
APEX Team International 

Anul 2018, Numărul 3 

Noutăți legislative 

Cuprins: 

• Reintroducerea opțiunii 
de a aplica impozitul pe 
profit 

• Implementarea noii 
declarații unice (D212) 

• Modificări ale Codului 
Fiscal 

• Noi conturi de plată a 
TVA la Trezorerii 

• Transmiterea datelor 
colectate de AMEF la 
ANAF 

• Modificări în calculul 
concediilor medicale 

• Noutăți în 
reglementările privind 
ajutorul de șomaj 

• Declarația 700 a devenit 
operațională 

• O nouă zi liberă  
• Administrarea 

contribuabililor mijlocii 
• Noi hotărâri CEJ în 

domeniul TVA 
• Procedurile de anulare a 

unor obligații fiscale 
• Noi formulare fiscale 
• Plata defalcată a TVA – 

organizarea registrului 
celor ce aplică sistemul 

• Alte noutăți fiscale 
• Cursurile de închidere 

ale lunii martie 2018 
• Agenda lunii aprilie 

2018 
• Indicatori sociali 

 © 2018 APEX Team International 

Str. Heleșteului 15-17, Sector 1 
București - 011986  
România 
Telefon: + 40 (0) 31 809 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

INFO – MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL  
Guvernul a aprobat ordonanța prin care se aduc modificări Codului Fiscal, cea mai 
importantă fiind reintroducerea opțiunii de a aplica regimului impozitului pe profit, 
chiar dacă cifra de afaceri înregistrată este sub 1 milion de euro. 
Astfel, opțiunea de a aplica regimul impozitului pe profit va fi posibilă numai dacă 
sunt îndeplinite cumulativ două condiții : 
 capital social minim de 45.000 de lei (condiție care a existat și în trecut) 
 cel puțin 2 angajați (condiție nouă). 
Opțiunea este aplicabilă începând cu trimestrul în care se îndeplinesc condițiile, dar 
trebuie menționat că ordonanța nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial, posibil 
să apară în luna aprilie. 
Totodată, ordonanța introduce în cazul microîntreprinderilor posibilitatea de a scă-
dea din valoarea impozitului cheltuielile cu sponsorizarea până la nivelul valorii 
reprezentând 20% din impozitul datorat. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul 
pe veniturile microîntreprinderilor datorat, se reportează în următoarele 28 de tri-
mestre consecutive. 
Facilități pentru susținerea ONG-urilor  
Ordonanța mărește de la 2% la 3,5% sumele ce pot fi redirecționate din impozitul 
pe venit pentru susținerea ONG-urile și unitățile de cult care furnizează servicii so-
ciale. . În cazul entităților non-profit și unităților de cult care nu sunt furnizori de 
servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, cota rămâne la 
2%. 
Simplificarea restituirii taxei auto 
Ordonanța mai conține și prevederi privind simplificarea restituirii taxei auto. Se 
elimină obligativitatea contribuabilului de a anexa la cererea de restituire a docu-
mentelor privind plata taxei, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a 
mașinii, pentru că organul fiscal are posibilitatea de a verifica informațiile respecti-
ve, înscrise de contribuabil în cerere, în baza de date pe care o deține sau la care are 
acces. 
Alte prevederi 
Ordonanța introduce prevederi privind reducerea accizei la motorină pentru tran-
sportatorii de mărfuri și persoane. 
Precizăm încă odată că Ordonanța nu a fost publicată în Monitorul Oficial până la 
închiderea ediției curente a buletinului informativ. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea 
unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative (MO 260/2018) 
Ordonanța aduce modificări impozitului pe venit și asigurărilor sociale pentru per-
soanele ce realizează venituri, altele decât din salarii.  
Ordonanța implementează practic un nou sistem de declarare / raportare, înlocuind 
mult discutata declarație 600 ce trebuia inițial depusă până la finalul lunii ianuarie. 
Este astfel implementată ”Declarația unică” pentru raportarea veniturilor la ANAF, 
altele decât cele de natură salarială, respectiv pentru declararea și plata asigurări-
lor sociale.  
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Persoanele fizice care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de 
venituri vor depune la ANAF o singură declarație – „Declarația Unică” – care cuprinde 
toate informațiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate și 
asigură simplificarea modului de stabilire și declarare a obligațiilor de plată. Noul meca-
nism introdus permite, de asemenea, și simplificarea modului de efectuare a plății impo-
zitului pe venit și contribuțiilor sociale.  
Prin introducerea Declarației Unice se elimină șapte declarații fiscale: 
 D200 - veniturile realizate din România 
 D201 - veniturile realizate din străinătate 
 D220 - venitul estimat/normă de venit 
 D221 - norme de venit – agricultură 
 D600 - venitul bază pentru CAS 
 D604 - stabilire CASS persoane fără venit 
 D605 - stopare CASS persoane fără venit.   
Noua Declarație Unică face trecerea de la sistemul în care informațiile erau furnizate de 
contribuabili în declarații diferite, în scopul stabilirii impozitului pe venit și a contribuții-
lor sociale, la un sistem de declarare în care toate obligațiile declarative ale contribuabili-
lor sunt îndeplinite prin depunerea Declarației unice. Aceasta  conține informații atât 
despre venitul realizat în anul precedent, cât și despre venitul estimat pentru anul curent 
și va putea fi rectificată oricând până la termenul de plată. 
Un nou mecanism de stabilire a impozitului pe venit și a contribuțiilor socia-
le obligatorii 
Prin noul sistem implementat de Ordonanță se trece de la impozitul pe venit și contribuți-
ile sociale obligatorii stabilite de către organul fiscal, la un sistem de autoimpunere, în 
care impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii pentru anul curent se stabilesc 
direct de către contribuabil prin Declarația unică. 
Referitor la contribuțiile sociale, obligațiile de plată curente se determină prin estimarea 
venitului ce urmează a se realiza în anul curent din activități independente și drepturi de 
proprietate intelectuală, în cazul contribuțiilor pentru pensii, iar în cazul contribuțiilor 
pentru sănătate, se estimează, pentru anul în curs veniturile realizate din activități inde-
pendente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu 
persoane juridice, investiții și alte surse. 
Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) reprezintă 25% dintr-un venit ales de 
contribuabil cel puțin egal cu 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime 
brute pe țară). 
Contribuția pentru sănătate reprezintă 10% din 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii 
de bază minime brute pe țară). Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției de asi-
gurări sociale de sănătate dacă estimează că în anul curent realizează venituri nete anua-
le cumulate, sub plafonul de 22.800 lei (12 salarii de bază minime brute pe țară) și/ sau 
dacă nu realizează venituri. 
Contribuabilul care plătește venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din 
asocieri cu persoane juridice și venituri din arendă va stabili, va declara și plăti impozitul 
pe venit, CAS și CASS prin reținere la sursă la momentul plății venitului.  
Reținerea la sursă nu se aplică dacă venitul estimat pentru fiecare sursă de venit este mai 
mic decât 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe țară).  
Reținerea la sursă a impozitului pe venit cu impunere finală se menține și pentru venitu-
rile obținute din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii și jocuri de 
noroc și alte surse. 
Sfera veniturilor din activități independente a fost revizuită în sensul excluderii venituri-
lor din proprietate intelectuală și tratării acestora, în mod distinct, ca și o categorie de 
venituri de sine stătătoare pentru care se aplică în continuare metoda reținerii la sursă. 
Ele vor fi tratate separat, în Titlul IV - Impozitul pe venit introducându-se un noul capitol, 
Capitolul II1-Venituri din drepturi de proprietate intelectuală.  Reținerea la sursă nu se 
aplică pentru veniturile din proprietate intelectuală pentru care beneficiarul a optat 
pentru impozitarea în sistem real. 
Prin introducerea acestor modificări se simplifică modul de stabilire a impozitului pe ve-
nit și se elimină emiterea de către ANAF a deciziilor de impunere pentru plățile anticipa-
te. 

