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AMNISTIA FISCALĂ
Pe scurt, amnistierea înseamnă anularea obligațiilor accesorii pentru obligațiile
principale restante la 31 martie 2020, dacă principalul este achitat și cererea este
depusă până la data de 15 decembrie 2020.
Se aplică pentru toate categoriile de debitori.
Ce includem în categoria obligațiilor bugetare principale restante
Prin obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se
înțelege:
a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până
la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile ﬁscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG 29/2020 (21
martie 2020) și 31 martie 2020 inclusiv. Menționăm ca cele cuprinse în ultima
categorie au fost excluse de către OUG 29/2020 din categoria obligațiilor restante.
b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere
comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea
nu s-a împlinit termenul de plată, precum și diferențele de obligații bugetare
principale aferente perioadelor ﬁscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul ﬁscal prin decizie de impunere emisă și comunicată până la 14 mai 2020, ca urmare a unei inspecții ﬁscale sau a veriﬁcării situației
ﬁscale personale.
c) obligațiile bugetare principale aferente perioadelor ﬁscale de până la data de 31
martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oﬁciu de organul ﬁscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor inclusiv.
d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și
existente în evidența organului ﬁscal în vederea recuperării la data de 31 martie
2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe
decât organele ﬁscale, aferente perioadelor ﬁscale de până la data de 31 martie
2020, transmise spre recuperare organelor ﬁscale în perioada cuprinsă între 1
aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclu‐
siv:
a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv
b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.
Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată
care, la această dată, se aﬂă în oricare dintre situațiile prevăzute mai sus, iar ulteri© 2020 APEX Team International
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or acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ ﬁscal. Pentru cele menționate la litera b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ ﬁscal pentru a beneﬁcia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ ﬁscal până la data depunerii cererii
de anulare a accesoriilor inclusiv.
Accesoriile aferente unor obligații bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene nu se amână la plată și nu se
anulează, dacă instituția sau autoritatea publică care a transmis organului ﬁscal titlul
executoriu în vederea recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform
legii, respectivele accesorii.
A. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de
31 martie 2020
Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv,
administrate de organul ﬁscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură ﬁscală, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
b) toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul ﬁscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii
de anulare a accesoriilor inclusiv sunt stinse până la data depunerii cererii de anulare
a accesoriilor inclusiv.
c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile ﬁscale, potrivit vectorului ﬁscal, până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații ﬁscale, obligațiile ﬁscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul ﬁscal central.
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor de mai sus, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020
inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
B. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debi‐
tori prin declarație rectiﬁcativă
Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectiﬁcativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul ﬁscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiții:
a) declarația rectiﬁcativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectiﬁcativă se sting
prin orice modalitate prevăzută de Codul de Procedură Fiscală, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
c) toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul ﬁscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii
de anulare a accesoriilor inclusiv sunt stinse până la data depunerii cererii de anulare
a accesoriilor inclusiv.
d) debitorul să aibă depuse toate declarațiile ﬁscale, potrivit vectorului ﬁscal, până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații ﬁscale, obligațiile ﬁscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul ﬁscal central.
e) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor de mai sus, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020
inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
Prevederile sunt aplicabile și în cazul corectării erorilor din deconturile de TVA efectuate
potrivit reglementărilor legale în vigoare.
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C. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anteri‐
oare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată
Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile:
a) toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul ﬁscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii
de anulare a accesoriilor inclusiv sunt stinse până la data depunerii cererii de anulare
a accesoriilor inclusiv.
b) debitorul să aibă depuse toate declarațiile ﬁscale, potrivit vectorului ﬁscal, până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații ﬁscale, obligațiile ﬁscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul ﬁscal central.
c) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor de mai sus, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
D. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anteri‐
oare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere
Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul ﬁscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv
și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții ﬁscale sau veriﬁcării situației ﬁscale personale în derulare la data de 14 mai 2020 se anulează dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală.
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea
deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.
Prin inspecție ﬁscală sau veriﬁcare a situației ﬁscale personale în derulare la data de 14
mai 2020 se înțelege acea inspecție sau veriﬁcare pentru care nu s-a comunicat persoanei
controlate decizia de impunere până la 14 mai 2020.
Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de Procedură Fiscală prin care nu se iau în
considerare declarațiile depuse pe perioada inspecției ﬁscale, în situația inspecțiilor ﬁs‐
cale ce urmează să înceapă după data de 14 mai 2020, în scopul acordării anulării prevăzute mai sus, organele ﬁscale iau în considerare declarațiile rectiﬁcative depuse de debitori în primele 10 zile după data întrării în vigoare a ordonanței (14 mai 2020).
Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante
Debitorii care intenționează să beneﬁcieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii pot
notiﬁca organul ﬁscal cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. După primirea notiﬁcării, organul ﬁscal efectuează veriﬁcările necesare asupra situației debitorului și în cazul în care se constată că debitorul nu
și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul ﬁscal îl îndrumă conform art. 7 din Codul
de Procedură Fiscală. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notiﬁcării, organul ﬁscal eliberează din oﬁciu certiﬁcatul de atestare ﬁscală, pe care îl comunică
debitorului. Organul ﬁscal are obligația de a clariﬁca cu debitorul eventualele neconcordanțe cu privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității
ﬁscale sau a celor care pot ﬁ anulate.
Pentru debitorii care au notiﬁcat organul ﬁscal:
a) dobânzile, penalitățile și toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la
plată în vederea anulării. În acest caz, organul ﬁscal central emite decizie de amânare
la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor.
b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile
accesorii amânate la plată potrivit lit. a)
c) obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în
cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
Prevederile de mai sus sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii
de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii.
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Noi boniﬁcații
pentru persoanele
ﬁzice pentru plata
taxelor și
contribuțiilor până
la 30 iunie 2020

