unitățile Trezoreriei statului. 
Deși de la finalul lunii septembrie au trecut deja 2 luni, iată că avem o prelungire a ter-
menului de redirecționare automată până la 31 decembrie 2018. Ne întrebăm ce sens mai 
are această prelungire în contextul în care 2 luni au fost deja neacoperite de aceste redi-
recționări automate. 

ORDIN nr. 2716 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea Ordinului președin‐
telui ANAF nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a 
contribuabililor mijlocii (MO 937/2018) 
Ordinul reglementează transferul unor contribuabili din categoria contribuabililor mijlo-
cii în administrarea Administrațiilor Financiare Județene sau în administrarea Adminis-
trațiilor Financiare de sector, aceștia nemaifiind administrați de Direcțiile generale ale 
contribuabililor mijlocii. 
Din păcate, până la finalul lunii noiembrie 2018, încă nu au fost publicate de ANAF listele 
actualizate ale contribuabililor mici, mijlocii și mari. 
Reamintim că arondarea contribuabililor în cele 3 categorii se face pe baza agregării unor 
criterii legate de cifra de afaceri, numărul de salariați, respectiv obligațiile fiscale buge-
tare declarate. În funcție de poziția în clasamentul rezultat în baza acestor indicatori, 
sunt incluse la mari contribuabili primele 1.500 de companii, în ordine descrescătoare, 
iar la contribuabili mijlocii, cele care nu intră în categoria marilor contribuabili, în limita 
unui număr maxim de 18.478 de companii. Anumite companii sunt în mod implicit gestio-
nate de Direcția Mari Contribuabili a ANAF, printre aceștia menționăm Banca Națională a 
României, societățile bancare, societățile de asigurări, societățile de investiții financiare, 
Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune. 

ORDIN nr. 2942 din 23 noiembrie 2018 privind modificarea unor acte norma‐
tive referitoare la administrarea și monitorizarea contribuabililor mari și 
mijlocii (MO 1008/2018) 
Ordinul modifică anumite proceduri de administrare ale contribuabililor mijlocii avându-
se în vedere trecerea acestora în aria de competență a administrațiilor județene începând 
cu 1 noiembrie 2018.  
Pentru contribuabilii mijlocii, operațiunile de transfer pentru plățile efectuate eronat de 
către aceștia după 1 noiembrie 2018 se redirijează automat, în baza informațiilor furniza-
te de CNIF, până la data de 31 decembrie 2018. După această dată, eventualele plăți efec-
tuate eronat de către contribuabili la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați 
anterior datei de 1 noiembrie 2018 se vor returna plătitorilor.  
Pentru plățile efectuate eronat după data de 1 noiembrie 2018 și până la data intrării în 
vigoare a prezentului ordin (28 noiembrie) ori în situația în care redirijarea automată a 
plăților nu poate fi efectuată, unitățile Trezoreriei Statului vor comunica organelor fiscale 
centrale în a căror administrare s-au aflat contribuabilii până la data de 1 noiembrie 2018 
informațiile cu privire la sumele virate eronat, iar acestea vor furniza unităților Trezore-
riei Statului informații cu privire la sumele care trebuie transferate la unitatea Trezoreri-
ei Statului care deservește în prezent respectivul contribuabil.  
Operațiunile de transfer se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului la care au 
fost efectuate plățile eronate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului 
(OPT), în care la rubrica data plății va fi completată data plății inițiale.  

 

O nouă actualizare  
a listei 

contribuabililor 
mici, mijlocii și 

mari 
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ORDIN nr. 2761 din 7 noiembrie 2018 pentru modificarea Ordinului președin‐
telui ANAF 1.960/2018 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF 
1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor econo‐
mici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice ‐ 
benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, 
precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, pre‐
cum și pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF 1.850/2016 pentru 
aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comerciali‐
zare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru 
aprobarea modelului și conținutului unor formulare (MO 943/2018) 
Ordinul modifică termenul până la care operatorii economici care au fost înregistrați să 
distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, pre-
cum și cei înregistrați să distribuie și comercializeze în sistem angro, fără depozitare, bă-
uturi alcoolice și/sau tutun prelucrat pot să depună la autoritatea vamală competentă o 
nouă cerere de înregistrare și documentele aferente. 
Operatorii economici care respectă termenul de mai sus își pot desfășura în continuare 
activitatea, până la soluționarea cererii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la depunerea 
cererii. 
Pentru operatorii economici înregistrați să distribuie și comercializeze în sistem angro, 
fără depozitare, produse energetice, precum și pentru cei înregistrați să distribuie și co-
mercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, 
care au depus cerere de autorizare până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, atesta-
tele deținute rămân valabile până la soluționarea cererii, dar nu mai târziu de 31 decem-
brie 2018. 