Prin noua  
declarație unică  
se comasează 7 

declarații fiscale 
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Pentru ce venituri nu se depune Declarația Unică? 
Nu se depune Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate 
de persoanele fizice pentru următoarele categorii de venituri:   
 venituri nete determinate pe bază de normă de venit, cu excepția celor care au depus 

declarația prevăzută la art. 120 
 venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror impunere este finală potrivit 

prevederilor art. 72;   
 venituri din cedarea folosinței bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este 

finală potrivit prevederilor art. 84 alin. (8);   
 venituri sub formă de salarii și venituri asimilate salariilor, pentru care informațiile 

sunt cuprinse în declarațiile specifice;   
 venituri din investiții, a căror impunere este finală;   
 venituri din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;   
 venituri din pensii;   
 venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;   
 venituri din alte surse, cu excepția celor prevăzute la art. 116.   
Termene de depunere și de plată   
Noul formular se va depune o singură dată pe an. 
În anul 2018, Declarația se depune până la data de 15 iulie, urmând ca plata să se facă 
până la data de 15 martie 2019. 
Începând cu anul 2019, Declarația se va depune până la 15 martie inclusiv, pentru veni-
turile estimate a se realiza în 2019, plata urmând să fie efectuată până la data de 15 mar-
tie a anului următor. 
În cazul în care începerea activității se face după data de 15 iulie 2018, respectiv 15 mar-
tie 2019, Declarația unică se depune în termen de 30 de zile de la începerea activității.   
În cazul încetării activității sau a suspendării temporare a acesteia, persoana fizică va 
înștiința organele fiscale pentru stoparea obligațiilor de plată. 
Conform declarațiilor făcute de Ministrul Finanțelor, formularul pdf inteligent va fi publi-
cat în cursul lunii mai 2018. 
Bonificații pentru achitarea integrală a obligațiilor 
Actul normativ introduce, pentru 2018, posibilitatea reducerii obligațiilor fiscale anuale - 
impozit pe venit, CAS, CASS – prin acordarea unor bonificații, astfel:  
a) 5% dacă Declarația Unică se depune până la 15 iulie 2018 prin mijloace electronice, 

iar obligațiile fiscale sunt achitate integral până la 15 martie 2019;  
b) 5% dacă obligațiile fiscale sunt achitate integral până la 15 decembrie 2018. 
Bonificațiile diminuează obligația fiscală anuală estimată, plătită. Dacă sunt îndeplinite 
cumulativ condițiile menționate, bonificația acordată va fi de 10%. 
Proceduri tranzitorii 
Ordonanța introduce proceduri tranzitorii pentru următoarele situații : 
 Declararea veniturilor, altele decât din salarii, pentru anul 2017; 
 Declararea veniturilor și a asigurărilor sociale pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 31 

martie 2018, perioadă în care sunt aplicabile reglementările anterioare, modificate de 
prezenta ordonanță. 