Pentru debitorii care nu au notiﬁcat organul ﬁscal, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile care pot ﬁ anulate și care au fost stinse după 14 mai 2020 se restituie, la cerere, potrivit Codului de Procedură Fiscală.
Alte prevederi
În cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri până la data de 14 mai
2020, pentru a le permite să beneﬁcieze de anularea accesoriilor, se reglementează posibilitatea contribuabililor de a efectua plăți din sumele indisponibilizate ca efect al popririi. Prin urmare, măsura se va aplica temporar, pentru perioada cuprinsă între 14 mai
2020 și 15 decembrie 2020 inclusiv.
Un debitor poate beneﬁcia de anularea accesoriilor în oricare dintre situațiile prevăzute,
independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.
Debitorii care beneﬁciau de eșalonarea la plată a obligațiilor ﬁscale, precum și cei care
obțin eșalonarea în perioada de până la 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneﬁcia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor în condițiile menționate anterior.
Anularea accesoriilor în cazul obligaților bugetare restante la data de 31 martie 2020
datorate bugetelor locale și altor autorități
În cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetelor locale, anularea accesoriilor se aplică de către unitățile administrativ-teritoriale,
opțional, prin hotărâre a consiliului local.
Anularea accesoriilor este aplicabilă și în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31
martie 2020 administrate de alte instituții sau autorități publice.
Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care au cereri de rambursare
Debitorii care la data de 15 decembrie 2020 inclusiv au cereri de rambursare în curs de
soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul ﬁscal respinge total sau parțial
rambursarea beneﬁciază de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit OUG
69/2020, dacă achită obligațiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în termen de 30 de zile de la
data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.
Menținerea valabilității facilității ﬁscale reprezentând anularea accesoriilor
Facilitatea ﬁscală reprezentând anularea accesoriilor își menține valabilitatea și în următoarele cazuri:
a) în cazul desﬁințării actului administrativ ﬁscal în procedura de soluționare a contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ ﬁscal;
b) în cazul în care ulterior emiterii certiﬁcatului de atestare ﬁscală, organul ﬁscal constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certiﬁcatul de atestare
ﬁscală.

DECLARAȚIA UNICĂ
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Se prorogă termenul de depunere al declarației unice de la 25 mai 2020 până la data de
30 iunie 2020 inclusiv.
Se re-introduce sistemul de boniﬁcații acordat persoanelor ﬁzice, sistem ce a funcționat
și în anii trecuți, astfel:
 5% boniﬁcație pentru plata impozitului pe venit, contribuției de asigurări sociale,
contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru venitul realizat în 2019
 5% pentru depunerea online a declarației unice.
dacă plata / depunerea sunt efectuate până la data de 30 iunie 2020.
Boniﬁcația prevăzută pentru depunerea online se acordă numai dacă este îndeplinită prima boniﬁcație, adică dacă plata se face până la 30 iunie 2020, caz în care se aplică ambele boniﬁcații.
Boniﬁcația se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în declarația
unică. Obligațiile ﬁscale de plată se determină prin diminuarea obligațiilor ﬁscale datorate cu valoarea boniﬁcației.
Contribuabilii care au depus Declarația unică, indiferent de modalitatea de depunere, fără
acordarea boniﬁcațiilor prevăzute mai sus, pot beneﬁcia de acestea, prin depunerea unei
declarații rectiﬁcative până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.
În cazul în care plata obligațiilor ﬁscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuată
până la data intrării în vigoare a ordonanței (14 mai 2020) sau ulterior acestei date, dar
nu mai târziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea boniﬁcațiilor.
© 2020 APEX Team International

