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ORDIN nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului și conți‐
nutului formularului 107 "Declarație informativă privind beneficiarii 
sponsorizărilor/mecenatului/burselor private" (MO 646/2018) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul noului formular 107 "Declarație informativă 
privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private". 
Formularul urmează să fie depus de plătitorii de impozit pe profit sau pe veniturile 
microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, în condi-
țiile titlului III din Codul Fiscal. În esență este o declarație informativă anuală în 
care se detaliază beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului sau burselor private 
efectuate în anul anterior. 
Astfel, pentru fiecare beneficiar de sponsorizare trebuie completat: 
 Datele de identificare 
 Suma sponsorizării acordate în anul de raportare 
 Suma sponsorizărilor reportate din anii anteriori în anul de raportare  
 Suma sponsorizărilor deduse în anul de raportare. 
De asemenea plătitorii de impozit pe profit vor completa pe un rând special suma 
sponsorizărilor de reportat în anul 2018 în cazul sumelor reportate care nu pot fi 
individualizate pe beneficiari, aferente sponsorizărilor/mecenatelor/burselor priva-
te acordate anterior anului 2018. În acest caz se completează, în anexa la formular, 
datele de identificare ale acestor beneficiari. 
Declarația se depune doar în format electronic. 
Termenul de depunere 
Plătitorii de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat 
sau acordă burse private au obligația de a depune declarația informativă: 
 până la data depunerii declarației D101 de impozit pe profit 
 până la data depunerii situațiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, 

în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare 
 până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în 

cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare. 
Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponso-
rizări, au obligația de a depune declarația informativă: 
 până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor 
 până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care 

datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, dacă microîntreprinderea 
încetează să mai aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în timpul 
anului 

 până la data depunerii situațiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, 
în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare 

 până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în 
cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare. 

Nedepunerea la termen a declarației informative atrage amenzi de la 12.000 lei la 
14.000 lei pentru contribuabilii mijlocii și cei mari. 
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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fon‐
dul pentru mediu (MO 630/2018) 
Ordonanța aduce modificări legislative foarte importante în domeniul gestionării ambala-
jelor și deșeurilor de ambalaje și reprezintă o aliniere a reglementărilor locale cu legisla-
ția europeană în domeniu. Sunt astfel implementate noile concepte "plătește pentru cât 
arunci", "taxa la depozitare", "răspunderea extinsă a producătorului". În locul taxei la 
depozitare se instituie "contribuția pentru economia circulară". 
Menționăm mai jos principalele aspecte implicate în ceea ce privește gestionarea ambala-
jelor și a deșeurilor de ambalaje, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2019: 
 Sunt majorate obiectivele de valorificare / reciclare, atât cele globale cât și pentru 

fiecare tip de material în parte. 
 Se modifică modalitatea de îndeplinire a obiectivelor  de valorificare / reciclare a de-

șeurilor de ambalaje. Astfel, aceasta poate fi făcută individual, doar prin gestionarea 
propriilor ambalaje introduse pe piața națională, în anumite condiții, sau prin inter-
mediul unei  organizații de implementare a răspunderii extinse a producătorilor. Până 
la 31 decembrie 2018, sistemul de atingere a obiectivelor în mod individual va cuprin-
de în continuare gestionarea atât a deșeurilor provenite din activitatea proprie, cât și 
a celor preluate de la terți. 

 Sunt stabilite noi condiții de autorizare a organizațiilor de implementare a răspunde-
rii extinse a producătorilor și a obligațiilor acestora. Procedura detaliată de autoriza-
re va fi stabilită ulterior. 

 Operatorii economici care gestionează ambalaje și deșeuri de ambalaje se înregistrea-
ză la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) prin depunerea primei declarații la 
Fondul pentru mediu. 

 Sunt stabilite anumite obligații pentru operatorii economici care comercializează pro-
duse ambalate către consumatorii finali, în spații de vânzare cu suprafață medie și 
mare. În acest sens una din obligații este de a oferi consumatorilor posibilitatea de a 
alege, la achiziție, produse ambalate în ambalaje reutilizabile ori de unică folosință. 
Totodată trebuie asigurate pentru consumatori puncte de preluare și rambursare a 
garanțiilor bănești. Acești operatori nu vor fi considerați colectori de deșeuri pentru 
ambalajele preluate de la consumatorii finali. 

 Este modificat regimul ambalajelor reutilizabile 
 Este reglementat sistemul de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutili-

zabile 
 Sunt definite noi sancțiuni și sunt majorate amenzile pentru neîndeplinirea obligații-

lor care revin părților implicate. 
 Sunt aduse modificări în ceea ce privește ambalajele reutilizabile: 

ο Acestea vor circula fie pe baza unui sistem de schimb, fie prin achitarea de către be-
neficiari a unei garanții bănești în schimbul ambalajelor primite. 