Reguli aplicabile pentru veniturile din anul 2017 
 Contribuabilii persoane fizice ce au realizat în anul 2017 venituri din țară și străinăta-

te, supuse declarării și impozitării în România, din categoria veniturilor menționate 
mai sus, vor depune ”Declarația unică” până la data de 15 iulie 2018.  

 Autoritatea fiscală determină impozitele de plată și va emite decizie de impunere. 
Reguli aplicabile pentru anul 2018 
 Contribuabilii persoane fizice ce estimează că vor realiza venituri de natura celor 

menționate mai sus, aflate în sfera declarației unice, vor depune această declarație 
până la data de 15 iulie 2018. Acești contribuabili vor calcula singuri impozitul datorat 
și vor stabili dacă datorează asigurări sociale. 

 Persoanele fizice care au depus deja Declarațiile de venit prin formularele 200 sau 
201 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pentru venituri din anul 
2017, nu vor mai depune declarația unică. 

15 iulie 2018  
termenul pentru 
depunerea primei 
declarații unice 
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Distribuirea a 2% 
din impozitul pe 

venit către ONG-uri 
se face prin noua 
declarație unică 

 Persoanele fizice ce au depus pentru anul 2018 formularele 220 „Declarație de venit 
estimativ”, formularul 221 „Venituri agricole impuse prin tranșe de venit”, respectiv 
formularul 600, vor depune „Declarația unică” privind impozitul pe venit și contri-
buțiile sociale, până în data de 15 iulie 2018, iar aceasta va înlocui respectivele for-
mulare. 

 Persoanele fizice ce nu au realizat venituri, dar au încheiat asigurări sociale opționa-
le și au depus formularul 604 și își mențin opțiunea de a fi asigurate, nu depun 
„Declarația unică”, formularul inițial păstrându-și valabilitatea. 

 Pentru anii următori, persoanele aflate în sfera „Declarației unice”, vor depune 
această declarație până pe data de 15 martie pentru anul în curs, pentru a avea cali-
tate de asigurat în acest an. Plata impozitului și a asigurărilor sociale pentru venitu-
rile anului precedent se va efectua până pe data de 15 martie din anul următor.  

 Prin legea bugetului de stat se pot acorda bonificații pentru plata integrală în avans. 
Reglementări în domeniul pensiilor și sănătății pentru punerea în acord cu 
noul Cod fiscal 
Ordonanța include un capitol de reglementări în domeniul pensiilor și sănătății, pentru 
punerea în concordanță cu noile reglementări ale Codului Fiscal și menținerea calității 
de asigurat în sistemul de asigurări sociale. 
Persoanele care obțin venituri din salarii, sau asimilate acestora, au calitatea de asigurat 
în sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar dreptul la pachetul de bază se acordă de 
la data începerii raporturilor de muncă/serviciu. 
Persoanele care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate inte-
lectuală, asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii 
nr. 170/2016, din cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicul-
tură, din investiții și venituri din alte surse, precum și persoanele care nu realizează ve-
nituri și nu sunt exceptate de la plata CASS, calitatea de asigurat în sistemul de sănătate 
și dreptul la pachetul de bază se acordă pentru 12 luni de la data depunerii Declarației 
Unice. Calitatea de asigurat a acestora încetează la data la care expiră perioada pentru 
care au depus declarația unică, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioada urmă-
toare. Pentru 2018, persoanele menționate anterior își păstrează calitatea de asigurat, 
până la termenul de depunere a Declarației Unice, astfel încât să beneficieze în continu-
are de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. 
Persoanele fără venituri dobândesc calitatea de asigurat pentru 12 luni, prin depunerea 
Declarației Unice indiferent de data depunerii acesteia. 
Calitatea de asigurat a persoanelor care au obținut venituri din salarii și asimilate sala-
riilor se mai păstrează 3 luni de la data încetării raporturilor de muncă/serviciu. 
Calitatea de asigurat a categoriilor de persoane asigurate fără plata contribuției, se mai 
păstrează 1 lună de la data la care aceste persoane nu se mai încadrează în aceste cate-
gorii de asigurați. 
Pentru asigurații sistemului de asigurări sociale de sănătate, care au obligația plății con-
tribuției de asigurări sociale de sănătate, după depunerea declarațiilor fiscale, ANAF are 
obligația de a transmite CNAS informațiile necesare în vederea acordării calității de asi-
gurat. 
CNAS și ANAF își acordă reciproc și gratuit accesul la informațiile referitoare la declara-
rea/achitarea contribuției, precum și la anumite categorii de persoane exceptate de la 
plata contribuției înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma 
informatică din asigurările de sănătate. 
Simplificarea procedurii de distribuire a cotei de 2% din impozitul anual pe 
veniturile din salarii pentru ONG-uri 
Contribuabilii care obțin venituri din salarii sau asimilate acestora pot opta pentru cal-
cularea, reținerea și plata, lunară, de către angajator/plătitor a cotei de 2% din valoarea 
impozitului datorat, pentru susținerea entităților nonprofit, unităților de cult, precum și 
pentru acordarea de burse private conform legii.  
Opțiunea se exprimă în scris și rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fis-
cali consecutiv.  
Scopul acestei măsuri este să dea posibilitatea organizațiilor neguvernamentale să bene-
ficieze în cursul anului de sumele distribuite de contribuabili în vederea desfășurării 
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activităților proprii. Vechea reglementare permitea distribuirea doar în anul următor ce-
lui de realizare a veniturilor. Totodată, măsura vine în întâmpinarea contribuabililor care 
optează să distribuie aceste sume, prin simplificarea procedurii de distribuire a cotei de 
2%. 
Alte modificări 
 Termenul de depunere al formularului 205 – „Declarație privind impozitul reținut la 

sursă este data de 31 ianuarie din anul următor”. Se va aplica cu declarația aferentă 
anului 2018. 