Newsletter

Începând cu anul 2021 se poate acorda boniﬁcație de până la 10% la plata impozitului pe
venit anual și o boniﬁcație de până la 10% din contribuția de asigurări sociale. Nivelul
boniﬁcațiilor, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a
bugetului de stat. Procedura de acordare se va stabili prin ordin al ministrului ﬁnanțelor
publice.

DEPUNEREA FORMULARULUI 230
Se prorogă termenul de depunere al formularului 230 „Cerere privind destinația sumei
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” până la data de 30.06.2020 inclusiv.

SCUTIRI DE LA PLATA CONTRIBUȚIILOR SOCIALE
Stimulentele sau primele acordate de angajatori pe perioada stării de urgență persoanelor
ﬁzice care realizează venituri din salarii în temeiul contractelor individuale de muncă,
pentru desfășurarea activităților care presupun contact direct cu cetățenii și sunt supuse
riscului de infectare cu SARS-CoV-2, nu vor face parte din baza lunară de calcul al CAS,
CASS, respectiv al contribuției asiguratorii pentru muncă. Măsura se aplică pentru sumele
acordate începând cu 14 mai 2020, pe perioada stării de urgență, plătite până la data de
30 iunie 2020 inclusiv.
Beneﬁciarii acestor stimulente sau prime acordate, precum și activitățile desfășurate care
presupun contact direct cu cetățenii, se vor stabili prin decizie a angajatorului, care va
reprezenta document justiﬁcativ pentru aplicarea acestui regim ﬁscal.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanele impozabile, societăți cu sediul activității
economice în România, se va face cu analiza de risc ulterioară.

TAXE LOCALE
Autoritățile locale pot adopta hotărâri privind:
 acordarea de reduceri de până la 50% a impozitului pe clădiri dacă proprietarii sau
utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certiﬁcatul
pentru situații de urgență privind întreruperea parțială.
 scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri proprietatea publică sau privată a statului
ori a unităților administrativ-teritoriale, dacă, în perioada pentru care s-a instituit
starea de urgență utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă
total activitatea economică.
În cazul în care se adoptă astfel de hotărâri:
 proprietarii clădirilor nerezidențiale depun: cerere de acordare a reducerii a impozitului pe clădiri, însoțită de o declarație pe propria răspundere (la care se atașează certiﬁcatul de urgență, în cazurile de întrerupere parțială a activității)
 concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate de stat, depun o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație
pe propria răspundere în care vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut
obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență,
până la data de 15 septembrie 2020.

Reduceri de taxe
locale pentru cei
afectați de
pandemie

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea
unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemi‐
ologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2, pentru pre‐
lungirea unor termene, pentru modiﬁcarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul ﬁscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor
acte normative (MO 394/2020)
Ordonanța aduce noi măsuri adoptate în contextul epidemiei COVID-19, din care prezentăm mai jos pe cele mai importante.

TVA
Se prevede că livrările de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau
echipamente medicale și materiale sanitare care pot ﬁ utilizate în prevenire, tratarea și
combaterea COVID-19, efectuate până la data de 1 septembrie 2020 către asociații și fundații legal constituite, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA) cu drept de deduPagina 5
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cere. Bunurile supuse acestei scutiri sunt prevăzute în anexa nr. 2 la OUG 70/2020.
Furnizorul justiﬁcă scutirea de TVA cu declarația pe propria răspundere a asociației/fundației beneﬁciare cu privire la destinația bunurilor.
Nerespectarea de către asociațiile și fundațiile care achiziționează bunurile în regim de
scutire de taxa pe valoarea adăugată a destinației acestora constituie contravenție și se
sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA de a cărei scutire s-a beneﬁciat la
achiziția bunurilor. Această prevedere va intra în vigoare în termen de zece zile de la publicarea OUG 70/2020, și anume la data de 24 mai 2020.

