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OMFP nr. 3055/2009OMFP nr. 3055/2009

� ORDIN nr. 2869 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi 
completarea unor reglementări contabile

Modificări şi completări privind 
Reglementările contabile conforme cu 
Directiva a IV-a a CEE (OMFP nr. 
3.055/2009)

� Tratamentul contabil al reducerilor comerciale primite 
ulterior facturării

- se aplică şi în cazul reducerilor comerciale legate de prestările 
de servicii

- reducerile comerciale care reprezintă evenimente ulterioare 
datei bilanţului, se înregistrează la data bilanţului :

408 „Furnizori - facturi nesosite” = 609 “Reduceri comerciale primite”

709 “Reduceri comerciale acordate” = 418 „Clienţi - facturi de întocmit”

şi se reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care 
se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la data 
bilanţului.

(pct 51 alin (4) completat)

� Condiţii privind transferul in contabilitate, ca urmare 
a modificarii destinatiei unui activ

- transferul in contabilitate poate fi efectuat dacă şi numai 
dacă există o modificare a utilizării imobilizării, evidenţiată 
de începerea modernizării, în vederea vânzării (Cls 3 = 
Cls 2)

- în lipsa modernizării imobilizarea va fi tratata la fel până 
la scoaterea sa din evidenţă, şi nu ca element de stoc..



� LIFO

- in cazul în care aplicarea metodei LIFO conduce la solduri 
creditoare în conturile de stocuri, această diferenţă nu se  
mai reia pe seama altor venituri din exploatare.

� Fondul comercial negativ

- Se înregistrează şi în situaţiile financiare anuale individuale. 
(Tratament asemănător celui prevăzut de Reglementarile
contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE)..

- Cota-parte din fondul comercial negativ, transferată la 
venituri se inregistreaza in contul 7815 “Venituri din fondul 
comercial negativ ““

- introducerea unei pozitii distincte (65) pentru fondul 
comercial negativ (2075) in formatul de bilant

- desprinderea din rd 10 ”Alte venituri din exploatare (ct. 758 
+ 7417 + 7815)) a unei pozitii distincte pentru „veniturile din 
fondul comercial negativ” la rd 11, in contul de profit şi 
pierdere 

� Evaluarea elementelor in valuta se aplică şi în cazul:

- Creanţelor şi datoriilor reflectate în conturile 481 „Decontări între  
unitate şi subunităţi” şi 482 „Decontări între subunităţi” de 
subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu 
sediul sau domiciliul în străinătate, provenind din relaţiile cu 
persoana juridică căreia îi aparţin aceste subunităţi, respectiv cu 
alte subunităţi ale aceleiaşi persoane juridice; 

- avansurilor acordate pentru imobilizări corporale şi necorporale 
(232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” şi 234 
„Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale”); 

- avansurilor acordate pentru cumpărări de bunuri de natura 
stocurilor, respectiv primite pentru livrări de bunuri şi prestări de 
servicii (409 ”Furnizori - debitori”, respectiv 419 ”Clienţi -
creditori”);

- depozitelor bancare constituite în valută (267 ”Creanţe 
imobilizate” şi 508 ”Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe 
asimilate”).

(pct 1861 nou introdus)

� Evaluarea elementelor in valuta 

- in contextul datelor informative raportate potrivit legii, 
creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se 
face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate 
creanţelor şi datoriilor în lei.

(pct 1862 nou introdus)

� Returul de mărfuri/produse de către clienţi

- Dacă mărfurile/produsele finite returnate se referă la o 
vânzare efectuată în exerciţiul financiar precedent, corecţia 
se înregistrează la data bilanţului în roşu:

La furnizor

418 418 „Clienţi-facturi de întocmit”=707 707 “Venituri din vânzarea 
măfurilor”/701 701 “Venituri din vânzarea produselor”

Si scăderea din gestiune

La client

371371 “Mărfuri” / 345345 “Produse finite” = 408 408 „Furnizori - facturi 
nesosite”

- se reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care 
se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la data 
bilanţului.