 Persoanele ce încasează drepturi de proprietate intelectuală nu datorează contribuția 
la sănătate sau la pensie pentru aceste venituri, dacă au și calitatea de salariat și rea-
lizează venituri din salarii. 

 Pentru anul 2018, declarația unică se poate depune și în format hârtie. Începând cu 
declarația unică aferentă anului 2019, aceasta se va depune doar în format electronic. 

ORDIN nr. 888 din 27 martie 2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) "Declarație 
unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane-
le fizice" (MO 279/2018) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului (212) "Declarație unică privind impozi-
tul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice", introdusă de OUG 
18/2018 ale cărei prevederi sunt prezentate în acest număr al buletinului informativ APEX 
Team. 
Formularul se utilizează pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum și pen-
tru declararea impozitului pe venitul estimat și a contribuțiilor sociale obligatorii datora-
te de persoanele fizice începând cu anul 2018. 
Cine depune declarația ? 
 persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/

pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contri-
buții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal 

 persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției 
de asigurări sociale de sănătate. 

Termenul de depunere a declarației 
Declarația se depune până la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de către persoanele fizice care 
au obligația: 
 declarării veniturilor realizate din România sau/și din străinătate în anul 2017; 
 declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în 

anul 2018; 
 declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale și, du-

pă caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018. 
Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, 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 aren-
dare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația de-
punerii declarației unice. 
Rectificări 
Declarația unică poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori 
informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea 
unei declarații rectificative. 
Declarația rectificativă se utilizează pentru: 
 corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoa-

nele fizice; 
 modificarea datelor de identificare a persoanei fizice; 
 modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului aces-

tora, potrivit legii; 
 modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de 

asigurări sociale de sănătate estimate pe anul 2018; 
 corectarea altor informații prevăzute de formular. 

D212 - noua 
declarație unică 

pentru veniturile 
persoanelor fizice, 

altele decât din 
salarii 
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Problematica 
cesiunilor de 
creanțe a fost 

corectată 

Contribuabilul poate rectifica venitul estimat până la termenul de plată a impozitului 
datorat, respectiv până la data de 15 martie a anului următor celui de impunere. 
Depunerea 
Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel: 
 în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire.  
 prin mijloace electronice de transmitere la distanță: 

ο prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" (SPV); 
ο pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. 

Alte prevederi 
Ordinul prezintă instrucțiuni detaliate de completare pentru diversele categorii de veni-
turi.  
Reamintim că noua declarație are inclusă și posibilitatea optării pentru redirecționarea 
a 2% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit sau pentru burse pri-
vate. 

LEGE nr. 72 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 
260/2018) 
Legea aduce câteva modificări Codului Fiscal pe care le menționăm în cele ce urmează. 
Noul plafon de TVA 
Începând cu 1 aprilie 2018, este majorat plafonul anual de scutire de TVA de la 220.000 
lei la 300.000 lei (echivalent a 88.500 euro la cursul de la data aderării) si sunt introdu-
se măsuri tranzitorii privind aplicarea noului plafon. 
Persoanele impozabile înființate anterior anului 2018, neînregistrate în scopuri de TVA, 
vor solicita înregistrarea în următoarele situații: 
 dacă depășesc plafonul cifrei de afaceri de 220.000 lei în perioada 1 ianuarie – 31 

martie 2018 
 dacă depășesc plafonul cifrei de afaceri de 300.000 lei, după 1 aprilie până la 31 de-

cembrie 2018. 
Persoanele impozabile înființate în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2018, vor solicita în-
registrarea în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul cifrei de afaceri de 220.000 lei pâ-
nă la data de 31 martie 2018, respectiv 300.000 lei după 1 aprilie, până la 31 decembrie 
2018. 
Persoanele înregistrate deja în scopuri de TVA pot solicita anularea înregistrării în sco-
puri de TVA dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
 Nu au depășit plafonul de scutire de 220.000 lei în anul 2017 
 Nu depășesc în anul 2018 plafonul cifrei de afaceri de 300.000 lei. 
Solicitarea anulării înregistrării în scopuri de TVA se face prin depunerea formularului 
010 până la data de 10 a lunii următoare perioadei fiscale. 
Aceste persoane își păstrează calitatea de plătitor de TVA până la emiterea deciziei de 
anulare a înregistrării în scopuri de TVA și vor depune ultimul decont de TVA până pe 
data de 25 a lunii următoare celei în care s-a emis decizia de anulare. 
În ultimul decont de TVA, trebuie să se efectueze ajustările de TVA aplicabile (dacă este 
cazul).  
Cesiunile de creanțe 
Conform modificărilor aduse Codului Fiscal în cursul anului 2017, au fost limitate la de-
ducere cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, în limita unui plafon de 
30% din valoarea creanțelor înstrăinate. 
Legea vine să completeze reglementările, menționându-se că în cazul cesiunilor de 
creanță, când aceasta se realizează în pierdere, cheltuiala cu pierderea este deductibilă 
la calculul impozitului pe profit în procent de 30%. Acest procent se aplică la diferența 
dintre prețul de vânzare al creanței și costul de achiziție.  
Abonamentele medicale de sănătate 
Pentru persoanele ce desfășoară activități independente ce determină impozitul pe venit 
în sistem real, se permite deducerea la calculul impozitului pe venit a abonamentelor 
medicale pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate, într-un plafon de 400 eu-
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ro anual de persoană. Practic, se uniformizează procedura similar ca și pentru salariați. 
Se păstrează în continuare pentru salariați, scutirea de impozit pe venit și contribuții de 
asigurări sociale pentru primele de asigurare de sănătate privată și/sau abonamente me-
dicale, în plafonul anual de 400 euro pentru fiecare persoană, atât în situația în care pri-
ma este suportată de angajator, cât și în situația în care salariatul suportă aceste prime. 
Temeiul normativ este ușor reformulat în sensul că se elimină obligativitatea ca aceste 
prime sau abonamente medicale să fie reglementate de Legea nr. 95/2006 privind sănăta-
tea.  