HOTĂRÂRE nr. 874 din 9 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea 
titlului VIII "Accize și alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplica‐
re a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guver‐
nului nr. 1/2016 (MO 954/2018) 
Hotărârea aduce modificari Normelor metodologice de aplicare a art. 399 din Codul fiscal 
- Scutiri pentru produse energetice si energie electrica. 
Modificarile constau în acordarea scutirii directă de la plata accizelor și pentru produsele 
energetice folosite drept combustibil pentru aviație de către instituțiile de stat (care im-
plică apărarea, ordinea publică, siguranța și securitatea națională, sănătatea publică), 
atunci când sunt deplasate către un loc de livrare directă de pe teritoriul României, dacă 
acel loc a fost indicat de către antrepozitarul autorizat din România. 
Locul de livrare directă reprezintă acel loc unde combustibilul pentru aviație este recepți-
onat în: 
� alimentatoare destinate alimentării aeronavelor deținute de instituțiile de stat menți-

onate mai sus; sau 
� rezervoare deținute sub orice formă de aceste instituții de stat, pentru alimentarea 

ulterioară a aeronavelor. 

HOTĂRÂRE nr. 866 din 31 octombrie 2018 pentru completarea anexei nr. 1 la 
HG 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drep‐
turi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străi‐
nătate (MO 928/2018) 
Hotărârea actualizează salariul de referință pentru funcția de portar, pentru personalul 
român trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru statul Oman. Astfel, salariul 
de referință este de 700 dolari SUA.  
Salariile celorlalte categorii de personal se stabilesc prin aplicarea coeficienților de ierar-
hizare prevăzuți în anexa 2 a HG 837/1995 asupra salariului de referință stabilit pentru 
funcția de portar. 
Reamintim că plafoanele de salarii sau pentru cheltuielile de transport / cazare se aplică 
doar personalului instituțiilor publice. Pentru mediul privat este aplicabilă doar limitarea 
plafonului de diurnă. 

Modificări ale 
reglementărilor 
privind accizele 
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ORDIN nr. 2851 din 19 noiembrie 2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Or‐
dinul președintelui ANAF  3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor 
raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al 
autorităților competente pentru schimb automat de informații privind contu‐
rile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei contu‐
rilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la 
care România s‐a angajat din perspectiva schimbului automat de informații 
financiare (MO 998/2018) 
Ordinul publică lista statelor și jurisdicțiilor cu care România va efectua schimbul auto-
mat de informații fiscale privind conturile financiare, a instituțiilor financiare non-
raportoare, a listei conturilor excluse.  
Lista cuprinde 51 de state sau jurisdicții, unele dintre acestea fiind cunoscute chiar para-
disuri fiscale.  
Transmiterea informațiilor se va face în mod automat cu unele state și jurisdicții și va 
începe pentru perioada anilor 2017, cu altele se va începe comunicarea cu anul 2018-
2020.  

ORDIN nr. 2601 din 24 octombrie 2018 pentru modificarea Normelor privind 
utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele decla‐
rantului, aprobate prin Ordinul președintelui ANAF 1.887/2016 (MO 
937/2018) 

INFO – ACCIZE 2019  
Conform informațiilor publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe, începând cu 1 ianuarie 
2019, nivelul accizelor se mărește pentru majoritatea produselor accizabile. Mărirea este 
justificată de actualizarea nivelului accizelor cu creșterea prețurilor de consum din ulti-
mele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, față de peri-
oada octombrie 2014 - septembrie 2015, comunicată oficial de Institutul Național de Sta-
tistică până la data de 15 octombrie.  

INFO – Cursurile de închidere ale lunii noiembrie 2018 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii noiembrie 
2018 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 sunt: 
1 EUR = 4,6560 RON; 1 CHF =  4,1169 RON; 1 GBP = 5,2359 RON; 1 USD = 4,1008 RON. 

AGENDA LUNARĂ  

Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electro-

nic); 
� 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, comu-
nicat 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. 
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; 

Nivelul  
accizelor  

va crește în  
2019 
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� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpozabilă" etc.) înscrise pe fac-
tură; 

� 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, accesați următorul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm  

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2018  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de 
activități dependente 

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

Nu se datorează pentru condiții normale 
de muncă 

4% pentru condiții deosebite de muncă 
8 % pentru condiții speciale de muncă 

25% 

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

Nu se datorează 10% 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%   

Impozitul pe venit   10% 

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

4 x salarii minime pe economie la fiecare 
100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit 

max 15,18 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 1.900 lei   

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

  
17 lei (20 lei de la 1 ian 2019) 

42,50 lei (50 lei de la 1 ian 2019)  
  

APEX Team recrutează  
Junior & Officer Accountant, Front Desk Receptionist 

 
Trimiteți C.V. la: recrutare@apex‐team.ro 

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 Alăturați‐vă echipei!  



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 

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 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

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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