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LEGE nr. 30 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea OUG 25/2018 privind 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru apro‐
barea unor măsuri fiscal‐bugetare (MO 44/2019) 
Legea aduce modificări importante Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală. 
Prezentăm în continuare un sumar al principalelor noutăți. 
CODUL FISCAL 
IMPOZITUL PE PROFIT 
Costul îndatorării 
Plafoanele privind limitarea deductibilității costurilor excedentare ale îndatorării se 
majorează din 2019. Astfel, se pot deduce costurile excedentare ale îndatorării care 
depășesc echivalentul în lei a 1.000.000 euro (anterior 200.000 euro) în limita a 
30% (anterior 10%) din baza de calcul - EBIDTA ajustată fiscal. 
În condițiile în care baza de calcul are o valoare negativă sau egală cu zero, diferen-
ța dintre costurile excedentare ale îndatorării și plafonul de 1.000.000 euro este 
nedeductibilă în perioada fiscală de referință și se reportează. 
Plafonul de 1.000.000 euro se calculează în lei la cursul de schimb comunicat de 
BNR valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, după caz. 
Costurile excedentare ale îndatorării care nu pot fi deduse în perioada fiscală se re-
portează, fără limită de timp, în anii fiscali următori în aceleași condiții de deduce-
re.  
Cheltuielile reportate pot fi transferate în cazul operațiunilor de fuziune / divizare. 
Noile prevederi se aplică de la 1 ianuarie 2019. 
Sponsorizări 
Se introduce o nouă condiție pentru ca un contribuabil să poată beneficia de credit 
fiscal aferent sponsorizărilor efectuate. Astfel, beneficiarul sponsorizării 
(organizația fără scop patrimonial sau unitatea de cult) trebuie să fie înregistrat 
într-un registru al beneficiarilor de sponsorizări ținut de ANAF. 
Entitățile care doresc să se înscrie în acest registru, trebuie să îndeplinească, la data 
depunerii cererii, următoarele condiții: 
a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declara-

ției pe propria răspundere 
b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege 
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de 