ORDIN nr. 620 din 8 martie 2018 privind aprobarea Listei conturilor de veni-
turi ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis 
de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 218/2018) 
Ordinul aprobă Lista conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume 
din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.  
În urma acestui ordin au fost actualizate toate codurile IBAN ale conturilor Trezoreriilor 
Statului pentru plata TVA. Astfel, persoanele înregistrate în scopuri de TVA (indiferent 
daca acestea aplică sau nu sistemul de plată defalcată a TVA) își vor achita obligațiile fis-
cale reprezentând TVA utilizând un cod IBAN beneficiar care conține structura "TVA".  
Lista conturilor IBAN ale fiecărei Trezorerii poate fi consultată pe pagina ANAF:  
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_juridice/codurile_iban 

ORDIN nr. 627 din 8 martie 2018 privind aprobarea procedurii de transmite-
re a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau 
c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa 
nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999 privind obliga-
ția operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
aprobate prin HG 479/2003, către ANAF (MO 238/2018) 
Ordinul aprobă procedura de transmitere a datelor colectate de aparatele de marcat elec-
tronice fiscale (AMEF) către ANAF. 
Conform acestei proceduri, fișierele XML, fișierul registru și celelalte informații utilizate 
în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare 
a datelor fiscale al ANAF, semnate folosind certificatul digital al aparatului de marcat 
electronic fiscal, sunt exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de 
stocare extern.  
Acestea sunt ulterior validate și atașate unui fișier pdf inteligent, pus la dispoziție prin 
intermediul portalului ANAF, fișier ce va fi semnat cu certificat digital calificat și se co-
munică organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță.  
Fișierele se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai 
târziu în data de 20 a lunii următoare lunii în care aparatele de marcat electronice fiscale 
au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute mai sus.  
În situația în care există AMEF neutilizate, utilizatorii au obligația de a informa organul 
fiscal prin completarea și transmiterea "Declarației privind aparatele de marcat electroni-
ce fiscale neutilizate", formular ce se completează pe baza programului de asistență de pe 
portalul ANAF și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până 
cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare lunii de raportare. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 februarie 2018 privind reglementarea 
unor măsuri în domeniul sănătății (MO 190/2018) 
Ordonanța introduce reguli tranzitorii pentru calculul indemnizațiilor de concedii medica-
le, pentru a asigura neutralitatea efectelor trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la 
angajat. Astfel, prin derogare de la regula generală cuprinsă în OUG nr. 158/2005 care 
stabilește că stagiul minim de asigurare este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anteri-
oare lunii pentru care se acordă concediul medical, până la data de 1 iulie 2018, stagiul 
minim de asigurare pentru acordarea indemnizației de concediu medical este de o lună 
realizată în ultimele 12 luni. 
Calculul contribuției de asigurări sociale se face astfel:  
3.131 lei (salariul mediu pe economie din 2017) x 35% x 10,5% x numărul de zile lucră-

Conturile în care se 
plătește TVA la 

Trezorerie au fost 
schimbate de la 
jumătatea lunii 

martie 
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toare din concediul medical Calculul se aplică în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018, 
pentru următoarele tipuri de concedii medicale: 
 concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată 

de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii 
 concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea 

capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente 
de muncă sau boli profesionale. 

De asemenea, același calcul se aplică în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018, pen-
tru următoarele tipuri de concedii: 
 concedii medicale și indemnizații pentru maternitate 
 concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav 
 concedii medicale și indemnizații de risc maternal. 
Angajatorii care au reținut CAS pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 
aferente anului 2018 plătite înainte de intrarea în vigoare a ordonanței în baza vechiului 
mod de calcul, iar potrivit noului mod de calcul înregistrează diferențe de plată către 
salariați, depun declarații rectificative și plătesc diferențele de indemnizații, până la 31 
martie 2018. 
Menționăm că a fost actualizată și declarația D112 cu prevederile menționate mai sus. 

HOTĂRÂRE nr. 80 din 1 martie 2018 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul forței de muncă (MO 224/2018) 
Sunt aduse modificări Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și sti-
mularea ocupării forței de muncă, astfel : 
 Se consideră că nu realizează venituri inclusiv persoanele care realizează venituri 

incluse în baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă și care se acordă 
de către angajator sau plătitorul de venit, ulterior încetării contractului individual 
de muncă, contractului de muncă temporară, raportului de serviciu, mandatului pen-
tru care au fost numite sau alese, contractului de management sau contractului de 
mandat, cu excepția veniturilor din salarii și asimilate salariilor stabilite în baza 
unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești 
rămase definitive și executorii. 