IMPOZIT PE PROFIT
Sunt deductibile la calculul rezultatului ﬁscal cheltuielile rezultate din cesiunile de titluri
de stat, obligațiuni și alte instrumente de datorie care dau deținătorului un drept contractual de a încasa numerar.

ȘOMAJUL TEHNIC
Acordarea indemnizațiilor suportate din bugetul asigurărilor de șomaj pentru somajul
tehnic se prelungește până la 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după această dată
în domeniile în care se mențin restricții. Aceste indemnizații nu sunt supuse executării
silite prin poprire, pe durata acordării, indiferent de bugetul din care se suportă.

CERTIFICATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Termenul de obținere a certiﬁcatelor de urgență se prelungește până la 15 iunie 2020.

VENITURI PERSOANE FIZICE

Obținerea
Certiﬁcatelor
pentru Situații de
Urgență a fost
prelungită până la
15 iunie

Se datorează contribuția la sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele
ﬁzice care desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, unui raport
de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, pe perioada suspendării din funcție
a acestora, în condițiile legii.
Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă salariul
minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

VENITURI DIN EVENIMENTE
Impozitul aferent veniturilor din activități desfășurate în domeniul organizării de evenimente culturale, artistice, sportive, științiﬁce, educaționale sau de divertisment, ori din
participarea efectivă la astfel de activități, se calculează și se reține la momentul plății
venitului, dar se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care a avut loc evenimentul. Prevederile sunt aplicabile pentru evenimentele reprogramate până la ﬁnalul anului 2021, ca urmare a epidemiei SARS-CoV-2.

ZILE LIBERE PENTRU PĂRINȚI
Numărul de zile plătite unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor se stabilește
până la încheierea cursurilor anului școlar 2020-2021.

INDEMNIZAȚII PĂRINȚI
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, indemnizației pentru ingrijirea copilului cu handicap, precum și a indemnizației de acomodarea pentru copiii dați în adopție,
aferentă persoanelor care se aﬂă în concediu la data întrării în vigoare a ordonanței, se
prelungește până la data de 31 mai 2020.

INSOLVENȚA
Pe durata stării de alertă, debitorul aﬂat în stare de insolvență sau care ajunge în stare de
insolvență poate, însă nu are obligația, să adreseze tribunalului cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței. La cererea trebuie atașată și dovada notiﬁcării organului ﬁscal
competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii insolvenței.

LEGE nr. 54 din 14 mai 2020 pentru aprobarea OUG 33/2020 privind unele
măsuri ﬁscale și modiﬁcarea unor acte normative (MO 396/2020)
Legea aprobă OUG 33/2020 și extinde boniﬁcațiile introduse de aceasta.
Astfel, se acordă și în trimestrele II și III boniﬁcații de 10% din impozitul pe proﬁt datorat, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe proﬁt, indiferent de sistemul de declarare și plată, și pentru contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor,
dacă plătesc la termenele scadente, adică 25 iulie (pentru trimestrul II) și 25 octombrie
(pentru trimestrul III).
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HOTĂRÂRE nr. 340 din 30 aprilie 2020 pentru modiﬁcarea și completarea
titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplica‐
re a Legii nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, aprobate prin Hotărârea Guver‐
nului nr. 1/2016 (MO 364/2020)
Hotărârea aduce schimbări Codului Fiscal în materie de TVA. Astfel:
 Este modiﬁcat regimul special de TVA pentru obiectele second-hand care conțin metale semiprețioase și perle. Potrivit noilor prevederi, perlele și pietrele semiprețioase
pot intra în regimul special de TVA aplicat în cazul bunurilor second-hand.
 Anterior, Codul Fiscal prevedea expres că sunt excluse de la aplicarea acestui regim
pietrele semiprețioase, precum și obiectele vechi care conțin pietre semiprețioase,
prevederi ce erau contrare Directivei TVA.
 Criteriile pentru evaluarea riscului ﬁscal cu ocazia înregistrării în scopuri de TVA sau
a redobândirii codului de TVA anulat, au fost introduse ca anexe la normele metodologice ale Codului Fiscal. Nu sunt schimbări în ceea ce privește criteriile, această completare a normelor s-a facut ca urmare a modiﬁcărilor introduse de Legea 172/2019,
prin trecerea criteriilor de risc de la ANAF la Ministerul de Finanțe.