zile 
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege 
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală. 
Modificările vizează o urmărire mai bună a sponsorizărilor efectuate de contribua-
bili și o întărire a condițiilor de acordare a creditului fiscal aferent sponsorizării. 
Noua prevedere este aplicabilă atât contribuabililor plătitori de impozit pe profit, 
cât și plătitorilor de impozit pe venitul microîntreprinderilor și va fi în vigoare de la 
1 aprilie 2019. Până atunci va trebui emisă procedura de înscriere în noul Registru. 
Reamintim că plătitorii de impozit pe profit pot beneficia de credit fiscal aferent 
sponsorizărilor efectuate conform Legii sponsorizării, în limita a 5 la mie din cifra 
de afaceri, fără a depăși 20% din impozitul pe profit, iar cheltuiala cu sponsorizarea 
este nedeductibilă la calculul impozitului pe profit. 
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Cheltuieli sociale 
Tichetele culturale sunt încadrate în categoria cheltuielilor sociale pentru care aplică li-
mitarea deductibilității de 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului. 
IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR 
Trecerea de la regimul impozitului pe profit la microîntreprinderi 
Contribuabilii care datorează impozit pe profit cu plăți anticipate și devin plătitori de im-
pozit pe venitul microîntreprinderilor în cursul perioadei obligatorii de 2 ani de aplicare 
a sistemului de plăți anticipate, au obligația ca, în momentul revenirii la sistemul de im-
pozit pe profit, să aplice în continuare sistemul de impozit pe profit cu plăți anticipate.  
Legea prezintă și modul în care se calculează plățile anticipate în aceste situații. Mai 
exact, plățile anticipate se stabilesc la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impo-
zit asupra profitului contabil aferent perioadei pentru care se efectuează plățile anticipa-
te, iar plata urmează să fie efectuată până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimes-
trului pentru care se efectuează plata anticipată, pentru trimestrele I – III.  
Sponsorizări 
Așa cum am menționat mai sus la impozitul pe profit, se introduce o nouă condiție pentru 
ca un contribuabil să poată beneficia de credit fiscal aferent sponsorizărilor efectuate. 
Astfel, beneficiarul sponsorizării (organizația fără scop patrimonial sau unitatea de cult) 
trebuie să fie înregistrat într-un registru al beneficiarilor de sponsorizări ținut de ANAF. 
Noua prevedere este aplicabilă de la 1 aprilie 2019. Până atunci va trebui emisă procedura 
de înscriere în noul Registru. 
Reamintim că plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot beneficia de 
credit fiscal aferent sponsorizărilor efectuate conform Legii sponsorizării, în limita a 
20% din impozit. 
S-a eliminat condiția ca beneficiarul sponsorizării să fie o entitate autorizată cu un servi-
ciu social licențiat.  
Declarația informativă privind sponsorizările 
Se schimbă termenul de depunere a declarației informative privind sponsorizările pentru 
contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor care in cursul anului 
devin plătitori de impozit pe profit.  
Astfel, termenul de depunere a declarației informative privind sponsorizările este până la 
data de 25 a lunii următoare primului trimestru pentru care se datorează impozit pe pro-
fit. 
Baza de calcul  
Veniturile din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare constituite, 
se va putea scădea din baza impozabilă pentru societățile plătitoare de impozit pe venitul 
microîntreprinderilor care activează în domeniul bancar, asigurări și reasigurări, cât și al 
pieței de capital (dacă ajustările au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului im-
pozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă 
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor). 
TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ 
Ajustarea TVA aferentă creanțelor neîncasate 
Ajustarea TVA aferentă creanțelor neîncasate este permisă începând cu data pronunțării 
hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare, iar, în cazul falimentului 
beneficiarului, începând cu data sentinței sau, după caz, a încheierii, prin care s-a decis 
intrarea în faliment, conform legislației privind insolvența.  
Până acum ajustarea era posibilă doar după închiderea falimentului beneficiarului. Aceas-
tă modificare este în acord cu poziția Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
Dreptul contribuabilului de a ajusta baza de impozitare în cazul în care contravaloarea 
bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a intrării în fali-
ment a beneficiarului, ia naștere de la data sentinței sau, după caz, a încheierii prin care 
s-a decis intrarea în faliment a acestuia, fără a se mai aștepta finalizarea prin decizie de-
finitivă a procedurii de faliment.  
În cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 și nu a 
fost pronunțată hotărârea judecătorească definitivă/ definitivă și irevocabilă de închidere 
a procedurii prevăzute de legislația insolvenței până la această dată, ajustarea se efectu-
ează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019.  
Prin efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare pentru perioada fis-
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cală în care a intervenit exigibilitatea TVA pentru operațiunea care face obiectul ajustării. 
Cota redusă de 5% la achiziția imobilelor 
Este permisă achiziția mai multor imobile cu cota redusă de 5% TVA de către aceeași per-
soană și se elimină limitarea suprafeței terenului locuinței cu acest regim.  
Se modifică noțiunea de locuință socială aceasta fiind locuința ce poate fi locuită la mo-
mentul vânzării pentru care prețul de vânzare exclusiv TVA este mai mic de 450.000 lei, 
iar suprafața utilă este mai mică de 120 mp, exclusiv anexele gospodărești.  
Se elimină din actuala reglementare condiția ca terenul să fie în suprafață mai mică de 
250 mp și se elimină condiția de a se deține doar o singură locuință achiziționată cu cotă 
de 5% de către cumpărător (persoană fizică singură sau familie) 
IMPOZITUL PE VENIT 
Tranzacțiile cu monedă virtuală 
Veniturile din transferul de monedă virtuală sunt încadrate în categoria veniturilor din 
alte surse, fiind impozabile cu 10% aplicat la câștigul obținut, respectiv diferența pozitivă 
dintre prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile aferente tranzacției.  
Câștigul sub 200 lei/tranzacție nu se impozitează, cu condiția ca totalul câștigurilor să nu 
depășească 600 lei pe an.  
Obligația calcului impozitului și a declarării veniturilor revine persoanei fizice, prin inter-
mediul declarației unice. 
Susținerea entităților non‐profit 
Contribuabilii persoane fizice ce realizează venituri din salarii, venituri din activități in-
dependente, venituri din pensii pentru care se datorează impozit pe venit, pot direcționa 
către entități fără scop patrimonial/unități de cult cu un procent de 3,5% din impozitul pe 
venit. 
Condiția este ca beneficiarul sponsorizării să fie înregistrat în Registrul gestionat de 
ANAF la momentul plății sumei de bani – a se vedea comentariile noastre de mai sus la 
impozitul pe profit. 
S-a eliminat diferențierea în procentul din impozit care poate fi distribuit în funcție de 
tipul entităților nonprofit. Astfel, în anul 2018, doar furnizorii de servicii sociale acredi-
tați puteau primi până la 3,5% din impozit, față de 2%, cât primeau restul entităților 
non-profit/unități de cult. 
Prevederea se aplică și în cazul veniturilor din străinătate pentru care se datorează impo-
zit în România (după deducerea creditului fiscal). 
Prevederile privind sponsorizarea se aplică de la 1 aprilie 2019. 
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ 
CRITERII DE RISC 
Contribuabilii vor fi clasificați în 3 clase principale de risc (mic, mediu și ridicat).  
Clasificarea în categoria de risc ține cont de comportamentul contribuabilului privind de-
punerea declarațiilor fiscale și plata impozitelor, de datoriile la buget de înregistrarea 
fiscală și de corelarea datelor declarate de contribuabil cu celelalte sume declarate de 
terți.  
Procedura de soluționare a contestațiilor nu se realizează în funcție de clasă/subclasă de 
risc.  
Contribuabilul nu poate face obiecții cu privire la modul de stabilire a riscului și a cla-
sei/subclasei de risc fiscal în care a fost încadrat. Dezvoltarea claselor principale de risc 
în subclase de risc și dezvoltarea criteriilor generale în subcriterii, precum și procedurile 
de stabilire a subclaselor și a subcriteriilor, cât și procedurile de administrare se aprobă 
prin ordin al președintelui ANAF în termen de 90 de zile. 
PROCEDURA DE MEDIERE 
Se introduce procedura de mediere care constă în  
 clarificarea întinderii obligației fiscale înscrisă în somație dacă respectivul debitor 