ο Cuantumul garanției bănești pentru ambalajele primare reutilizabile va fi de 0,5 lei/
ambalaj, începând cu 31 martie 2019. Valoarea poate fi actualizată de către autorita-
tea centrală pentru protecția mediului, la propunerea mediului de afaceri. 

ο Până la data de 1 ianuarie 2021, autoritățile au obligația de a stabili un sistem de 
garanție – returnare aplicabil ambalajelor primare nereutilizabile din sticlă, plastic 
sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l. 

 Sunt introduse obligații suplimentare pentru operatorii economici care introduc pe 
piața națională produse ambalate în ambalaje reutilizabile: 

ο obligația de a organiza preluarea ambalajelor reutilizabile astfel încât să realizeze, 
începând cu anul 2019, un procentaj de returnare a acestora de cel puțin 90%, și 

ο obligația de a marca pe ambalajul primar sau pe eticheta produsului destinat consu-
matorilor sintagma „ambalaj reutilizabil”. 

ο Toți operatorii economici care introduc pe piață bunuri ambalate sunt obligați ca, 
începând cu data de 1 ianuarie 2020, să aibă un procentaj mediu anual al ambalaje-
lor reutilizabile de cel puțin 5% din totalul ambalajelor utilizate la introducerea pe 

Modificări 
importante aduse 
legislației privind 

gestiunea 
ambalajelor și a 

deșeurilor de 
ambalaje 
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piață a produselor lor, procentaj ce trebuie să crească anual cu 5% până în anul 
2025. 

 Operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, cei care supra
-ambalează produse ambalate individual în vederea revânzării, operatorii care intro-
duc pe piață ambalaje de desfacere și cei care dau spre închiriere ambalaje sunt, de 
asemenea, responsabili pentru preluarea și valorificarea de la consumatorii finali a 
deșeurilor de ambalaje. Aceștia au obligația de a implementa schema privind răspun-
derea extinsă a producătorului, de a asigura reciclarea ori valorificarea ambalajelor 
primare returnate care au devenit deșeuri. 

 Sunt introduse obligații suplimentare și pentru operatorii economici care comerciali-
zează cu amănuntul produse ambalate în ambalaje reutilizabile, în special referitoare 
la informarea consumatorilor cu privire la valoarea garanției bănești, precum și la 
preluarea ambalajelor reutilizabile. 

ORDIN nr. 1760 din 9 iulie 2018 privind Procedura de restituire a impozitului 
pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare de‐
cât cel legal datorat (MO 667/2018) 
Ordinul aprobă Procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plă-
titorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat.  
Totodată este aprobată și formularistica necesară: 
a) "Cerere de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit 

în cuantum mai mare decât cel legal datorat" 
b) "Decizie de stabilire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit 

în cuantum mai mare decât cel legal datorat". 
Conform acestei proceduri, în situația în care plătitorul de venit a reținut la sursă un im-
pozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, restituirea acestuia se efectu-
ează de către plătitorul de venit, la cererea contribuabilului depusă în termenul de 
prescripție a dreptului de a cere restituirea prevăzut la art. 219 din Codul de procedură 
fiscală, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat 
naștere dreptul la restituire. 
Sumele restituite de către plătitorul de venit se regularizează de către acesta cu obligațiile 
fiscale de același tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea sau ulteri-
or în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea, prin depunerea 
unei declarații de regularizare/cerere de restituire privind impozitul reținut la sursă po-
trivit art. 170 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. 
Există și situația în care restituirea sumelor este făcută contribuabilului direct de către 
organul fiscal și nu de către plătitorul de venit. Aceasta se face la cererea contribuabilu-
lui, numai în situația în care plătitorul de venit care a efectuat reținerea nu mai există ori 
acesta se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven-
ței și de insolvență.  
Cererea de restituire se poate depune: 
 la registratura organului fiscal central competent  
 prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire  
 prin intermediul serviciului "Spațiu privat virtual".  
Cererea de restituire poate fi transmisă și prin mijloace de transmitere la distanță. 
Termenul de soluționare este de 45 de zile de la data înregistrării cererii. 
Procedura este detaliată pentru contribuabilii nerezidenți și pentru contribuabilii rezi-
denți, fiind prevăzute documente diferite ce trebuie depuse pentru fiecare categorie. Toto-
dată organul fiscal competent la care se depune cererea este diferit în cele două cazuri. 
Astfel, pentru nerezidenți, organul fiscal competent este cel în raza căruia este înregistrat 
sediul / domiciliul fiscal al plătitorului de venit. Pentru rezidenți, organul fiscal compe-
tent este cel ce administrează contribuabilului care solicită restituirea. 

ORDIN nr. 2093 din 24 august 2018 pentru aprobarea procedurilor privind 
definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, 
precum și a modelului și conținutului unor formulare (MO 745/2018) 
Ordinul aprobă următoarele proceduri: 
 Procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice 

Restituirea 
impozitului reținut 
la sursă în plus se 
face, în principiu, 
de plătitorul de 
venit și doar în 
anumite situații  
de către ANAF 
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Deciziile de plăți 
anticipate emise 
pentru anul 2018 
pentru persoane 
fizice se anulează 

și de emitere a deciziilor de impunere anuală 
 Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul 

anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și a cheltuie-
lilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii. 