ORDIN nr. 1061 din 20 mai 2020 privind emiterea deciziilor referitoare la
obligații ﬁscale accesorii (MO 427/2020)
Ordinul introduce o derogare de la emiterea deciziilor referitoare la obligații ﬁscale accesorii, derogare luată prin prisma facilităților introduse de OUG 29/2020 de la 21 martie
2020, facilități prin care nu se consideră restante și nu se datorează dobânzi și penalități
pentru obligațiile bugetare cu termen de plată ce ar ﬁ trebuit să se realizeze după această
dată, dacă debitele principale sunt stinse în termen de 30 de zile de la încetarea stării de
urgență, adică până la 14 iunie 2020.
Astfel, pentru debitele ce ar ﬁ avut scadența după data de 21 martie 2020, pe durata stării
de urgență prelungită cu încă 30 de zile, nu se vor emite acte de executare silită și nici
decizii referitoare la obligații ﬁscale accesorii.
Reluarea procedurilor de executare silită sau de emitere a deciziilor de stabilire a unor
obligații ﬁscale accesorii, se vor relua în primele 15 zile după data de 14 iunie 2020.
Nota APEX: conform unor informații publice, Guvernul a extins până la 25 iunie termenul
până la care obligațiile ﬁscale neachitate pe perioada stării de urgență și încă 30 de zile
după, nu sunt considerate restante și nu generează dobânzi și penalități. Până la închiderea ediției curente a buletinului informativ APEX Team, aceste modiﬁcări nu au fost publicate în Monitorul Oﬁcial.

Extindere până la
25 iunie a
termenului de
suspendare a
obligațiilor
accesorii

ORDIN nr. 1029 din 11 mai 2020 privind aprobarea formularului utilizat de
intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, în vederea raportării in‐
formațiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul ra‐
portării (MO 407/2020)
Ordinul aprobă formularul utilizat pentru raportarea aranjamentelor transfrontaliere cunoscut sub denumirea DAC6.
Reamintim că setul de proceduri privind aranjamentele transfrontaliere și raportarea lor
au fost transpuse în România prin OUG 5/2020. La nivel de comunitate sunt aplicabile
prevederile directivei nr. 822/2019 privind raportarea tranzacțiilor transfrontaliere ce
implică scheme de optimizare ﬁscală.
Această directivă transpusă în legislația națională se adresează consultanților ﬁscali, avocaților, auditorilor, experților contabili și tuturor persoanelor ce participă la crearea unei
tranzacții transfrontaliere de optimizare ﬁscală, obligația raportării tranzacției ﬁind după
caz în seama acestor persoane sau în seama contribuabilului.
Potrivit OUG 5/2020 primele raportări se vor realiza până la data de 31 august 2020, pentru tranzacțiile transfrontaliere aferente perioadei 25 iunie 2018 - 30 iunie 2020.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 67 din 7 mai 2020 privind modiﬁcarea unor
acte normative și prelungirea unor termene (MO 382/2020)
Ordonanța stabilește posibilitatea ca și operatorii economici ale căror venituri sau încasări din luna aprilie 2020 sunt mai mici cu cel puțin 25% decât media lunilor ianuarie și
februarie 2020, să obțină Certiﬁcat de Situații de Urgență (CSU). Anterior, numai cei ale
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căror venituri din luna martie 2020 erau mai mici cu cel puțin 25% decât media lunilor
ianuarie și februarie 2020, puteau obține certiﬁcat de tip 2.

ORDIN nr. 1706 din 12 mai 2020 privind modiﬁcarea Ordinului ministrului
economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea
certiﬁcatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate
este afectată în contextul pandemiei SARS‐CoV‐2 (MO 385/2020)
S-a actualizat modelul Certiﬁcatului de Situații de Urgență (CSU) și al Declarației pe proprie răspundere ce trebuie dată de către reprezentantul operatorului economic ce solicit
CSU. Modiﬁcarea intervine ca urmare a acordării posibilității de a solicita CSU și de către
operatorii economici ale căror venituri sau încasări din aprilie 2020 sunt mai mici cu cel
puțin 25% decât media lunilor ianuarie și februarie 2020, astfel încât aceste documente
să includă și informațiile necesare referitoare la această situație.

ORDIN nr. 1942 din 12 mai 2020 pentru aprobarea modelului, conținutului,
modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate" (MO 426/2020)
Ordinul actualizează modelul și conținutul formularului 112 "Declarație privind obligațiile
de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate".

