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INFO – AMÂNAREA DEPUNERII FORMULARULUI D600 
Conform informațiilor prezentate in mass-media, în ședința de Guvern din 31 
ianuarie a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind amânarea depunerii 
formularului D600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie.  
Până la închiderea actualei ediții a buletinului informativ APEX Team, Ordonanța nu 
fusese încă publicată în Monitorul Oficial, aceasta se va petrece probabil până la 
finalul zilei de 31 ianuarie. 

ORDIN nr. 470 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate 
de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a 
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru 
modificarea și completarea unor reglementări contabile (MO 66/2018) 
Ordinul aprobă normele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare 
anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici aferente 
exercițiului financiar 2017, totodată aducând și mici modificări reglementărilor 
contabile.  
A. Modificări aduse reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 
1802/2014 
� Se face completarea că la prezentarea informațiilor nefinanciare este avuta în 

vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor 
nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 
215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din 
data de 5 iulie 2017. Menționăm că entitățile de interes public care, la data 
bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în 
cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație 
nefinanciară care conține informații privind cel puțin aspectele de mediu, 
sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a 
dării de mită. 

� Sunt aduse modificări planului de conturi general, astfel: 
ο Este schimbată denumirea contului 8038 în "Bunuri primite în administrare, 

concesiune, cu chirie și alte bunuri similare" și se redefinește funcțiunea 
contului 

ο Se introduc conturi noi: 
ο 6584 "Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări" 
ο 7586 "Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative 

speciale". 
ο În funcțiunea contului 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se elimină elementul 

"valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operațiunile de 
cumpărare cu plata în rate (471)" 

ο În funcțiunea contului 766 "Venituri din dobânzi" se elimină elementul 
"valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru operațiunile de vânzare 
cu plata în rate (472)" 
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B. Modificări aduse reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate 
prin OMFP 2844/2016 
� se face aceeași trimitere privind prezentarea informațiilor nefinanciare de către 

entitățile de interes public – a se vedea prevederile de mai sus de la OMFP 1802/2014 
� Planul de conturi general este completat cu conturile 6584 și 7586, similar ca la 

OMFP 1802/2014 prezentat mai sus 
C. Întocmirea situațiilor financiare / raportărilor contabile anuale 
Aceste reglementări se aplică de către următoarele categorii de entități: 
� entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile 

financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin 
OMFP nr. 1.802/2014 

� entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, 
aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016 

� entitățile fără scop patrimonial. 
Societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul 
exercițiului financiar 2017 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS 
prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza OMFP 1802/2014. 
Începând cu exercițiul financiar al anului 2018, societățile ale căror valori mobiliare au 
fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2017 țin contabilitatea în 
baza prevederilor IFRS. 
Conținutul situațiilor financiare anuale  
Acesta depinde de încadrarea entității din punct de vedere al criteriilor de mărime 
prevăzute de OMFP 1802/2014.  
Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2017, încadrarea în 
criteriile de mărime prevăzute mai jos, se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe 
baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului 
financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a 
balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent.  
Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină 
criteriile respective pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale 
aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din 
contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel 
ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2018. 
1. Microentitățile, adică entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel 

puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime: 
ο totalul activelor: 1.500.000 lei; 
ο cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei; 
ο numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, 

 întocmesc situații financiare anuale care cuprind: 
ο Bilanț prescurtat (cod 10);  
ο Cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20); 
ο „Date informative” (cod 30)  
ο „Situația activelor imobilizate” (cod 40); 
ο Microentitățile nu au obligația să întocmească note explicative, întocmirea lor fiind 

opțională. 
2. Entitățile mici, adică entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria 

microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei 
criterii de mărime: 

ο totalul activelor: 17.500.000 lei; 
ο cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; 
ο numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, 

 întocmesc situații financiare anuale care cuprind: 
ο Bilanț prescurtat (cod 10), 
ο Cont de profit și pierdere (cod 20), 
ο „Date informative” (cod 30)  
ο „Situația activelor imobilizate” (cod 40); 

Atenție la analiza 
criteriilor de 

mărime pentru 
determinarea 

tipului de situații 
financiare pe care 

trebuie să le 
depuneți 
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ο Note explicative  
ο Opțional, poate fi întocmită situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația 

fluxurilor de trezorerie. 
3. Entitățile mijlocii și mari, adică entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a 

cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime: 
ο totalul activelor: 17.500.000 lei; 
ο cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; 
ο numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, 

 precum și entitățile de interes public, întocmesc situații financiare anuale care 
cuprind: 