- (pct. 188 alin (4) nou introdus)



� Fuziunea prin absorbţie

- valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită în 
capitalul societăţii absorbante se evidenţiază de 
societatea absorbantă, cu ocazia preluării elementelor de 
bilanţ ale societăţii absorbite, în contul 1095 „Acţiuni 
proprii reprezentând titluri deţinute de societatea 
absorbită la societatea absorbantă”

� Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, 
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor 
de capitaluri proprii

- SD 149 “Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, 
vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea 
instrumentelor de capitaluri proprii” poate fi acoperit, de 
asemenea, din rezultatul reportat din rezultatul reportat şşi alte elemente ale i alte elemente ale 
capitalurilor proprii (117, 106)capitalurilor proprii (117, 106), potrivit hotărârii AGA.”

(pct 2442 nou introdus)

� Conturi noi

-- 1095 1095 ““AcAcţţiuni proprii reprezentând titluri deiuni proprii reprezentând titluri deţţinute de inute de 
societatea absorbită la societatea absorbantăsocietatea absorbită la societatea absorbantă”” (A).
D 1095 - valoarea acţiunilor deţinute de societatea 
absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea 
absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie: 1095 = 
456;
C 1095- valoarea acţiunilor deţinute de societatea 
absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea 
absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi anulate 
de aceasta: 149 =1095

-- 2677 2677 ““ObligaObligaţţiuni achiziiuni achiziţţionate cu ocazia emisiunilor ionate cu ocazia emisiunilor 
efectuate de terefectuate de terţţii”” (A).
În D 2677 se înregistrează si sume plătite sau de plătit, 
reprezentând valoarea obligaţiunilor achiziţionate cu 
ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care 
urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an: 
2677 = 512 sau 2677 = 462.

� Alte completări în funcţionarea conturilor

- În D 264 “Titluri puse în echivalenţă” se înregistrează 
partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în 
exerciţiul financiar curent, cu ocazia consolidării prin 
punere în echivalenţă a participaţiei deţinute de investitor 
în întreprinderea asociată, in contrapartida cu contul 768 768 
„„Alte venituri financiareAlte venituri financiare” (anterior era mentionat contul 
761).

- in creditul contului 264 se inregistreaza partea cuvenită 
investitorului din pierderea înregistrată în exerciţiul curent 
de întreprinderea asociată, cu ocazia consolidării prin 
punere în echivalenţă a participaţiei deţinute de investitor 
în întreprinderea asociată in contrapartida cu contul 668 668 
„„Alte cheltuieli financiareAlte cheltuieli financiare””..

� Inlocuirea notiunii de entitati legate cu cea de parti
legate – notiune ce cuprinde atat entitatile, cat si
persoanele legate (definite in mod distinct in cadrul
Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a 
CEE)

� Prezentarea structurii bilantului, a bilantului prescurtat si a 
contului de profit si pierdere, in conformitate cu noile
modificari aduse reglementarilor contabile.



Modificări şi completări privind 
Reglementările contabile conforme cu 
Directiva a VII-a a CEE (OMFP nr. 
3.055/2009)

� Se reformuleaza si se completeaza conditiile in care 
o entitate sau o persoana este considerata a fi
legata unei entitati raportoare.

Modificari si completări ale Normelor
metodologice de întocmire şi utilizare a 
documentelor financiar – contabile (OMFP 
3512/2008)

� Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor
economico- financiare se efectuează, de regulă, 
lunar.

Modificari si completări ale Normelor
metodologice de întocmire şi utilizare a 
documentelor financiar – contabile (OMFP 
3512/2008)

� Reguli noi pentru entitati cu cifra de afaceri mai
mica de 35000 eur

- Pot inregistra in contabilitate operatiunile
economico-financiare la alte perioade decat lunar, 
dar nu mai tarziu de data pentru care se intocmesc
declaratiile privind impozitul pe profit, respectiv data 
situatiilor financiare anuale sau a raportarilor
contabile stabilite potrivit legii.