 șomerii din situațiile menționate anterior beneficiază de indemnizație de șomaj dacă 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

ο au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare 
datei înregistrării cererii;  

ο nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate, venituri mai mici 
decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;  

ο nu îndeplinesc condițiile de pensionare;  
ο sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază terito-

rială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă 
ori au realizat venituri în acea localitate. 

 Pentru persoanele fizice cetățeni români, cetățenii altor state sau apatrizii, pe peri-
oada în care au domiciliul sau reședința în România și care realizează în România 
venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră 
sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum 
și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, 
certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face pe 
baza informațiilor cuprinse în declarațiile lunare 112, care se pun la dispoziția agen-
țiilor pentru ocuparea forței de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministe-
rului Finanțelor Publice. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 15 din 7 martie 2018 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative (MO 225/2018) 
Ordonanța aduce modificări (corecții) la două acte normative, ca urmare a efectelor ge-
nerate de modificările anterioare.  
Modificări aduse OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru crește-
rea copiilor:  
 În perioada în care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului, persoana în-

dreptățită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără 
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plata contribuției de asigurări sociale de sănătate 
 Această perioadă constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabili-

rii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pe baza valorii indemnizației pen-
tru creșterea copilului.  

Modificări aduse Legii 416/2001 privind venitul minim garantat : 
 Persoana singură beneficiară de ajutor social, precum și persoanele care fac parte din 

familiile beneficiare de ajutor social au calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.  

INFO - Declarația 700 
După îndelungi așteptări, declarația 700 care ar fi trebuit să fie activă de la 1 ianuarie, a 
fost în sfârșit publicată. 
Vă reamintim că declarația 700 se poate utiliza pentru modificarea on-line a elementelor 
care compun vectorul fiscal al unui agent economic. Ea este reglementată de ordinul 
3725 / 2017.   
Declarația 700 se depune numai prin mijloace electronice și numai pentru modificarea 
vectorului fiscal-modificarea obligațiilor fiscale, nu se depune și pentru înregistrarea fis-
cală inițială sau pentru radiere. 
Cine depune declarația 700? 
Declarația 700 se depune de către:   
 persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică care au utilizat 

la înregistrarea inițială declarația 010 
 contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai 

multe sedii permanente care au utilizat la înregistrarea inițială declarația 013 
 contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România și au utilizat la în-

registrarea inițială declarația 015 
 persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în Româ-

nia și au utilizat la înregistrarea inițială declarația 016 
 persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal și au utilizat la 

înregistrarea inițială declarația 020 
 persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal și au utilizat la înregistrarea ini-

țială declarația 030 
 instituțiile publice ce au utilizat la înregistrarea inițială declarația 040 
 persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exerci-

tă profesii libere și au utilizat la înregistrarea inițială declarația 070. 
În momentul completării declarației 700, în caseta declarație de înregistrare fiscală depu-
să inițial se va alege una dintre declarațiile de mai sus (010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 
070), aceasta fiind forma în care se face diferențierea între tipul de contribuabil.   
Contribuabilii care s-au înregistrat fiscal odată cu înmatricularea în Registrul Comerțului 
vor selecta:   
 formularul 070, în cazul persoanelor fizice autorizate potrivit OUG 44/2008 privind 

desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprin-
derile individuale și întreprinderile familiale 

 formularul 010, în cazul celorlalți contribuabili care se înregistrează, potrivit legii 
speciale, la Oficiul Național al Registrului Comerțului.  

Nu se depune declarația 700 pentru următoarele situații:  
 modificarea sistemului anual/trimestrial de calcul al impozitului pe profit, respectiv 

aplicarea sistemului plăților anticipate. Aceasta se realizează prin depunerea formula-
rului 012 "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și 
plată a impozitului pe profit"  

 efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal. Aceasta se realizează prin depunerea 
formularului 014 "Notificare privind modificarea anului fiscal". 

LEGE nr. 64 din 12 martie 2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (MO 226/2018) 
Legea introduce o nouă sărbătoare legală, zi nelucrătoare, Vinerea Mare, ultima zi de vi-
neri înaintea Paștelui. 
Astfel, pentru anul 2018 va fi liberă ziua de vineri 6 aprilie 2018.  

Declarația D700, 
pentru modificarea 
online a vectorului 

fiscal, a fost 
publicată și este 

operațională 
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INFO - ADMINISTRAREA CONTRIBUABILILOR MIJLOCII 
Vă reamintim că în conformitate cu prevederile Legii 30/2018 pentru completarea art. 
30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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. 
Până la 31 martie 2018, administrarea obligațiilor fiscale în cazul contribuabililor mijlo-
cii se efectuează la administrațiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul di-
recțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau la Administrația fiscală pentru 
contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Bucu-
rești, după caz.  
Schimbarea competenței de administrare de la 1 aprilie 2018 va avea impact asupra: 
 Comunicărilor efectuate de contribuabilii mijlocii cu ANAF. În acest sens, orice acțiu-

ne care se va desfășura în relație cu organul fiscal se va transmite către ANAF consti-
tuit la nivelul județului de care aparțin. 

 Plăților efectuate pentru obligațiile fiscale. În acest sens, contribuabilii mijlocii vor 
folosi conturile Trezoreriilor Statului deschise la nivelul județului de care aparțin. 