ο Bilanț (cod 10), 
ο Cont de profit și pierdere (cod 20), 
ο „Date informative” (cod 30)  
ο „Situația activelor imobilizate” (cod 40); 
ο Situația modificărilor capitalului propriu, 
ο Situația fluxurilor de trezorerie, 
ο Note explicative 

Entitățile nou-înființate pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare 
situații financiare anuale prescurtate sau situații financiare anuale cu cinci componente, 
precum și situații financiare anuale în formatul aplicabil microentităților. 
În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în 
România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de 
sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând 
activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat 
procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare 
sediu permanent. 
Persoanele juridice fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, 
întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț prescurtat și 
contul prescurtat al rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat 
de MFP pentru acestea. 
Persoanele juridice fără scop patrimonial, care desfășoară activități economice, 
întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul 
rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de MFP pentru 
acestea. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele 
juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără 
scop patrimonial, aprobate prin OMEF 1.969/2007, se completează, după caz, cu 
Reglementările contabile aprobate prin OMFP 1.802/2014. 
Auditarea situațiilor financiare anuale  
Sunt supuse auditului statutar entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel 
puțin două dintre următoarele trei criterii, în două exerciții financiare consecutive: 
� totalul activelor: 16.000.000 lei; 
� cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; 
� numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50. 
Sunt supuse auditului și situațiile financiare ale entităților de interes public. 
Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină 
criteriile pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente 
exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din 
contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel 
ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2018. 
Încetarea obligației de auditare se va face dacă timp de două exerciții financiare 
consecutive, nu sunt îndeplinite două din cele trei criterii amintite. 
Termenul de depunere  
� Situațiile financiare anuale și situațiile anuale simplificate, se depun la unitățile 

teritoriale ale MFP în termen de 150 de zile de la data la care se încheie exercițiul 
financiar. Astfel, pentru entitățile al căror an financiar corespunde cu anul 
calendaristic, termenul de depunere a situațiilor financiare anuale este de 30 mai 
2018. 

30 mai 2018 
termenul normal  

de depunere 
a situațiilor 
financiare/ 
raportărilor 

contabile la MFP 
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Situații financiare? 
Raportări contabile? 
Știți în ce situații se 

depun fiecare? 

� Instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop 
patrimonial depun situațiile financiare anuale în termen de 120 de zile de la 
încheierea exercițiului financiar, respectiv până pe 30 aprilie 2018. 

� Subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau 
domiciliul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți 
rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, depun situații financiare 
anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale MFP în termen de 150 de 
zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru 
depunerea situațiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente. Sediile 
permanente desemnate, depun situațiile financiare anuale la unitatea teritorială 
unde acestea sunt înregistrate. 

� Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul 
exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând 
să depună în acest sens o declarație pe propria răspundere a persoanei care are 
obligația gestionării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului 
financiar (1 martie 2018). Declarația se depune în format electronic.  

� Organizațiile fără scop patrimonial depun situațiile financiare în termen de 120 de 
zile de la finele exercițiului, respectiv până în data de 30 aprilie 2018. 

� Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au 
obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a MFP despre exercițiul financiar 
ales, înștiițare depusă în format electronic cu cel puțin 30 de zile calendaristice 
înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate care optează 
pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării 
acestora. 

Depunerea 
Situațiile financiare anuale la 31 decembrie se pot depune: 
� în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale 

Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată 
� numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o 