Totodată sunt aprobate modelele și conținutul următoarelor formulare: 
 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoa-

nele fizice" 
 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de per-

soanele fizice" 
Formularele se utilizează pentru definitivarea impozitului anual datorat pe veniturile 
realizate de persoanele fizice în anul 2017. Până la data de 30 octombrie 2018, organul 
fiscal central competent stabilește impozitul pe venitul/câștigul net anual impozabil da-
torat, emite și transmite deciziile de impunere anuală. 
Prevederile ordinului se aplică pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 
2017. 

ORDIN nr. 1855 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a 
impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate 
(MO 721/2018) 
Urmare a implementării declarației unice pentru persoane fizice, a fost necesară anula-
rea deciziilor de plăți anticipate emise anterior de organele fiscale. Ordinul aprobă astfel 
Procedura de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de 
plăți anticipate, cât și modelul deciziei de anulare a impozitului pe venit. 

ORDIN nr. 1869 din 31 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabi‐
lirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice (MO 
701/2018) 
Ordinul aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile 
persoanelor fizice și modelul și conținutul formularului "Referat privind estimarea bazei 
de impozitare a veniturilor persoanelor fizice". 
Procedura se aplică pentru impunerea din oficiu a veniturilor realizate de persoanele 
fizice în anii 2016 și 2017. 
Impunerea din oficiu este determinată de nedepunerea declarațiilor de impunere de că-
tre persoanele fizice. Stabilirea din oficiu a obligației de plată se efectuează pentru fie-
care sursă și categorie de venit impozabil și pentru fiecare an fiscal pentru care nu au 
fost depuse declarații de impunere, conform legii.  
Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe venit se realizează în cadrul perioadei de 
prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale și nu privește perioadele pentru care a 
fost supus inspecției fiscale. Cuantumul impozitului pe venit se stabilește sub rezerva 
verificării ulterioare, potrivit legii. 
Procedura detaliază pașii ce se parcurg pentru identificarea contribuabililor, a venituri-
lor obținute și modalitatea de estimare și de stabilire din oficiu a impozitului.  

ORDIN nr. 1701 din 4 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii de stabilire și 
de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribu‐
ției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formula‐
rului 631 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asi‐
gurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale" (MO 
672/2018) 
Ordinul aprobă Procedura de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări socia-
le de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice. Este 
totodată aprobat modelul și conținutul formularului 631 "Decizie de impunere anuală 
pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigu-
rări sociale". 
Prevederile se aplică pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate 
(CASS) și a contribuției de asigurări sociale (CAS) datorate pentru veniturile realizate în 
anul 2017. 
Astfel, pentru CASS procedura de regularizare se aplică următoarelor categorii de veni-
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turi: 
a) venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, pres-

tări de servicii, venituri din profesii liberale și venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din 
activități adiacente) 

b) venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură 
c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din 

Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru 
care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal 

d) venituri din cedarea folosinței bunurilor 
e) investiții 
f) venituri din alte surse. 
În cazul CAS, procedura de regularizare se aplică următoarelor categorii de venituri: 
a) venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii 
b) venituri din profesii liberale 
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală.  

ORDIN nr. 1960 din 6 august 2018 privind modificarea Ordinului președinte‐
lui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aproba‐
rea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează 
în sistem angro sau en detail produse energetice ‐ benzine, motorine, petrol 
lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aproba‐
rea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea 
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distri‐
buție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, pre‐
cum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (MO 
700/2018) 

REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii iulie 2018 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii august 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 = 4,6440 RON; 1 CHF =  4,1143 RON; 1 GBP = 5,1764 RON; 1 USD =  3,9789 RON. 

AGENDA LUNARĂ  

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

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

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

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

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

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

înregistrare în scopuri de TVA;  
 Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
 Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 

Nu uitați să achitați 
la timp taxele și 
contribuțiile și       

să depuneți 
declarațiile fiscale! 
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 Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpozabilă" etc.) înscrise pe fac-
tură; 

 Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
 Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
 Completați Registrul non-transferurilor; 
 Completați Registrul bunurilor de capital; 
 Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi utilizat 

(BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale Europene). 
 
Pentru consultarea calendarului obligațiilor fiscale, accesați următorul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm 

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2018  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de 
activități dependente 

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

Nu se datorează pentru condiții normale 
de muncă 

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

25% 

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

Nu se datorează 10% 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%   

Impozitul pe venit   10% 

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

4 x salarii minime pe economie la fiecare 
100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit 

max 15,18 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 1.900 lei   

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

  
17 lei 

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. 
 © 2018 APEX Team International 