are obiecții cu privire la această  
 analiză de către organul fiscal împreună cu debitorul situației economice și financiare 

în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor fiscale, inclusiv 
posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.  

În vederea realizării procedurii de mediere debitorul notifică organul fiscal cu privire la 
intenția sa în termen de 15 zile de la primirea somației. La notificare se anexează docu-
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mentele și informațiile care să susțină situația sa economică și financiară.  
Autoritatea fiscală are obligația să organizeze procedura medierii în termen de maxim 10 
zile de la primirea notificării contribuabilului 
Procedura de mediere precum și documentele pe care debitorul trebuie să le prezinte în 
vederea susținerii situației economice și financiare se aprobă prin ordin al președintelui 
ANAF. 
COMUNICAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE 
În scopul comunicării actelor administrative, organul fiscal central poate să înregistreze 
din oficiu contribuabilii în sistemul de comunicare electronică prin mijloace electronice 
de transmitere la distanță.  
Comunicarea actelor administrative fiscale pentru contribuabilii/plătitorii care au fost 
înregistrați din oficiu și nu au accesat sistemul de comunicare electronică în termen de 15 
de zile de la comunicarea datelor referitoare la înregistrare se realizează doar prin publi-
citate. 
OBLIGAȚII FISCALE RESTANTE 
Nu sunt considerate obligații fiscale restante obligațiile fiscale stabilite în acte adminis-
trative fiscale contestate potrivit legii care sunt garantate potrivit art. 210 – 211 sau art. 
235 (i.e. consemnarea de mijloace bănești, scrisoare de garanție bancară, ipotecă asupra 
unor bunuri imobile sau mobile din țară, gaj asupra bunurilor mobile). 
Se elimină obligația organelor fiscale de a publica pe pagina de internet proprie lista de-
bitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul 
acestor obligații. Se păstrează obligația publicării listei debitorilor persoane juridice. 
EXECUTAREA SILITĂ 
Executarea silită se suspendă sau nu începe și în situația creanțelor fiscale stabilite în 
acte administrativ fiscale contestate potrivit legii și garantate potrivit art. 210 – 211 
(consemnarea de mijloace bănești, scrisoare de garanție bancară, ipotecă asupra unor 
bunuri imobile sau mobile din țară, gaj asupra bunurilor mobile). Executarea silită conti-
nuă sau începe după ce actele administrative fiscale au rămas definitive în sistemul căilor 
administrative de atac sau judiciare. 
INTRAREA ÎN VIGOARE 
Majoritatea prevederilor au intrat în vigoare la 20 ianuarie (3 zile de la publicare), cu 
excepția celor la care am menționat expres un alt termen de intrare în vigoare. 

LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea OUG 89/2018 privind une‐
le măsuri fiscal‐bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte nor‐
mative (MO 28/2019) 
Legea aprobă OUG 89/2018 și aduce câteva modificări Codului Fiscal. 
Printre modificări menționăm extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru ur-
mătoarele prestări de servicii de transport în scop turistic sau de agrement: 
 transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe 

linii înguste 
 transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, tele-

gondolă, telescaun, teleschi 
 transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală 
 transportul de persoane cu ambarcațiuni. 