INFO – HOTĂRÂREA CEJ în cauza C-672/16 Imofloresmira 
Cazul analizat de CEJ se referă la societatea Imofloresmira din Portugalia ce are ca obi-
ect de activitate cumpărarea, vânzarea, închirierea și administrarea de imobile utilizate 
în scopuri rezidențiale, comerciale și mixte, aflate în proprietatea sa sau a unor terți.  
În urma controalelor efectuate în anii 2015 și 2016, Autoritatea Fiscală și Vamală a con-
statat că anumite loturi, care fac parte din două imobile aflate în proprietatea Imoflores-
mira și pentru care aceasta optase pentru impozitare, erau neocupate de mai mult de doi 
ani și că, în pofida acestei neocupări, Imofloresmira nu efectuase o regularizare a taxei 
deduse. 
Autoritățile au susținut că societatea ar fi trebuit să efectueze regularizarea taxei dedu-
se, anual sau definitiv, după caz, pentru loturile neocupate ale imobilelor aflate în pro-
prietatea sa. 
Imofloresmira a asigurat în mod continuu promovarea comercială a spațiilor disponibile 
în cadrul acestor imobile, în vederea închirierii lor. Între 2011 și 2013, ea a încheiat, în 
acest scop, mandate cu agenții imobiliare și, la recomandarea acestora din urmă, a între-
prins diferite operațiuni de marketing și de asistență în vederea comercializării, printre 
care, în special, crearea unei broșuri, a unei liste de difuzare, precum și a unui site inter-
net, crearea și difuzarea unor comunicate de presă la scară largă și plasarea unor pano-
uri publicitare pe imobilele în discuție. Aceasta mai arată că Imofloresmira și-a ajustat 
oferta de asemenea, pe de o parte, prin punerea la dispoziție a unor spații de închiriat la 
prețuri mai competitive și, pe de altă parte, prin acordarea posibilității de a negocia pe-
rioade de grație în timpul instalării chiriașilor. 
Concluzia CEJ a fost că reglementările din Directiva TVA se opun unei reglementări nați-
onale care prevede regularizarea TVA-ului dedus inițial, pentru motivul că un imobil 
pentru care a fost exercitată opțiunea de impozitare este considerat că nu mai este utili-
zat de persoana impozabilă în scopul operațiunilor sale taxabile atunci când acest imobil 
a rămas neocupat pentru o perioadă mai mare de doi ani, chiar dacă se dovedește că per-
soana impozabilă a încercat să îl închirieze în această perioadă. 
Astfel, concluzia Curții reiterează faptul că deducerea de TVA aferente achizițiilor de 
imobile și de alte bunuri și servicii nu este condiționată de închirierea sau de utilizarea 
imediată a acestora într-o operațiune taxabilă, atâta timp cât se poate proba în mod obi-
ectiv intenția și acțiunile întreprinse de societate pentru obținerea de venituri taxabile 
și/sau scutite cu drept de deducere.  
La final Curtea a subliniat și faptul că nu este definitiv dobândită calitatea de persoană 
impozabilă decât dacă declararea intenției de a începe activitățile economice avute în 
vedere a fost făcută cu bună-credință de persoana interesată. În situațiile de fraudă sau 
de abuz în care aceasta din urmă a simulat că ar dori să desfășoare o anumită activitate 
economică, dar, în realitate, a urmărit includerea în patrimoniul său privat a unor bu-
nuri care pot face obiectul unei deduceri, administrația fiscală poate solicita, cu efect 
retroactiv, rambursarea sumelor deduse, întrucât aceste deduceri s-au acordat pe baza 
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unor declarații false (Hotărârea din 21 martie 2000, Gabalfrisa și alții, C-110/98-C-
147/98, EU:C:2000:145, punctul 46). 

INFO – HOTĂRÂREA CEJ în cauza C - 628/16  Kreuzmayr GmbH 
În sumar, cauza constă în două tranzacții succesive de vânzare a unor bunuri, prima de la 
o societate din Germania (A) către o societate din Austria (B), urmată de revânzarea bu-
nurilor de la societatea B către clientul final C din Austria, ultimul fiind cel care a organi-
zat transportul produselor. 
Prima tranzacție, de la A la B, a fost interpretată ca livrare intracomunitară scutită de 
TVA, iar a doua tranzacție de la B la C a fost tratată ca vânzare locală în Austria, fiind fac-
turată cu TVA austriac, acesta fiind dedus în final de C.  
Autoritățile austriece au contestat dreptul de deducere a TVA exercitat de către C, consi-
derând că vânzarea bunurilor de la B la C trebuia încadrată ca livrare intracomunitară 
scutită, ținând cont că B dispunea de bunuri în calitate de proprietar înainte de efectuarea 
transportului intracomunitar de către C. Astfel, transportul intracomunitar trebuie să co-
respundă livrării intervenite între operatorul intermediar (B) și clientul final (C) și  
scutirea livrării intracomunitare se aplică numai celei de a doua livrări. 
Prin concluzia finală, se reiterează faptul că TVA facturată în mod incorect nu este deduc-
tibilă la nivelul beneficiarilor și că singura cale de recuperare este de la furnizorii care au 
emis facturi în mod incorect. Evident că este foarte important ca beneficiarii să se asigure 
că tratamentul TVA aplicat de către furnizorii lor este corect. 
Despre cauza de la CEJ puteți citi informații detaliate accesând linkul următor: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199507&pageIndex=0
&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=409203 

ORDIN nr. 883 din 26 martie 2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare 
a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind 
anularea unor obligații fiscale (MO 271/2018) 
Ordinul aprobă o serie de proceduri de anulare a unor obligații fiscale introduse de Legea 
29/2018 pe care am prezentat-o în numărul din ianuarie a buletinului informativ APEX 
Team. 
Reamintim că Legea 29/2018 a introdus 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. 