semnătură electronică extinsă. 
La formatul electronic al situațiilor financiare, reprezentat de un fișier de tip PDF, având 
atașat un fișier xml, se atașează un fișier zip care va conține situațiile financiare anuale 
și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de societăți și scanate, 
alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a 
fișierului PDF. 
Declarația de inactivitate, cât și înștiințarea organelor fiscale asupra optării pentru un 
exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se depun de asemenea în format hârtie 
și electronic, sau numai în format electronic având atașată o semnătură electronică 
extinsă.  
Semnarea situațiilor financiare 
Toate situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie trebuie să fie semnate de 
persoanele abilitate potrivit legii și de către administratorul sau persoana care 
gestionează entitatea. 
În primul rând, situațiile financiare anuale trebuie să fie semnate de către persoanele 
care le întocmesc. Semnătura trebuie să îi aparțină unei persoane care organizează și 
conduce contabilitatea societății pentru care se depun formularele sau unui prestator 
autorizat de servicii contabile. În mod concret, persoana care semnează pentru 
întocmirea situațiilor financiare poate fi: 
� Directorul economic sau contabilul șef 
� Altă persoană împuternicită  
� Persoane fizice sau juridice autorizate, membre CECCAR. 
În ceea ce privește persoana împuternicită, trebuie menționat că nu orice persoană din 
cadrul societății poate semna bilanțul. Concret, persoana în cauză trebuie să aibă studii 
economice superioare și să țină locul, printr-o împuternicire legală, Directorului 
Economic și Contabilului Șef. 
Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care 
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are obligația gestionării entității. 
Situațiile financiare anuale trebuie să fie însoțite de raportul administratorilor, raportul 
de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a 
profitului sau de acoperire a pierderii contabile. 
Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a administratorului, 
ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării unității 
respective, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare 
anuale și confirmă că: 
� politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în 

conformitate cu reglementările contabile aplicabile; 
� situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței 

financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată; 
� persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate. 
Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie 
Cine trebuie să depună raportări contabile la 31 decembrie? 
� entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, 

potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, indiferent de forma de 
organizare și forma de proprietate 

� persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 
� subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului 

Economic European 
� persoanele juridice care sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu 

IFRS trebuie să depună și raportări contabile la 31 decembrie 2017, pe lângă situațiile 
financiare anuale care au componentele prevăzute de standardele IFRS. 

Raportările contabile sunt distincte de situațiile financiare anuale, încheiate la data 
aleasa pentru acestea. 
Raportările anuale la 31 decembrie cuprind următoarele formulare: 
� Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10); 
� Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20); 
� Date informative (cod 30); 
� Situația activelor imobilizate (cod 40). 
Acestea sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 
decembrie. 
Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, conținând formularistica 
necesara și programul de verificare cu documentația de utilizare aferenta, se obține prin 
folosirea programului de asistenta elaborat de MFP. 
Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru 
întocmirea situațiilor financiare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale 
simplificate. 
Semnatura 
Raportările anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii să 
semneze situațiile financiare anuale și de către administratorul sau persoana care are 
obligația gestionării entității. 
Termenele de întocmire și depunere a raportărilor anuale 
Entitățile depun la unitățile teritoriale ale MFP raportările contabile anuale la 31 
decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe 
portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Formatul 
electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de 
asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml. 
Termenul de depunere a raportărilor anuale la 31 decembrie este: 
� 90 zile de la încheierea anului calendaristic în cazul persoanelor juridice aflate în 

lichidare (31 martie 2018) 
� 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic pentru restul entităților 

(30 mai 2018). 
Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și care 
nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 31 decembrie, precum și cele 

Persoanele juridice 
care aplică IFRS 
întocmesc atât 

situații financiare, 
cât și raportări 

contabile la  
31 decembrie 2017 
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Avansurile în 
numerar acordate  
la POS-uri vor fi 
implementate în 

curând 

aflate în lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie, urmând 
să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale MFP o declarație pe propria 
răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității. 
Depunerea la unitățile teritoriale ale MFP a declarațiilor entităților care nu au 
desfășurat activitate de la data înființării până la data raportării se efectuează în termen 
de 60 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic. 

ORDIN nr. 4160 din 28 decembrie 2017 privind modificarea și completarea 
Ordinului președintelui ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și 
conținutului formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit" și 120 
"Decont privind accizele" (Mo 14/2018) 
Ordinul aprobă noile formulare privind declarația anuală de impozit pe profit (D101) și 
decontul anual privind accizele (D120), cât și instrucțiunile de completare. 

HOTĂRÂRE nr. 949 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată (MO 11/2018) 
Hotărârea actualizează Normele metodologice pentru aplicarea OUG 193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 250/2003. Totodată sunt abrogate vechile norme metodologice reglementate 
de HG 1253/2003.  
Reamintim câteva prevederi din OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată, cu modificările ulterioare: 
� persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și care 

realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei au 
obligația să accepte ca mijloc de plată și cardurile de debit și cardurile de credit.  

� prin Legea 209/2016 s-a introdus obligativitatea comercianților de a oferi serviciul 
de avans în numerar la terminalele de plată, în baza contractelor încheiate cu 
instituțiile acceptante.  