ORDIN nr. 49 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depunere și de gestionare a formularului "Declarație unică 
privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizi‐
ce" (MO 43/2019) 
Ordinul actualizează formularul Declarației unice ce este folosită de persoanele fizice re-
zidente în România care realizează venituri din alte categorii decât cele de natură salaria-
lă.  
Reamintim că declarația unică a fost introdusă în premieră în anul 2018, ea s-a aplicat 
pentru raportarea veniturilor realizate în anul 2017 și estimate a se realiza în anul 2018.  
Noul formular conține situația veniturilor realizate pentru anul 2018 și estimarea venitu-
rilor aferente anului 2019.  
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CINE TREBUIE SĂ DEPUNĂ DECLARAȚIA? 
Declarația unică se depune de către persoanele fizice care au obligația: 
 declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în 

anul 2018 
 declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în 

anul 2019 
 declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru 

anul 2019 și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018. 
Declarația se poate depune opțional și de către persoanele care vor să se asigure la CAS 
și/sau CASS și care nu realizează venituri sau nivelul acestora este sub pragul peste care 
se datorează contribuțiile sociale (sub nivelul a 12 salarii minime brute). În acest caz, se 
plătește CASS la nivelul a 6 salarii minime brute, asigurarea fiind valabilă pentru un an. 
În cazul CAS, asigurarea prin opțiune se poate face la cel puțin nivelul a 12 salarii minime 
brute. 
În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin 
venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile 
din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obli-
gația depunerii declarației unice, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data 
producerii evenimentului. 
CE VENITURI SE DECLARĂ? 
Veniturile supuse declarării sunt: 
 activități independente, pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza 

datelor din contabilitate 
 venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru 

care impozitul se reține la sursă 
 cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe 

baza cotelor forfetare de cheltuieli 
 activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor 

din contabilitate 
 piscicultură și/sau silvicultură 
 transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, in-

clusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar 
 alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației. 
REGULARIZAREA ANULUI 2018 
Pe baza noului formular se vor determina diferențele de impozit și/sau contribuții sociale 
de plată aferente anului 2018, termenul de plată fiind 15 martie 2019.  
Pentru anul 2018, formularul ia în considerare cele două bonificații deja acordate, respec-
tiv reducerea de 5% pentru depunerea online a declarației până la 31 iulie 2018 și reduce-
rea de 5% pentru plata anticipată a taxelor până la 15 decembrie 2018 (față de termenul 
normal de plată de 15 martie 2019). 
ESTIMAREA VENITURILOR ANULUI 2019 
Pentru anul 2019, contribuabilii trebuie să estimeze veniturile ce se vor realiza și trebuie 
să completeze secțiunea din declarație corespunzătoare acestui an.  
Termenul de plată a impozitului pentru anul 2019 este data de 15 martie 2020.  
BONIFICAȚII AFERENTE ANULUI 2019 
Formularul conține și informații privind bonificația ce se va acorda pentru plata anticipa-
tă a impozitului și contribuțiilor sociale aferente anului 2019. Această bonificație va tre-
bui însă aprobată prin Legea bugetului de stat, aflată abia în stadiul de proiect. 
DEPUNEREA DECLARAȚIEI 
Declarația se depune numai prin mijloace electronice de transmitere la distanță (online). 
Termenul de depunere este 15 martie 2019. 
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ORDIN nr. 10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întoc‐
mirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile 
anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Fi‐
nanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile (MO 
35/2019) 
Ordinul aprobă normele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a 
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici aferente exercițiului financiar 
2018.  
Aceste reglementări se aplică de către următoarele categorii de entități: 
 entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financia-