ORDIN nr. 1926 din 7 mai 2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE)
2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și
exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru
combaterea efectelor epidemiei de COVID‐19 în cursul anului 2020 (MO
376/2020)
Un nou formular 112 Una dintre măsurile luate la nivelul UE, pentru combaterea efectelor pandemiei COVIDa fost publicat
19, este scutirea de taxe la import și exonerarea de la plata TVA pentru mărfurile importate în perioada 30 ianuarie 2020-31 iulie 2020, necesare pentru combaterea efectelor
epidemiei de COVID-19.
Pot beneﬁcia de o astfel de scutire doar organizațiile cu caracter caritabil sau autorizate
în acest sens de ANAF prin unitățile sale subordonate. Această autorizare se acorda în
urma depunerii unei cereri, dacă organizația respectivă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 are caracter caritabil sau ﬁlantropic
 nu înregistrează la data depunerii cererii obligații ﬁscale restante administrate de
ANAF, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii existente în
evidența organului ﬁscal central în vederea recuperării
 declară că îndeplinește condițiile prevăzute de Decizia 2020/491 pentru aplicarea scutirii.
Dacă, în cazul unui control ANAF, se constată că organizațiile nu au respectat aceste condiții impuse de lege, li se anulează Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a
activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA,
iar autoritatea vamală va începe procedura de încasare a taxelor la import și a TVA aferente operațiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.
Tot prin acest act normativ s-a aprobat și Lista bunurilor care pot ﬁ importate în regim
de scutire de taxe la import și TVA.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 62 din 7 mai 2020 pentru adoptarea unor mă‐
suri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor
statutare (MO 372/2020)
Ordonanța a introdus măsuri simpliﬁcate de organizare a adunărilor generale ale acționarilor/asociaților (AGA) ale societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, în contextul
stării de urgență. Astfel, s-a introdus posibilitatea convocării sau deliberării prin mijloace
de comunicare la distanță.
Deși legea prevede că adunarea generală ordinară trebuie să se întrunească cel puțin o
dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului ﬁnanciar, dată ﬁind starea de
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urgență, termenul s-a prelungit până la data de 31 iulie 2020.
Informațiile și documentele vizând problemele înscrise pe ordinea de zi (inclusiv situațiile ﬁnanciare anuale, propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind
dividendele distribuite parțial în cursul anului ﬁnanciar) se vor publica pe pagina de internet a societății, dacă aceasta deține o pagină proprie de internet. În cazul în care societatea nu deține o pagină proprie de internet, acestea se transmit acționarilor/asociaților
prin poștă electronică sau, la cerere, copii ale acestor documente vor ﬁ transmise prin
poștă sau curier.
Prevederile sunt aplicabile și în cazul:
 AGA convocate anterior datei de 8 mai 2020, data de intrare în vigoare a ordonanței,
dar pentru care convocarea este stabilită pentru o dată ulterioară instituirii stării de
urgență
 AGA convocate pe durata stării de urgență, dar care sunt întrunite ulterior încetării
acestei stări
 AGA convocate și întrunite în primele 2 luni după încetarea stării de urgență.

LEGE nr. 62 din 20 mai 2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chi‐
riei pentru perioada aferentă stării de urgență (MO 425/2020)
Legea introduce anumite facilități la plata chiriei pe perioada stării de urgență și a următoarelor 30 zile după încetare, adică până la 14 iunie 2020.
Chiriașii ce desfășoară activități economice, ﬁe că sunt persoane juridice, ﬁe că sunt persoane ﬁzice, a căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020
față de media anului calendaristic anterior, pot solicita și amâna plata chiriei, fără plată
de dobânzi și penalități.
Amânarea plății chiriei este aplicabilă și persoanelor ﬁzice ce folosesc spațiul ca destinație de locuință.
Plata chiriei către proprietar se va efectua de către organul ﬁscal teritorial, în contul locatorilor la cererea chiriașilor.
Cererea va ﬁ însoțită de documente justiﬁcative, cum ar ﬁ contractul de locațiune, acordul părților pentru amânarea chiriei etc.
Plata chiriei se va realiza dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 Chiria este mai mică sau cel mult egală cu valoarea chiriei din luna februarie 2020
 Valoarea chiriei este de maxim 10.000 lei pentru operatori economici și maxim 2.000
lei pentru persoane ﬁzice, pentru ﬁecare locație.
Pentru persoanele ﬁzice, veniturile din cedarea folosinței bunurilor nu reprezintă venituri
impozabile, dacă valoarea chiriei este redusă cu cel puțin 30% față de luna februarie
2020. Prevederile sunt aplicabile pe durata anului 2020.
Procedura este similară și pentru persoanele ﬁzice ce înregistrează mai mult de 5 contracte, iar veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt reclasiﬁcate drept venituri din activități independente.
Dacă proprietarii sunt plătitori de impozit pe proﬁt sau microîntreprinderi și reduc chiria
cu 20% față de luna februarie 2020, atunci 80% din venituri sunt impozabile.
Chiriașii au obligația să plătească chiria conform unui graﬁc agreat cu proprietarul clădirii. În cazul în care plata nu se realizează la termenul agreat, autoritatea ﬁscală are dreptul să execute silit chiriașul, conform Codului de procedură ﬁscală.