� Avansul se evidențiază distinct pe bonul fiscal și nu poate depăși suma de 200 de lei.  
� Tranzacțiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la 

bancomate, iar comisioanele aferente tranzacțiilor se stabilesc conform contractelor 
în vigoare între părți.  

� Comercianții pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăși 
1% din valoarea avansului acordat. 

� Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile 
publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, 
penalități și alte obligații de plată au obligația să accepte încasări și prin intermediul 
cardurilor de debit și al cardurilor de credit. Băncile acceptante de carduri au 
obligația de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data 
solicitării. 

Normele metodologice aprobate prin HG 949/2017 aduc precizări suplimentare în ceea 
ce privește acordarea de avansuri în numerar prin intermediul POS și al terminalelor de 
plată, astfel: 
Avansuri în numerar  
� Avansul în numerar se acordă utilizatorilor de card, în limita prevăzută de ordonanța 

de urgență și a sumei existente în casă, disponibilă pentru furnizarea avansului în 
numerar, odată cu inițierea unei operațiuni de plată cu cardul la terminalele 
instalate în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante. 

� Operațiunile care trebuie efectuate în cazul acordării de avansuri în numerar sunt: 
a) pentru aparatele de marcat electronice fiscale: 

1. avansul în numerar este introdus în baza de date a aparatelor de marcat 
electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea "avans în numerar"; 

2. se emite bonul fiscal pe care se evidențiază, alături de bunurile și/sau serviciile 
achiziționate, avansul în numerar acordat utilizatorului de card și, dacă este 
cazul, comisionul perceput. Pentru această operațiune este selectată numai 
modalitatea de plată "card"; 

3. după emiterea bonului fiscal prevăzut la pct. 2 se eliberează utilizatorului de 
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card suma solicitată și se emite cu aparatul de marcat electronic fiscal un 
document, pe care se evidențiază avansul în numerar acordat, respectiv suma de 
bani extrasă din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor; 

4. documentul prevăzut la pct. 3 se atașează chitanței emise de terminalul de plată și 
se păstrează de către persoanele juridice care optează pentru prestarea serviciului 
de avans în numerar; 

b) terminalul de plată consemnează, în mod distinct, pe chitanța emisă, avansul în numerar 
acordat. 

Se precizează că prevederile referitoare la acordarea avansurilor în numerar prin 
intermediul POS se aplică începând cu împlinirea unui termen de 6 luni de la data 
publicării, adică începând cu 5 iulie 2018.  
Plăți prin terminale de plată 
� Pentru a asigura efectuarea plăților cu carduri, beneficiarii plății încheie contracte cu 

instituțiile acceptante, care efectuează și dotarea cu terminalele de plată. În 
contractele încheiate cu instituțiile acceptante se prevăd tipurile de obligații de plată 
care se pot achita la fiecare tip de terminal de plată prin intermediul cardurilor, iar în 
cazul în care se acordă avans în numerar, condițiile de furnizare a acestuia. 

� Pentru plățile inițiate cu carduri prin intermediul terminalelor de plată, instituțiile  
acceptante  asigură  emiterea  unei  chitanțe care reprezintă pentru utilizatorul de 
card dovada plății.  

� În cazul instituțiilor publice, operatorul de la ghișeul la care este montat terminalul 
de plată eliberează, în afara chitanței, un document care cuprinde defalcarea sumei 
totale plătite la terminalul de plată pe obligații de plată și data efectuării plății. 
Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată, se 
tipărește în două exemplare, care sunt semnate de  către  operatorul  de  la  ghișeu,  
din  care  un  exemplar  se  înmânează utilizatorului de card. 

� Pentru plățile inițiate cu carduri prin internet, beneficiarii plății asigură transmiterea 
către utilizatorul de card a unui document în format electronic, care  cuprinde  
defalcarea  sumei  totale  plătite  pe  obligații  de  plată  și  data efectuării plății. 

ORDIN nr. 4156 din 28 decembrie 2017 pentru aprobarea informațiilor 
conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice 
fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și 
metodologia și procedura de înregistrare a acestora (MO 28/2018) 
Ordinul aprobă: 
� Informațiile conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat 

electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București 
� Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale 
� Metodologia și procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat în 

vederea furnizării unor informații. 