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

 entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aplica-
bile 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 exercițiu-
lui financiar 2018 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin re-
tratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza OMFP 1802/2014. Începând cu 
exercițiul financiar al anului 2019, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la 
tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2018 țin contabilitatea în baza prevederilor 
IFRS. 
CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE  
Acesta depinde de încadrarea entității din punct de vedere al criteriilor de mărime prevă-
zute de OMFP 1802/2014.  
Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018, încadrarea în crite-
riile 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 crite-
riile respective pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente 
exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabi-
litate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și ca-
re se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2019. 
1. Microentitățile, adică entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin 
două dintre următoarele trei criterii de mărime: 
 totalul activelor: 1.500.000 lei; 
 cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei; 
 numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, 
întocmesc situații financiare anuale care cuprind: 
 Bilanț prescurtat (cod 10);  
 Cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20); 
 „Date informative” (cod 30)  
 „Situația activelor imobilizate” (cod 40); 
 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 cri-
terii de mărime: 
 totalul activelor: 17.500.000 lei; 
 cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; 
 numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, 
întocmesc situații financiare anuale care cuprind: 
 Bilanț prescurtat (cod 10), 
 Cont de profit și pierdere (cod 20), 
 „Date informative” (cod 30)  
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 „Situația activelor imobilizate” (cod 40); 
 Note explicative  
 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: 
 totalul activelor: 17.500.000 lei; 
 cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; 
 numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, 
precum și entitățile de interes public, întocmesc situații financiare anuale care cuprind: 
 Bilanț (cod 10), 
 Cont de profit și pierdere (cod 20), 
 „Date informative” (cod 30)  
 „Situația activelor imobilizate” (cod 40); 
 Situația modificărilor capitalului propriu, 
 Situația fluxurilor de trezorerie, 
 Note explicative 
Entitățile nou-înființate pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situa-
ții financiare anuale prescurtate sau situații financiare anuale cu cinci componente, pre-
cum 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 activi-
tatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează 
la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu perma-
nent. 
Persoanele juridice fără scop patrimonial, care nu desfășoară activități economice, în-
tocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț prescurtat și con‐
tul prescurtat al rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de 
MFP pentru acestea. 
Persoanele juridice fără scop patrimonial, care desfășoară activități economice, întoc-
mesc 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 3.103/2017, 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 crite-
riile 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 înche-
ie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2019. 
Încetarea obligației de auditare se va face dacă timp de două exerciții financiare consecu-
tive, nu sunt îndeplinite două din cele trei criterii amintite. 
TERMENUL DE DEPUNERE  
Situațiile financiare anuale și situațiile anuale simplificate, se depun la unitățile teritoria-
le 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 de-
punere a situațiilor financiare anuale este de 30 mai 2019. 
Instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial 
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depun situațiile financiare anuale în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului 
financiar, respectiv până pe 30 aprilie 2019. 
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 exer-
cițiului financiar. Același termen se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anu-
ale întocmite de sediile permanente. Sediile permanente desemnate, depun situațiile fi-
nanciare 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 entită-
ții, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar (1 martie 2019). Decla-
rația 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 2019. 
Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obli-
gația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a MFP despre exercițiul financiar ales, în-
științare depusă în format electronic cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de înce-
putul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfi-
ințării 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 Mi-

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

nătură 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, scanate alb-
negru, lizibil, 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 per-
soanele abilitate potrivit legii și de către administratorul sau persoana care gestionează 
entitatea. Situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării de către adunarea generală a 
acționarilor/asociaților. 
În primul rând, situațiile financiare anuale trebuie să fie semnate de către persoanele ca-
re le întocmesc. Semnătura trebuie să îi aparțină unei persoane care organizează și con-
duce contabilitatea societății pentru care se depun formularele sau unui prestator autori-
zat de servicii contabile. În mod concret, persoana care semnează pentru întocmirea situ-
ațiilor 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 Econo-
mic și Contabilului Șef. 
Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care 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 pro-
fitului sau de acoperire a pierderii contabile. 
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Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a administratorului, ordo-
natorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective, 
prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confir-
mă că: 
 politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în confor-

mitate 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, po-

trivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, indiferent de forma de orga-
nizare 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 2018, pe lângă situațiile 
financiare anuale care au componentele prevăzute de standardele IFRS. 

Raportările contabile sunt distincte de situațiile financiare anuale, încheiate la data alea-
sa 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 nece-
sara și programul de verificare cu documentația de utilizare aferenta, se obține prin folo-
sirea programului de asistenta elaborat de MFP.  
Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmi-
rea situațiilor financiare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale simplificate. 
SEMNĂTURA 
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 decem-
brie, 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 li-

chidare (31 martie 2019) 
 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic pentru restul entităților 

(30 mai 2019). 
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 afla-
te 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. 
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ORDIN nr. 50 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea procedurii privind stabi‐
lirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul 
anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și 
funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de 
burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul 
anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, 
care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu soci‐
al licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor for‐
mulare (MO 40/2019) 
Conform art. 79 din Codul fiscal, salariații au dreptul să dispună asupra unei sume din 
impozitul pe venit pentru a o transfera la entități non-profit, unități de cult sau burse pri-
vate. 
Procentul diferă în funcție de calitatea beneficiarului, astfel: 
 2% pentru entități non-profit autorizate, unități de cult, respectiv burse private 
 3,5% pentru entități non-profit și unități de cult, ce sunt furnizori de servicii sociale 