Facilități la plata
chiriei pentru
perioada stării de
urgență

LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și com‐
baterea efectelor pandemiei de COVID‐19 (MO 396/2020)
Legea dispune o serie de măsuri în contextul trecerii de la starea de urgență la starea de
alertă, astfel :
 pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimțământul angajatului,
desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modiﬁcarea
locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia.
 valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se
prelungește pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la
încetarea acesteia. Totodată, părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, în condițiile legii.
 reluarea unor măsuri ﬁscale prevăzute în OUG70/2020, cum ar ﬁ:
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numărul de zile plătite unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor se stabilește până la încheierea cursurilor anului școlar 2020-2021;
ο pe durata stării de alertă, debitorul aﬂat în stare de insolvență sau care ajunge în
stare de insolvență poate, însă nu are obligația, să adreseze tribunalului cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței.
ο impunerea unor sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor impuse pe perioada stării
de alertă.
ο

LEGE nr. 59 din 19 mai 2020 privind aprobarea OUG 30/2020 pentru modiﬁ‐
carea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2 (MO 416/2020)
Legea aprobă OUG 30/2020, cu câteva modiﬁcări, astfel:
 Se mărește limita de vârstă a copiilor cu dizabilități, de la 18 la 26 ani, pentru care
părinții pot primi zile libere plătite
 Se clariﬁcă situația în care unul dintre părinte nu este salariat, însă realizează activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură
și piscicultură. Potrivit legii, celălalt părinte poate beneﬁcia de zile libere plătite, dacă unul dintre părinți realizează veniturile menționate.
 Pentru ca o persoană să beneﬁcieze de zile libere, în cadrul unei familii cu 2 părinți,
trebuie ca celălalt părinte să dea o declarație pe propria răspundere că nu beneﬁciază
de zile libere. Anexat la declarație se va pune o copie a certiﬁcatelor de naștere ale
copilului/copiilor.
 Termenul de plată a indemnizației pentru zile libere plătite din fondul pentru garantarea creanțelor salariale este de 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator. Anterior, termenul a fost de 60 de zile.
Diverse măsuri
 Pentru persoanele ce se aﬂă în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până
sociale au fost luate
la 2 ani, care se încheie în perioada stării de urgență, indemnizația se va plăti și pe
în contextul
durata stării de urgență, dar și pentru o perioadă de 30 de zile după încheierea stării
pandemiei COVID‐19
de urgență.
 Șomerii ce se aﬂă în perioada de plată a indemnizației de șomaj beneﬁciază de prelungirea perioadei de plată a indemnizației cu 3 luni ulterior actualei date.
 Pentru persoanele ce se aﬂă în șomaj tehnic, generat de aplicarea prevederilor art. 52
alin. (1) lit. c) din Codul muncii, iar suspendarea contractului de muncă este generată
de instituirea stării de urgență, se pot acorda tichete de masă. Acestea pot ﬁ acordate
doar pe suport electronic. Totuși, la momentul acestei modiﬁcări aduse de lege, starea
de urgență era deja încheiată.
Legea a intrat în vigoare la 22 mai 2020.

LEGE nr. 60 din 19 mai 2020 pentru aprobarea OUG 32/2020 privind modiﬁ‐
carea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modiﬁcarea și completarea
unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul
protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răs‐
pândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2 și pentru stabilirea unor măsuri supli‐
mentare de protecție socială (MO 416/2020)
Legea aprobă OUG 30/2020, cu cateva modiﬁcări, astfel:
 La acordarea indemnizației de șomaj tehnic pentru alți profesioniști, se va ține cont
nu numai de încasările din activitatea profesională, ci și de încasările de natură salarială sau diversele sume de indemnizații primite de la buget.
 Când se determină reducerea încasărilor cu minim 25%, se vor cumula veniturile din
activitatea profesională cu veniturile din salarii și cu veniturile din alte indemnizații,
ajutoare, încasări (art. 62 și art. 76 din Codul ﬁscal).
 Termenul de plată pentru indemnizația de șomaj tehnic de care beneﬁciază alți profesioniști pe durata stării de urgență, este de 10 zile de la depunerea documentelor.
Legea a intrat în vigoare la 22 mai 2020.
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ORDIN nr. 1779 din 20 martie 2020 privind stabilirea valorii sumei lunare
indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al
anului 2020 (MO 427/2020)
Pentru semestrul I al anului 2020, începând cu luna aprilie 2020, valoarea sumei lunare
care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 470 lei.
Valoarea nominală stabilită se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2020, respectiv august 2020 și septembrie 2020.