LEGE nr. 29 din 15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligații fiscale (MO 
52/2018) 
Legea introduce amnistierea a două categorii de persoane fizice: 
� cei ce au plătit impozitul pe venitul din cedarea bunurilor din patrimoniul personal, 

dar prin natura tranzacțiilor multiple repetitive și cu caracter economic, acestea s-au 
comportat ca și persoane fizice ce desfășoară activități independente. 

� cei ce au obținut venituri din activități agricole și au depășit plafonul de scutire în 
scopuri de TVA, fără să se înregistreze în scopuri de TVA. 

Astfel, pentru prima categorie de mai sus, legea prevede că în cazul tranzacțiilor pentru 
care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul 
personal al persoanelor fizice, se anulează diferențele de obligații fiscale principale, 
respectiv impozitul pe venit și contribuțiile sociale, precum și obligațiile fiscale 
accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și 
comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o 
activitate independentă, obținute de către persoanele fizice din transferul proprietăților 
imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele fiscale de până la 1 
iunie 2017, și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

O nouă schemă  
de amnistiere a 

obligațiilor fiscale  
ale persoanelor  

fizice 
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Registrul de 
evidență fiscală 

devine obligatoriu 
și pentru persoanele 

fizice ce obțin 
anumite tipuri de 

venituri 

Organul fiscal nu reîncadrează veniturile obținute de către persoanele fizice din 
transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal ca venituri dintr-o 
activitate independentă și nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de 
reîncadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2017. 
Anularea obligațiilor fiscale prevăzute mai sus se efectuează din oficiu, de către organul 
fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale care se 
comunică contribuabilului. 
Pentru a doua categorie de persoane fizice pe care am menționat-o mai sus, legea 
dispune anularea diferențelor de TVA, precum și accesoriile aferente acestora, pentru 
perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, stabilite prin decizie de 
impunere comunicată contribuabilului până la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
ca urmare a depășirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei, realizate de către 
persoanele fizice, PFA, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu sediul 
activității economice în România, care au realizat activitățile de producție agricolă, 
inclusiv activitățile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele 
industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie și/sau 
echipamentele specifice. 
Organul fiscal nu stabilește diferențele de T.V.A., precum și accesoriile aferente acestora, 
persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și 
întreprinderilor familiale, cu sediul activității economice în România, ca urmare a 
depășirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei și nu emite o decizie de impunere 
pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2016. 
În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a 
emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligații de natura 
celor prevăzute mai sus, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile 
fiscale se scad din evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere. 
Persoanele care au efectuat plata obligațiilor fiscale pentru care prezenta lege prevede 
anularea acestora au dreptul la restituirea sumelor achitate. 
Procedura de aplicare, precum și modalitățile de restituire a sumelor prevăzute mai sus 
se aprobă prin ordin al președintelui ANAF în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 

ORDIN nr. 3259 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității 
instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și 
instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanțelor publice nr. 1.917/2005 (MO 24/2018) 

ORDIN nr. 3254 din 19 decembrie 2017 privind Registrul de evidență fiscală 
pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal (MO 10/2018) 
Ordinul introduce obligativitatea deținerii și completării registrului de evidență fiscală 
de către persoanele fizice care obțin venituri din activități independente. Astfel, cei 
pentru care venitul net anual se stabilește în sistem real, în baza datelor din 
contabilitate, au obligația să completeze Registrul de evidență fiscală integral, în 
conformitate cu prevederile acestui ordin. Cei pentru care venitul net anual se stabilește 
pe baza normelor de venit au obligația să completeze în Registrul de evidență fiscală 
numai partea referitoare la venituri.  
Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot 
completa în Registrul de evidență fiscală numai partea referitoare la venituri sau își pot 
îndeplini obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. 
Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală și au 
optat pentru stabilirea impozitului ca impozit final, potrivit prevederilor art. 73 din 
Codul fiscal, nu au obligația de completare a Registrului de evidență fiscală.  
Registrul de evidență fiscală are ca scop înscrierea informațiilor care stau la baza 
determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declarația 
privind venitul realizat din România.  
Înregistrarea venitului brut anual în Registru se efectuează în funcție de natura 
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activității, pe fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.  
Cheltuielile deductibile anual se evidențiază în Registru, după caz, în funcție de natura 
acestora, pe fiecare sursă din fiecare categorie de venit, astfel încât să corespundă cu cele 
înscrise în Declarația privind venitul realizat din România.  
Contribuabilii pot ține Registrul de evidență fiscală în formă scrisă sau electronică, cu 
respectarea modelului și conținutului prevăzute în acest ordin.  
Registrul de evidență fiscală se întocmește într-un singur exemplar de către contribuabili, 
fără a se lăsa rânduri libere, completându-se câte o filă, după caz, pentru fiecare sursă din 
cadrul fiecărei categorii de venit.  
Registrul de evidență fiscală se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul 
asocierii, fie în formă scrisă, fie în format electronic.  