acreditate și înregistrează cel puțin un serviciu social licențiat.  
Ordinul reglementează procedura direcționării acestor sume și adoptă noul formular al 
declarației 230 – „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozi-
tul anual pe venituri din salarii și din pensii”. 
Contribuabilul poate să direcționeze suma la mai mulți beneficiari, caz în care va comple-
ta o anexa la declarație D230.  
DEPUNEREA FORMULARULUI 230 
Termenul de depunere pentru impozitul pe venit aferent anului 2018 este până la 15 mar‐
tie 2019.  
Salariații și, după caz, pensionarii la care s-a reținut impozit pe venit, pot depune decla-
rația astfel: 
 la registratura organului fiscal 
 prin poștă 
 prin transmitere electronică 
Beneficiarul transferului – entitatea fără scop patrimonial sau entitatea de cult poate de-
pune formularul sub rezerva unei verificări. Astfel, organul fiscal va notifica salaria-
ții/pensionarii pentru confirmarea acordului. Mai exact, notificarea va solicita reacția 
persoanei în cauză doar dacă nu recunoaște opțiunea. 

ORDIN nr. 3200 din 20 decembrie 2018 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 18/2019) 
Ordinul aprobă formatul declarației 101 privind impozitul pe profit pentru anul 2018. 
Termen de depunere: 
 25 februarie 2019 de către asociații și fundații, cât și de către contribuabilii ce reali-

zează venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, 
pomicultură și viticultură 

 25 martie 2019 de către restul plătitorilor de impozit pe profit, ce au ca an fiscal anul 
calendaristic.  

Plătitorii de impozit pe profit cu an fiscal diferit de anul calendaristic depun declarația 
până pe data de 25 a celei de-a treia luni de la încheierea anului fiscal modificat. 

ORDIN nr. 48 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului și conținutu‐
lui formularelor 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la 
sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" și 207 
"Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, 
pe beneficiari de venit nerezidenți" (MO 38/2019) 
Ordinul aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale următoarelor for-
mulare: 
 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile 

din investiții, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/l 

Formularul 230 
pentru 

direcționarea unor 
sume din impozitul 
pe venit către ONG‐
uri se poate depune 
până la 15 martie 

2019 



Pagina 11 

Newsletter 

 © 2019 APEX Team International 

 207 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe 
beneficiari de venit nerezidenți", cod 14.13.01.13/v.n. 

Formularele se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 
2018. 
Termenul de depunere a ambelor declarații este 31 ianuarie a anului următor celui de ra-
portare. Anterior termenul era ultima zi a lunii februarie, însă din acest an termenul a 
fost devansat. 
DECLARAȚIA 205 
Declarația 205 se depune pentru următoarele categorii de venituri realizate de persoane 
fizice: 
 venituri din dividende 
 venituri din dobânzi 
 venituri din lichidarea unei persoane juridice 
 venituri din pensii 
 venituri din premii 
 venituri din jocuri de noroc 
 venituri din alte surse. 
Declarația 205 nu se depune pentru venituri din salarii și asimilate salariilor. 
Declarația 205 se depune doar în format electronic, prin transmitere la distanță, utilizând 
semnătura electronică. 
DECLARAȚIA 207 
Declarația 207 se depune pentru veniturile obținute de nerezidenți din România, venituri 
supuse impozitării în România sau care beneficiază de scutiri în baza Codului Fiscal sau a 
prevederilor Convențiilor de evitare a dublei impuneri. 
Categoriile de venituri supuse declarării sunt: 
 venituri din dividende 
 venituri din dobânzi 
 venituri din redevențe 
 venituri din comisioane 
 venituri din activități sportive și de divertisment 
 venituri reprezentând remunerații primite de persoane juridice străine care acționea-

ză în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al 
unei persoane juridice române 

 venituri din servicii prestate de persoane nerezidente pe teritoriul României 
 venituri obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri or-

ganizate în România 
 venituri din lichidarea unei persoane juridice române, realizate de persoane nerezi-

dente 
 venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la benefi-

ciarul nerezident. 
Declarația 207 se depune doar în format electronic.  
Câteva comentarii privind înregistrarea nerezidenților în România 
Trebuie să adăugăm faptul că de cățiva ani autoritățile au încercat introducerea obligati-
vității înregistrării nerezidenților în România și acordarea unui cod de identificare fiscală 
(NIF), în scopul identificării mai facile a acestora. Declarația 207 include necesitatea 
completării acestui cod, doar că în continuare acesta este opțional, declarația fiind valida-
tă și fără completarea lui. Totuși subliniem necesitatea inițierii înregistrării fiscale a ne-
rezidenților cu care lucrați, aceasta devenind o condiție la eliberarea certificatelor de 
atestare a plății impozitului reținut la sursă, certificat necesar partenerului extern pentru 
a beneficia de credit fiscal în statul său de rezidență pentru impozitul reținut în România.  