ORDIN nr. 987 din 27 aprilie 2020 pentru modiﬁcarea și completarea unor
ordine ale președintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare
utilizate în domeniul colectării creanțelor ﬁscale (MO 368bis/2020)
Ordinul modiﬁcă și completează unele formulare utilizate în aplicarea măsurilor de executare silită prin poprire, în contextul implementării sistemului electronic de poprire a
conturilor bancare de către ANAF.

ORDIN nr. 2 din 6 mai 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice pri‐
vind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații
ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit (MO
383/2020)
INFO ‐ SUSPENDAREA DOBÂNZILOR ȘI PENALITĂȚILOR
Vă reamintim că pentru obligațiile ﬁscale scadente începând cu 21 martie 2020 și neachitate până la 30 zile după încetarea stării de urgență (14 iunie 2020), nu se calculează și
nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură ﬁscală. Acestea nu sunt obligații ﬁscale restante.
Conform unor informații publice, Guvernul a extins până la 25 iunie termenul de mai sus.
Până la închiderea ediției curente a buletinului informativ APEX Team, aceste modiﬁcări
nu au fost publicate în Monitorul Oﬁcial.

REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii mai 2020
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii mai 2020 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 = 4,8426 RON; 1 CHF = 4,5273 RON; 1 GBP = 5,3509 RON; 1 USD = 4,3517 RON.

Nu uitați de
achitarea taxelor și
contribuțiilor până
la 25 iunie 2020

Alăturați‐vă echipei!

APEX Team recrutează Assistant Manager ‐ Front Desk
vorbitor de limba engleză și franceză

Trimiteți C.V. la: recrutare@apex‐team.ro
Aplicația dumneavoastră va ﬁ tratată cu discreție.
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AGENDA LUNARĂ
Zilnic nu uitați
 Să completați registrul de casă (să imprimați registrul întocmit în format electronic);
 Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări;
 Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare la începerea/încetarea
unui contract de muncă, daca este cazul.

La ﬁnal de lună nu uitați
 Să completați Registrul Jurnal;
 Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii;
 Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenții în
cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal;
 Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent;
 Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii.

Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA










Menționați pe documentele emise către partenerii din UE 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 (taxare inversă, operațiune neimpozabilă, etc.) înscrise pe factură;
Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;
Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite;
Completați Registrul non-transferurilor;
Completați Registrul bunurilor de capital;
Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va ﬁ utilizat
(BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale Europene).

ANAF ‐ calendarul obligațiilor ﬁscale
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_ﬁscale_2020.htm

INDICATORI SOCIALI
Contribuții 2020
pentru activități dependente
Contribuția pentru asigurări sociale
(pensie)
Contribuția la fondul de asigurări sociale
de sănătate (calculată la venitul brut)
Contribuția asiguratorie pentru muncă
Impozitul pe venit
Fondul pentru neangajarea de persoane
cu handicap (pentru angajatorii care au
peste 50 salariați)
Valoarea unui tichet de masă impozabil
în sensul impozitului pe venit
Salariul minim pe economie (brut)
de la 1 ianuarie 2020

Angajator și beneﬁciar
(pentru activități considerate dependente)
(cota %)

• Nu se datorează pentru condiții normale de muncă
• 4% pentru condiții deosebite de muncă (*)
• 8 % pentru condiții speciale de muncă (*)
Nu se datorează

Angajat și presta‐
tor de activități
dependente
(cota %)
25% (**)
10% (***)

2,25% (*)
10% (****)
4 x salarii minime pe economie
la ﬁecare 100 de salariați
max. 20 lei

• 2.230 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)
• 20 lei
Pentru angajații instituțiilor publice
Pentru angajații din sectorul privat
• 50 lei
Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construcții 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 veniturile brute realizate lunar de până la 30.000 lei.
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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

www.apex-team.ro
Misiunea noastră:
să aducem valoare afacerii clienților

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

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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