Prezentul ordin reglementează procedurile de implementare a acestor amnistieri și de 
emitere a deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale.  

ORDIN nr. 673 din 15 martie 2018 pentru modificarea și completarea unor 
ordine ale președintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare 
utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale (MO 243/2018) 
Ordinul aduce completări Ordinului 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare 
utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului 
președintelui ANAF 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul 
debitorilor care au de încasat sume certe lichide și exigibile de la autorități sau instituții 
publice. Astfel, sunt aprobate următoarele formulare, împreuna cu instrucțiunile de utili-
zare: 
 Decizie de anulare a actului administrativ fiscal 
 Decizie de impunere privind obligațiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de 

la contribuabilii radiați 
 Cerere referitoare la opțiunea de înștiințare privind modul în care a fost efectuată 

stingerea obligațiilor fiscale. 

ORDIN nr. 565 din 28 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii de organi-
zare și funcționare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a 
TVA (MO 187/2018) 
Ordinul aprobă Procedura de organizare și funcționare a Registrului persoanelor care 

Procedurile de 
anulare a  

obligațiilor fiscale, 
ca urmare a 

amnistierii fiscale, 
au fost publicate 
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A fost ratificată 
convenția de evitare 
a dublei impuneri 

cu Bosnia 
Herțegovina 

aplică plata defalcată a TVA. 
Registrul este public si disponibil pe site-ul ANAF la adresa: www.anaf.ro/Informații 
publice/Informații privind agenții economici. 
Registrul cuprinde, pentru fiecare persoană impozabilă, următoarele informații: 
a) codul de înregistrare în scopuri de TVA 
b) denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile/instituției publice 
c) adresa domiciliului fiscal 
d) data înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA 
e) data aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (ziua următoare înscrierii în 

registru) 
f) modul de aplicare a mecanismului plății defalcate a TVA: obligatoriu sau opțional, cu 

specificarea datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie sau opționa-
lă, după caz, pentru fiecare situație în parte 

g) data încetării aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (data radierii persoa-
nei impozabile din registru) și motivul radierii persoanei impozabile din registru: 
opțional sau ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA 

h) informații privind istoricul actualizărilor în registru (date privind înscrierile și radi-
erile persoanelor impozabile din registru, precum și modul de aplicare a mecanismu-
lui, pentru fiecare înregistrare în parte). 

ORDIN nr. 566 din 28 februarie 2018 pentru aprobarea modelului și conți-
nutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor 
care aplică plata defalcată a TVA și a procedurii de emitere a acestor formu-
lare (MO 187/2018) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare utilizate pentru gestiona-
rea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA: 
a) Decizia privind modul de soluționare a cererii de îndreptare a erorii din Registrul 

persoanelor care aplică plata defalcată a TVA 
b) Decizia de respingere a cererii de renunțare la aplicarea mecanismului plății defalca-

te a TVA. 

HOTĂRÂRE nr. 92 din 7 martie 2018 pentru modificarea HG 1352/2010 pri-
vind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă 
de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08 
(MO 235/2018) 
Hotărârea aduce modificări structurii Clasificării ocupațiilor din România (COR), rede-
numind grupa 9 din „Muncitori necalificați” în „Ocupații elementare”.  

ORDIN nr. 675 din 15 martie 2018 privind aprobarea metodelor indirecte de 
stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora (MO 257/2018) 
Ordinul aprobă metodele indirecte de stabilire a veniturilor, utilizate de organul fiscal cu 
ocazia verificării situației fiscale personale, precum și procedura de utilizare a acestora : 
a) metoda sursei și utilizării fondului; 
b) metoda fluxurilor de trezorerie; 
c) metoda patrimoniului net. 

LEGE nr. 75 din 22 martie 2018 pentru ratificarea Convenției dintre Româ-
nia și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 
decembrie 2016 (MO 269/2018) 

CONVENȚIE din 6 decembrie 2016 între România și Bosnia și Herțegovina 
pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit (MO 269/2018) 

REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certifica-
tul 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. 
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LEGE nr. 74 din 22 martie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (MO 268/2018) 

REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii martie 2018 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii martie 2018 
pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor 
exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt: 
1 EUR = 4,6576 RON;  1 CHF =  3,9632 RON; 1 GBP = 5,3090 RON;  1 USD =  3,7779 RON  

AGENDA LUNII APRILIE 2018 

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

nic); 
 Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
 Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare 

la începerea/încetarea unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de lună nu uitați 
 Să completați Registrul Jurnal; 
 Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 

(disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, comu-
nicat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 

 Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate 
cu nerezidenții în cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal; 

 Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
 Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
 Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de 

înregistrare în scopuri de TVA;  
 Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
 Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
 Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpoza-

bilă" etc.) înscrise pe factură; 
 Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
 Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
 Completați Registrul non-transferurilor; 
 Completați Registrul bunurilor de capital; 
 Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de 

schimb care va fi utilizat (BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centra-
le Europene). 

 
Pentru consultarea calendarului obligațiilor fiscale aferente lunii APRILIE 
2018, accesați următorul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm#apr  
 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor  
fiscale și de  

plată a taxelor 
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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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