ORDIN nr. 3201 din 20 decembrie 2018 privind Procedura de regularizare a 
obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei 
unei activități de către organul fiscal central (MO 61/2019) 
Ordinul aprobă Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei 
tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central, cât și modelul 
și conținutul formularisticii necesare. 

31 ianuarie ‐ 
termenul de 
depunere a 

declarațiilor 
informative anuale 

D205 și D207 
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Conform art. 11 din Codul Fiscal, la stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei 
contribuții sociale obligatorii, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție 
care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra for-
ma unei tranzacții/activități pentru a reflecta conținutul economic al tranzacți-
ei/activității. Totodată, Codul fiscal prevedea că procedura de reîncadrare a unei tranzac-
ții să fie stabilită prin Ordin al ANAF, iar prezentul Ordin definește această procedură. 
Procedura stabilită de acest ordin se aplică în următoarele situații: 
 reconsiderarea unei tranzacții pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transfe-

rul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice și care a 
fost reîncadrată ca activitate independentă  

 reîncadrarea formei unei activități din activitate independentă în activitate depen-
dentă  

Ca și regulă generală, în momentul în care se efectuează retratarea și se stabilesc debite 
suplimentare, se vor diminua din aceste debite plățile de taxe efectuate la momentul iniți-
al. Data plăților inițiale se consideră la momentul efectuării, indiferent la ce buget au fost 
plătite de către contribuabil, având în vedere prevederile de la art. 171 din Codul de pro-
cedură fiscală.  

HOTĂRÂRE nr. 1045 din 28 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor me‐
todologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de va‐
loare (MO 24/2019) 
Hotărârea aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acorda-
rea biletelor de valoare, adică tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, tichete cul-
turale și vouchere de vacanță. 
Tichetele culturale sunt nou introduse de la 1 ianuarie 2019. 
Din punct de vedere fiscal, impozitarea tichetelor de masă, a voucherelor de vacanță, a 
tichetelor cadou, tichetelor de creșă se realizează conform prevederilor Codului fiscal, 
respectiv sunt cheltuieli deductibile integral la calculul impozitului pe profit și se impozi-
tează la nivelul persoanei fizice cu impozitul pe venit în procent de 10%. 
Tichetele culturale reprezintă o cheltuială deductibilă limitat la calculul impozitului pe 
profit, fiind încadrate la categoria de cheltuieli sociale, iar la persoana fizică sunt supuse 
impozitului pe venit (10%). 
Toate aceste bilete de valoare sunt scutite de contribuții sociale cu condiția acordării lor 
în limitele legale. 

ORDIN nr. 97 din 18 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului și conținutu‐
lui formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asocieri fără perso‐
nalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale" (MO 
67/2019) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru 
asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale".  
Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor realizate, începând cu anul 2018, 
de asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale. 
Prin excepție, în cazul veniturilor din activități agricole impuse pe baza normelor de ve-
nit, formularul se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu anul 
2019. 
CE CATEGORII DE VENITURI SE DECLARĂ ? 
Declarația 204 se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică 
constituite între persoane fizice care realizează venituri din: 
 activități independente pentru care venitul net se determină în sistem real 
 drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care ve-

nitul net se determină în sistem real 
 activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real 
 piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real 
 silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real; 
 activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit. 
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ÎN CE SITUAȚII NU SE IMPUNE DEPUNEREA FORMULARULUI 204? 
Declarația nu se depune în următoarele cazuri: 
a) în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care des-

fășoară activitate individual sau contribuabili care desfășoară activitate individual și 
o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru 
activitatea independentă desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit 

b) în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se 
determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli. 

TERMENUL DE RAPORTARE 
Pentru acele asocieri ce conduc contabilitatea în sistem real – activități independente, ac-
tivități agricole, silvicultură, piscicultură, termenul de depunere al declarației este până 
la 15 februarie a anului următor celui de raportare. 
Pentru asocierile pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit – activi-
tăți agricole, termenul de depunere este până la 15 februarie a anului fiscal în curs. 
DEPUNEREA DECLARAȚIEI 
Declarația se depune de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor aso-
cierii față de autoritățile publice. Depunerea se poate face prin mijloace electronice de 
transmitere la distanță, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirma-
re de primire. 
O copie a declarației se transmite și fiecărui membru asociat. 