- Pentru determinarea plafonului prevăzut anterior se 
utilizează cursul de schimb valutar comunicat de 
BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar 
precedent.

- Nu mai depun la unităţile teritoriale ale MFP 
raportări contabile în cursul exerciţiului financiar.

� înregistrarea în contabilitate se efectuează pe baza 
documentelor justificative sau a unui centralizator în care 
sunt înscrise mai multe documente justificative al căror 
conţinut se referă la operaţiuni de aceeaşi natură şi la 
aceeaşi perioadă, situaţie în care documentele 
justificative se anexează la acesta.

� înregistrarea în Registrul-jurnal şi Cartea mare se 
efectuează pentru aceeaşi perioadă.



Modificări Modificări fiscalfiscale valabile de e valabile de 

la 01 ianuarie 2011la 01 ianuarie 2011

� Ordonanta de urgenta 117 din 23 decembrie 2010 
(OUG 117/2010) pentru modificarea si completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si
reglementarea unor masuri financiar-fiscale

� Hotărâre nr. 1397 din 28/12/2010 privind modelul, 
conţinutul, modalitatea de depunere şi de 
gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată
a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 

� Ordonanta de urgenta 123 din 28 decembrie 2010 
(OUG 123/2010) pentru abrogarea Legii nr. 
130/1999 privind unele masuri de protectie a 
persoanelor incadrate in munca

DeclaraDeclaraţţiaia unicunicăă

�� ""DeclaraDeclaraţţiaia privindprivind obligaobligaţţiileiile de de platăplată a a contribucontribuţţiiloriilor
socialesociale, , impozituluiimpozitului pepe venitvenit şşii evidenevidenţţaa nominalănominală a a 
persoanelorpersoanelor asigurateasigurate"" se utilizează pentru declararea
contribuţiilor sociale datorate, începând cu obligaţiile
aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de depunere până
la data de 25 februarie 2011 inclusiv.

� Până la data de 1 iulie 2011, declaraţia se poate
depune şi în format electronic, pe suport electronic, 
însoţit de formularul prevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre 
- "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate", în format hârtie, semnat şi 
ştampilat, conform legii.

DeclaraDeclaraţţiaia uniunicăcă

Declaraţia 112 poate fi corectată de contribuabili din proprie 
iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

!Se foloseste acelasi model de formular ca şi declaraţia 
corectă.

Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:
� corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor 

sociale datorate de angajatori şi entităţi asimilate 
angajatorilor şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi;

� modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;

� modificarea unor date pe baza cărora se determină 
stagiile de cotizare şi punctajul asiguratului în sistemul 
public de pensii, in cazul omisiunii înscrierii sau 
înregistrării fără temei (anulare!) a unui/unor 
asigurat/asiguraţi;

� corectarea altor informaţii prevăzute de formular.



Consecinte ale abrogarii Legii nr. 130/1999 
privind unele masuri de protectie a 
persoanelor incadrate in munca (1)

Dispare obligativitatea indeplinirii unor masuri precum:

Incepand cu 01 ianuarie 2011:

� inregistrarea contractelor individuale de munca incheiate
la inspectoratele teritoriale de muncă;

Consecinte ale abrogarii Legii nr. 130/1999 
privind unele masuri de protectie a 
persoanelor incadrate in munca (2)

Incepand cu 01 februarie 2011
� păstrarea şi completetarea carnetelor, sau, in cazul

pastrarii si completarii carnetelor de angajator, prezentarea
acestora la încetarea contractelor individuale de muncă, în
vederea certificării înscrierilor efectuate;

� depunerea la inspectoratele teritoriale de muncă a actelor
privind executarea, suspendarea, modificarea şi încetarea
contractelor individuale de muncă;

� depunerea la inspectoratele teritoriale de muncă lunar, a 
dovezilor de calculare a drepturilor salariale, până la data 
de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata
acestora;

� calculul comisionului şi depunerea lunara la inspectoratul
teritorial de muncă a unei declaraţii fiscale privind stabilirea
comisionului;

� plata comisionului până la data de 25 a lunii următoare
celei pentru care este datorat.