ORDIN nr. 3247 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea Procedurii de 
avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite 
la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind 
obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale (MO 30/2018) 
Ordinul aprobă Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice 
fiscale (AMEF). 

ORDIN nr. 492 din 10 ianuarie 2018 / 3337 din 29 decembrie 2017 / 1168 din 
14 decembrie 2017 /3024 din 8 ianuarie 2018 privind încadrarea în 
activitatea de creare de programe pentru calculator (MO 52/2018) 
Ordinele comune ale ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului 
educației naționale, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor 
publice actualizează condițiile privind încadrarea în activitatea de creare de programe 
pentru calculator, abrogând vechile ordine 409/4.020/737/703/2017 care reglementau 
anterior aceste condiții.  
Activitatea de creare de programe pentru calculator reprezintă prestarea efectivă a uneia 
dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor 
specifice menționate în anexa la ordin. 
Beneficiari 
Angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și 
al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 
5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii 
și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile de eligibilitate de mai 
jos. 
Pot beneficia de scutirea de impozit cetățenii români și cetățenii statelor membre ale 
Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene ale căror 
diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului 
Educației Naționale, având: 
� diplome de nivel master obținute ca urmare a absolvirii unui ciclu integrat de studii 

universitare de licență și master sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de 
studii universitare de licență 

� diploma de bacalaureat, și care urmează cursurile unei instituții de învățământ 
superior acreditate. 

Condiții de eligibilitate 
a) posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate în 

anexă la ordin 
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în 

organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, 
compartiment sau altele similare 

c) dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă 
durată sau de scurtă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de 
studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior 
acreditată sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de 
învățământ superior acreditate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în 

Încadrarea în 
activitatea de creare 
de programe pentru 
calculator a fost din 

nou redefinită 



Pagina 10 

Newsletter 

 © 2018 APEX Team International 

Atenție la 
documentația pe 
care trebuie să o 
dețineți pentru a 

justifica scutirea de 
impozit pe venit a 
programatorilor 

anexă 
d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele 

analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată 
comercializării 

e) veniturile anuale au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat 
la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecărei luni în 
care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de 
impozit pe venit. 

Societățile care se înființează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea 
fiscală, sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute mai sus la litera d), pentru 
anul înființării și pentru anul fiscal următor. 
Societățile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii, în 
vederea beneficierii de facilitatea fiscală, sunt exceptate de la îndeplinirea condiției 
prevăzute mai sus la litera d) pentru anul în care s-a produs operațiunea de 
reorganizare. 
Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se aplică lunar numai 
pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei 
activități de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de 
muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, și fără a 
fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut 
litera e) din condițiile de eligibilitate. 
Documentație  
Justificarea scutirii se realizează cu următoarele documente: 
a) actul constitutiv, în cazul operatorilor economici; 
b) organigrama angajatorului; 
c) fișa postului; 
d) copia cu mențiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate după finalizarea 

studiilor în învățământul universitar de lungă/scurtă durată, respectiv copia cu 
mențiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de 
studii universitare de licență, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare 
sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului 
Educației Naționale, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, 
Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene; 

e) adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, eliberată de instituția de 
învățământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă 
eliberată; 

f) copia cu mențiunea "conform cu originalul" a diplomei de bacalaureat, respectiv 
copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin 
structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, pentru cetățenii 
statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și 
Confederației Elvețiene care urmează cursurile unei instituții de învățământ 
superior acreditate; 

g) adeverință care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învățământ 
superior, în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat, eventual 
echivalată/recunoscută, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau 
studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență; 

h) copia cu mențiunea "conform cu originalul" a contractului individual de muncă; 
i) statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la 

plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 
pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

j) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care 
atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator; 

k) balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare 
de programe pentru calculator. 

Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în 
vederea controlului. În situația în care angajatorul păstrează documentele justificative 
în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, 
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furnizată de un furnizor de servicii acreditat. 
Încadrarea unei persoane în lista de ocupații specifice activităților de creare de programe 
pentru calculator, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și 
asimilate salariilor, constituie responsabilitatea angajatorului. 
Noile prevederi intră în vigoare la data de 1 februarie 2018 și se aplică începând cu 
veniturile aferente lunii februarie 2018. 

LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală (MO 49/2018) 
Legea completează Codul de procedură fiscală. Astfel, începând cu 1 aprilie 2018, 
administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile 
secundare ale acestora, se realizează de organul fiscal de la nivel județean sau al 
municipiului București, după caz. 

LEGE nr. 3 din 3 ianuarie 2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2018 (MO 5/2018) 

LEGE nr. 2 din 3 ianuarie 2018 a bugetului de stat pe anul 2018 (MO 4/2018) 

LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2018 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța 
Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 
petițiilor (MO 49/2018) 
Legea modifică art. 9 al OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 
petițiilor. Astfel, se precizează că în situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită 
o informare și o cercetare mai amănunțită, conducătorul autorității sau instituției publice 
poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile, iar în domeniul energiei și 
gazelor naturale, termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile, cu notificarea 
prealabilă a petentului. 

ORDIN nr. 187 din 22 ianuarie 2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire 
a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în 
plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare (MO 
80/2018) 
Ordinul aprobă Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale 
bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de 
declarare. 
Totodată ordinul aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare: 
a) Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de 

stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare 
b) Dispoziție de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului 

de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare 
c) Înștiințare de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului 

de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare". 
Procedura reglementează modalitatea de restituire a sumelor plătite la bugetul de stat în 
plus față de obligația legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestații care 
nu a mai fost efectuată și pentru care nu există Obligația de declarare, încasate/stabilite 
de autoritățile și instituțiile publice, altele decât cele prevăzute de OMFP 2465/2010.  
Restituirea sumelor se face prin depunerea unei cereri de restituire la autoritatea sau 
instituția publică ce nu a realizat prestația solicitată ori la care s-a efectuat o plată în plus 
față de obligația legală. Cererea de restituire este însoțită de copii ale documentelor de 
plată ale solicitantului, inclusiv informații asupra băncii și a contului IBAN în care se 
solicită restituirea.  
Procedura prevede detaliat pașii urmați de autoritatea publică pentru verificarea și 
aprobarea restituirii sumei solicitate.  

CIRCULARA nr. 1 din 8 ianuarie 2018 privind nivelul ratei dobânzii de 
referință a Băncii Naționale a României (MO 19/2018) 
Începând cu data de 9 ianuarie 2018, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale 
a României este de 2,00% pe an. 

Plata în plus a unor 
taxe sau plățile 

necuvenite se pot 
restitui în baza unei 

noi proceduri 
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Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor fiscale 
și de plată a taxelor 

și contribuțiilor! 

ORDIN nr. 3344 din 29 decembrie 2017 pentru modificarea Ordinului 
ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995 și a Ordinului 
ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea 
formularului "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții", 
cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, 
ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995 (MO 24/2018) 
Ordinul aprobă un nou formular "Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a 
altor sume", fiind înlocuit vechiul formular "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe 
și contribuții". 

ORDIN nr. 197 din 22 ianuarie 2018 privind organizarea și funcționarea 
Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state în domeniul 
asistenței reciproce la recuperare, precum și cu Comisia Europeană (MO 
80/2018) 

ORDIN nr. 4142 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea Ordinului 
președintelui ANAF nr. 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 
conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei 
conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept 
internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului 
automat de informații financiare (MO 8/2018) 

REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini 
certificatul lor de rezidență fiscală emis în 2018 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2017 sunt valabile și în primele 60 zile 
calendaristice din anul 2018. 

REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii ianuarie 2018 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la inchiderea lunii ianuarie 
2018 pentru 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 sunt: 
1 EUR = 4.6582 RON;  1 CHF =  4,0166 RON;  1 GBP = 5,2952 RON;  1 USD =  3,7442 RON 

AGENDA LUNII FEBRUARIE 2018 

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. 
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; 
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� 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 FEBRUARIE 2018, accesați 
următorul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm#feb  

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 15,09 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 

42,50 lei 
  

APEX Team recrutează Assistant Manager - Front Desk 
vorbitor de limbă engleză și franceză 

 
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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