LEGE nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Legii 
nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de 
încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor mo‐
derne de plată (MO 3/2019) 
Legea aduce modificări Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind 
operațiunile de plăți și încăsări în numerar și OUG 193/2002 privind introducerea siste-
melor moderne de plată. 
În conformitate cu prevederile Legii 70/2015, operațiunile de încasări și plăți efectuate de 
persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi fa-
miliale, liber profesioniști, persoane fizice care desfasoară activități independente, asoci-
eri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste cate-
gorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar.  
Există o serie de plafoane definite de lege privind plățile / încasările în numerar. 
De asemenea, Legea 70/2015 preciza că persoanele juridice și PFA pot transfera sume din 
contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezenta-
te de plătitori.  
Legea 344/2018 introduce o excepție la prevederea de mai sus, în cazul operațiunilor 
efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, persoanele juridice și PFA pot 
transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documen-
telor justificative legale în evidența plătitorilor. 
Contraventiile se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei. 

ORDIN nr. 51 din 11 ianuarie 2019 pentru stabilirea valorii de stingere a 
creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată (MO 38/2019) 
Potrivit art. 263 și art. 342 din Codul de procedură fiscală, stingerea obligațiilor fiscale se 
poate face prin darea în plată, prin trecerea în proprietatea publică a statului, a unor bu-
nuri imobile reprezentând construcții cu teren aferent sau numai teren, bunuri aflate în 
proprietatea contribuabilului. Darea în plată este posibilă doar la cererea debitorului.  
Prezentul ordin stabilește valoarea la care se sting creanțele și data de stingere a creanțe-
lor fiscale. 

LEGE nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea Ordo‐
nanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (MO 4/2019) 
Legea aduce modificări legislației privind cazierul fiscal.  
În situația în care sunt desemnați noi reprezentanți/reprezentanți legali și se menține 
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starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la 
data înscrierii mențiunilor privind desemnarea noilor reprezentanți legali în registrul 
comerțului sau în evidențele autorităților și instițutiilor publice la care sunt înregistrate 
celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează 
la registrul comertului, inactivitatea fiscală se înscrie și în cazierul fiscal al acestora. 
Legea introduce o excepție de la prevederea de mai sus, în cazul contribuabililor aflați în 
insolvență, faliment sau dizolvare. Pentru aceștia, inactivitatea fiscală nu se va înscrie în 
cazierul fiscal al practicianului în insolvență desemnat în procedură potrivit legii. 

ORDIN nr. 129 din 18 ianuarie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publi‐
ce la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în 
domeniul contabilității instituțiilor publice (MO 68/2019) 

ORDIN nr. 10 din 31 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Ordi‐
nului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementă‐
rilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile instituțiilor de credit (MO 
5/2019) 

LEGE nr. 29 din 10 ianuarie 2019 pentru aderarea României la Protocolul 
adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 
februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier in‐
ternațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956 
(MO 61/2019) 

ORDIN nr. 3369 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea Ordinului 
președintelui ANAF nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție 
a practicienilor în insolvență de către ANAF (MO 41/2019) 

ORDIN nr. 99 din 16 ianuarie 2019 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor OUG 104/2018 privind implementarea Programului guverna‐
mental "gROwth ‐ Contul individual de economii Junior Centenar" (MO 
58/2019) 

REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certificatul 
lor de rezidență fiscală emis în 2019 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2018 sunt valabile și în primele 60 zile 
calendaristice din anul 2019. 

INFO – Cursurile de închidere ale lunii ianuarie 2019 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii ianuarie 2019 
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 = 4,7348 RON; 1 CHF =  4,1557 RON; 1 GBP = 5,4214 RON; 1 USD = 4,1265 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; 
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 Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
 Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
PENTRU ÎNDEPLINIREA REGLEMENTĂRILOR ÎN DOMENIUL TVA 
 Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de înregistrare în scopuri de 

TVA;  
 Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
 Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
 Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune 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_2019.htm 

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2019  
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 (CAM) 

2,25% (*)   

Impozitul pe venit   10% (****) 

Fondul pentru neangajarea de per-
soane cu handicap (pentru angajato-
rii care au peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impo-
zabil în sensul impozitului pe venit 

max. 15,18 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 
de la 1 ianuarie 2019 

• 2.080 lei 
• 2.350 lei (pentru vechime peste 1 an și 

funcții ce necesită studii superioare) 
• 3.000 lei pentru angajații din domeniul 

construcțiilor 

  

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat 

  
• 20 lei 
• 50 lei 

  

Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construc-
ții definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos: 
(*) nu se datorează CAS de către angajator 
(**) cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%  
(***) nu se datorează CASS de către angajat  
(****) nu se datorează impozit pe venit pentru salariile brute între 3.000 lei și 30.000 lei. 



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. 
 © 2019 APEX Team International 