AlteAlte modificarimodificari

� Se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind 
carnetul de muncă (art. 298, alin.3 din Codul 
muncii).

Consecinta: de la 1 ianuarie 2011 încetează 
existenţa carnetului de muncă, după această dată 
evidenţa muncii realizându-se electronic prin 
intermediul registrului general de evidenţă a 
salariaţilor reglementat prin Hotărârea de Guvern 
nr. 161/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare.

Generalitati

� Lărgirea sferei de cuprindere a Codului fiscal

- includerea contribuţiilor sociale (CAS, CASS, CFS, CCI, (CAS, CASS, CFS, CCI, 
contributiacontributia la la fondulfondul de de riscrisc, , contributiacontributiala fondul de la fondul de 
garantare);garantare);

- Se mentin cotele din 2010;

- titlu nou IX2 Contribuţii sociale obligatorii:
•• sfera contributiilor sociale,sfera contributiilor sociale,
•• contribuabilii sistemelor de asigurari socialecontribuabilii sistemelor de asigurari sociale,
•• baza de calcul al contributiilor sociale individualebaza de calcul al contributiilor sociale individuale

(angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice 
platitor de venituri de natura salariala sau asimilate 
salariilor; persoanele care beneficiază de indemnizaţie 
de şomaj sau de alte drepturi de protecţie socială ori de 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate; 
persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru 
creşterea copilului; persoanele care beneficiază de 
ajutor social; pensionarii cu venituri din pensii ce  
depăşesc 740 lei; veniturile sub forma indemnizatiilor de 
asigurari sociale de sanatate))



� Contribuabil este salariatul, persoana care 
realizeză venituri de natură profesională (CAS şi 
contribuţie individuală de şomaj), pensionari cu 
venit peste 740 lei, precum şi angajatorii şi entităţi 
asimilate angajatorului.

Baza de calcul generală

Baza lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale
pentru angajaţi, angajatori, administratori, membri ai
directoratului şi ai consiliului de supraveghere, reprezentanţi
în AGA, etc. reprezintă câştigul brut realizat din activităţi
dependente în ţară şi străinătate, care include: 

�veniturile din salarii; 

�remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de 
mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale; 

�sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a 
acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii
directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în
comisia de cenzori; 

�indemnizaţia lunară a asociatului unic; 

� indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul
net, cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit
actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a 
acţionarilor; 

� sumele reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite
în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de 
inflaţie; 

� indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe
perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului
individual de muncă; 

� indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, 
acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de 
alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 
2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile
publice; 

� orice alte sume de natură salarială sau avantaje asimilate
salariilor în vederea impunerii. 

� Baza de calcul a contribuţiei individuale (CAS, somaj, 
CASS) este câştigul brut, inclusiv suma din profitul net 
cuvenită administratorilor si indemnizaţia asociatului unic.
In cazul în care total bază de impozitare este mai mare bază de impozitare este mai mare 
decât 5 salarii medii brutedecât 5 salarii medii brute contributia individuală este 
plafonată la acest nivel.

Pe perioada concediului medical baza de calcul a CAS 
individuală este de 35% din salarul mediu brut (2.022 lei 
pentru 2011) corespunzator zilelor lucrătoare din concediul 
medical (art. 29611).

Se calculeză somaj numai pentru indemnizaţia de CM 
suportată de societate (art.19616 alin. 4)).

Nu intră în baza de calcul a fondului de săntate indemnizaţia 
de concediu medical conform art. 257 alin (6).



� Baza de calcul a CAS angajator este suma câştigurilor 
brute realizate de către salariaţii.

Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre 
numărul salariaţilor pentru care angajatorul datorează 
contribuţie şi valoarea a 5 salarii medii brute (2.022 lei).

Pe perioada concediului medical baza de calcul a 
contribuţiei de CAS este de 35% din salariul mediu brut 
(2.022 pt. 2011) corespunzător zilelor lucrătoare din 
concediul medical (art. 29611).

� Baza de calcul a CASS angajator este suma câştigurilor 
brute realizate de către salariaţii. Nu intră în baza de calcul 
a fondului de sănătate indemnizaţia de concediu medical 
(art. 257 alin. (6)).

� Baza de calcul a CCI este suma câştigurilor brute realizate 
de către salariaţii.
Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre 
numărul asiguraţiilor pentru care se calculează contribuţie şi 
valoarea a 12 salarii minime brute (670 lei)

� Baza de calcul a contribuţiei datorate de angajator la 
şomaj este suma câştigurilor brute realizate de asupra 
cărora există obligaţia de plată a contribuţiei de şomaj.
Somaj se calculează doar pentru indemnizaţia de CM 
suportat de societate 19616 aliniat 4. 
Şomaj nu se plăteşte la pensionari.

� Baza de calcul a contribuţiei datorată la Fondul de 
Garantare: baza lunară de calcul o reprezintă suma 
câştigurilor brute realizate de salariaţii cu contract 
individual de muncă.

� Baza de calcul a contribuiei datorat de angajator 
pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli 
profesionale: reprezintă suma câştigurilor brute 
realizate, iar in cazul concediului medical se plăteşte la o 
bază egală cu salariul de bază minim garantat (670 lei) 
corespunzător numărului de zile de concediu medical.

� Baza de calcul a contribuţiei datorată de angajator 
pentru persoanele vizate de OUG 58/2010 (drepturi 
autor si conventie civilă)

Se calculează contribuţie individuale CAS si contribuţie 
individuală de şomaj.

Baza de calcul pentru drepturile de autor este venitul brut venitul brut 
diminuat cu cheltuielile deductibilediminuat cu cheltuielile deductibile (cheltuieli art. 50 alin. 
1) lit. a) si alin. 2) litera a) CF).

Baza de calcul pentru activitatea realizata pe bază de 
convenţie civila este egala cu venitul brut.venitul brut.

Nu se cuprind în baza de calcul a contribuţiei Individuale 
(29615):

� ajutoare de înmormantare, ajutor pentru boli grave 
incurabile, ajutor pentru nastere, venit reprezentând 
cadouri pentru copii, contravaloarea transportului la locul 
de muncă, cadourile oferite de angajatori în beneficiul 
copiilor minori ai angajaţilor de Crăciun , Paste, 1 iunie si 
salariatelor de 8 martie in limita a 150 lei;

� contravaloarea locuinţei de serviciu;

� indemnizaţia de instalare pentru încadrarea într-o unitate 
situată într-o altă localitate;

� cheltuieli cu pregătirea profesională;

� costul abonamentelor telefonice efectuate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

� tichete de masă, de vancanţă, cadou şi tichete de creşă 
acordate.



La art 29615 apare lit. p): că nu se cuprind în baza lunară a 
contribucontribuţţiilor sociale individuale obligatoriiiilor sociale individuale obligatorii avantajele primite 
în legtură cu o activitate dependentă fără a se limita la:

� utilizarea oricărui bun din patrimoniul afacerii în scop personal 
inclusiv auto;

� cazarea, hrana, îmbrăcămintea, personalul pentru munci 
casnice, precum şi alte bunuri şi servicii oferite gratuit;

� abonamentul si costuri ale convorbirilor telefonice folosite în 
interes personal;

� permisele de călătorie pe mijloace de transport folosite în interes 
personal;

� primele de asigurări păltite de angajator în beneficiul salariatului.

Altfel spus: toate avantajele in natură primite de un salariat toate avantajele in natură primite de un salariat 
de la angajator nu se cuprind de la angajator nu se cuprind îîn baza de impozitare a n baza de impozitare a 
contribucontribuţţiilor individuale.iilor individuale.

Excepţii (art. 29616):

� Suma pentru participarea salariaţilor la profit nu se 
cuprinde în baza lunară pentru contribuţia pentru asigurari 
sociale, respectiv contribuţia pentru  accidente de muncă 
şi boli profesionale;

� Nu se plătesc contribuţii pentru concedii medicale pentru:

- sumele primite de reprezentanţi în AGA, consiliul de 
administraţie, cenzori;

- indemnizaţia administratorului stabilită prin AGA;
- sumele plătite pentru clauza de neconcurenţă;
- indemnizaţia asociatului unic, cu excepţia 

indemnizaţiilor primite de administratori;

� Nu se datorează şomaj pentru angajaţii care sunt 
pensionari.

� Nu se datorează şomaj (alin. 4) lit. e)) pentru prestaţiile 
suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul 
naţional unic de sănătate si accidente de muncă;

� Nu se datorează şomaj pentru sumele reprezentând 
participarea la profit a salariaţilor;

� Prestaţiile suportate din BASS (concedii medicale) şi din 
fondul de accidente sunt exceptate de la plata contribuţiei 
de asigurari sociale şi de asigurare pentru accidente;

� Plătitorul de venituri din drepturi de autor sau convenţii 
civile (OUG 58/2010) nu datorează CAS si somaj în 
calitate de angajator, ci plăteşte în numele realizatoruli de 
venit. Nu se datorează aceste contribuţii pentru 
pensionari, pentru activităţi ocazionale (sporadice)

(Alin. 5, 6 si 15 ale art. III din OUG 58/2010)

� Se calculează contribuţia socială de sănătate pentru 
indemnizaţia de concediu medical acordat în urma unui 
accident de muncă.

Impozit pe venit

� Impozitarea bonurilor de valoare acordate cu titlu 
gratuit (abrogarea art. 42 lit e);

� Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a 
fost identificată
Orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile 
Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost 
identificată se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra 
bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor şi 
metodelor indirecte de reconstituitemetodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau 
cheltuielilor.
Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili 
cuantumul impozitului şi al accesoriilor. (Art. 791 nou 
introdus)

� Dividende obţinute de nerezidenţi
Impozitul reţinut de o persoană juridică română pentru 
dividendele acordate unui nerezident este de 16% ca 
urmare a abrogarii art. 116) alin. 2) lit. b).



� Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizează venituri, altele decât cele din:
- activităţi în domeniul bancar;
- activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurarilor, al pieţei 

de capital, cu excepţia persoanelor juridice care 
desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;

-- activităactivităţţi i îîn domeniile jocurilor de noroc, consultann domeniile jocurilor de noroc, consultanţţei ei şşi i 
managementului;managementului;

- au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat 
persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.

b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 
100.000 euro;

d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele 
decât statul şi autorităţile locale.

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este în 
continuare 3%.3%.

Venituri în cursul unui an fiscal > 100.000 euro => aceasta va 
plati impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile 
realizate de la începutul anului fiscal:

Impozit pe profit datoratImpozit pe profit datorat =Impozit pe profit calculat de la =Impozit pe profit calculat de la 
îînceputul anului fiscal până la sfârnceputul anului fiscal până la sfârşşitul perioadei de raportareitul perioadei de raportare
-- Impozit pe veniturile microântreprinderilor datorat in cursul Impozit pe veniturile microântreprinderilor datorat in cursul 
anuluianului

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 
se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare trimestrului 

Atenţie!
Pentru anul 2011 societăţiile care se încadrează trebuie să 
îşi exercite dreptul de opţiune până pe 31.01.2011 prin 
depunerea declaradeclaraţţiei de meniei de menţţiuniiuni pentru persoane juridice.

� Venitul net anual pe baza normelor de venit

- Pot opta doar contribuabilii care realizeaza venituri 
comerciale (fapte de comert, prestari de servicii, 
practicarea unei meserii)

! Sunt excluse activitatile care genereaza venituri din 
profesii libere si din drepturi de proprietate intelectuala.

- Daca un contribuabil desfaşoară două sau mai multe 
activităţi care generează venituri comerciale, venitul net 
din aceste activităţi se stabileşte prin însumarea 
nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei 
activităţi.(art. 46 alin (5))

�Clarificări privind veniturile din activităţi independente

Contribuabilii care realizează venituri din:

- drepturi de proprietate intelectuală,
- vânzarea bunurilor în regim de consignaţie,
- activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, 

comision sau mandat comercial,
- activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor 

civile încheiate potrivit Codului civil 
- activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi 

extrajudiciară

pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit finalopta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.

Opţiunea de impunere a venitului brut se exercită îîn scrisn scris în 
momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract şi este 
aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii 
desfăşurate pe baza acestuia.



Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la 
momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin 
aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut şi reprezintă 
impozit final.

Impozitul astfel reţinut se virează la bugetul de stat până la 
data de 25 in25 inclusiv a lunii următoareclusiv a lunii următoare celei în care a fost 
reţinut. (art 521 nou introdus, ce înlocuieste art 52 alin 4))

� Declaraţii de venit

Contribuabili care în anul anterior au realizat pierderi si cei 
care au realizat venituri pe perioade mai mici de 1 an depun 
o data cu declaraţia privind venitul realizat an anterior si 
declaraţia estimativa de venit (art. 81 alin 3).

Depun o declaraţie privind venitul realizat pana pe data de 
15 mai contribuabilii care realizează venituri din:
- activitati independente, cedarea folosinţei şi venituri din 

activităţi agricole, determinate determinate îîn sistem realn sistem real
- din transferuri de titluri de valoare si vanzare cumparare 

de valută.

Atenţie! Contribuabili care obţin venituri din străinătate 
trebuie să le declare până pe data de 15 mai a anului 
următor celui de realizare a venitului (art.90).

Atenţie!

Nu se depun declaraNu se depun declaraţţiiii pentru următoarele categorii de 
venituri:

�cele determinate pe bază de normă de venit;

�veniturile a căror impunere a fost finală, precum:

� activităţi independente menţionate la art 52 alin 1) lit a) –
e);

� venituri din cedarea folosintei bunurilor
� venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor;
� venituri din investitii, premii si jocuri de noroc a caror 

impunere este finala;
� venituri din pensii;
� venituri din activitati agricole, a caror impunere este 

finala;
� venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
� venituri din alte surse.

(art. 83 alin 3))

� Impozitul pe venit se calculează de către organul fiscal, 
pe baza „Declaraţiei privind venitul realizat” şi emite 
decizia de impunere conform art. 84 (înainte se calcula de 
către contribuabil).

� Plata impozitului se face in termen de 60 de zile de la 
data comunicării deciziei de impunere (înainte era până 
pe data de 25 mai).



�� Stabilirea câStabilirea câşştigului net anual impozabiltigului net anual impozabil

Castig net anual din transferul titlurilor de valoare = CâCastig net anual din transferul titlurilor de valoare = Câşştigul tigul 
net anual net anual -- Pierderile reportate din anii fiscali anterioriPierderile reportate din anii fiscali anteriori

Pierderea netă anuală stabilită prin declaraţia privind venitul 
realizat, se recuperează din câştigurile nete anuale obţinute 
în următorii 7 ani fiscali consecutivi.

Regulile de reportare a pierderilorRegulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:
� reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea 

pierderii, în următorii 7 ani consecutivi;
� dreptul la report este personal şi netransmisibil;
� pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei de 

7 ani reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

Pierderile nete anuale provenind din străinătate se 
reportează şi se compensează cu veniturile de aceeaşi 
natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, 
înregistrate în următorii 7 ani fiscali.

(Art. 801 nou introdus)

Impozitul pe profit

�Doi ani fiscali în 2010

1 ianuarie – 30 septembrie 2010 
1 octombrie-31 decembrie 2010.

ConsecintăConsecintă:: Pierderea fiscală înregistrată in cele două 
perioade aferente anului 2010 se recuperează din 
profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani 
consecutivi. 

�Deductibilitatea combustibilului

Limitarea deductibilităţii cheltuielilor cu combustibilul, 
cât şi a TVA pentru combustibil se prelungese prelungeşşte până la te până la 
sfârsfârşşitul anului 2011itul anului 2011 atât în cazul plătitorilor de impozit 
pe profit, cât şi a plătitorilor de impozit pe venituri din 
activităţi independente.

Taxa pe valoarea adaugată

�Platitorii de TVA pot reveni la regimul special de scutire 
(neplătitori de TVA)

CondiCondiţţie:ie: să realizeze într-un an calendaristic o cifra de afaceri 
mai mică de 35.000 EUR

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA (art. 153)
care în cursul unui an calendaristic nu depăşeste plafonul de 
scutire poate solicita până la data de 20 ianuarie a anului 
următor scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în  
scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de regimului special de 
scutire.scutire. (096)
Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din primAnularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima a 
zi a lunii urmatoare celei in care szi a lunii urmatoare celei in care s--a solicitat scoaterea din a solicitat scoaterea din 
evidenta, respectiv din data de 1 februarie.evidenta, respectiv din data de 1 februarie.

Persoana impozabila are obligatia sa evidentieze în ultimul 
decont depus valoarea rezultată ca urmare a efectuarii tuturor 
ajustarilor de taxa pentru stocuri de bunuri mobile, mijloace 
fixe amortizabile sau bunuri imobile.

Taxa pe valoarea adaugată

Plafonul de 35.000 eur = echivalent in lei la cursul de schimb 
BNR de la data aderariide la data aderarii, rotunjit la următoarea mie.

Plafonul de scutire pentru persoana impozabilă nou-infiinţată 
în decursul unui an calendaristic se determină proporproporţţional cu ional cu 
perioada rămasă de la perioada rămasă de la îînfiinnfiinţţare are şşi până la sfâri până la sfârşşitul anuluiitul anului, 
fracţiunea de lună considerându-se o luna calendaristică 
întreagă.

Atenţie!
Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a 
cărei CACA ==>> plafonul de scutireplafonul de scutire trebuie să solicite îînregistrarea nregistrarea 
îîn scopuri de TVAn scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la 
data atingerii sau depăşirii plafonului.

Atenţie!
Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi 
a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost 
atins sau depăşit.



Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă este 
constituită din valoarea totală, exclusiv taxa:

� a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate 
de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, 
taxabile sau care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate 
de o mica intreprindere,

� a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru 
care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in 
strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care 
aceste operatiuni ar fi fost realizate in RO (art. 145 alin. 
(2) lit. b)),

� a operatiunilor scutite cu drept de deducere si a celor 
scutite fara drept de deducere, (art. 141 alin. (2) lit. a), b),
e) si f)), daca acestea nu sunt accesorii activitatii 
principale, cu exceptia urmatoarelor:
- livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum 

sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de 
persoana impozabila;

- livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite 
conform art. 143 alin. (2) lit. b).

Persoanele impozabile care figureaza in lista contribuabililor 
declarati inactivi si persoanele impozabile aflate in inactivitate 
temporara inscrisa in Registrul Comertului, carora li s-a 
anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA, au obligatia 
sa solicite organelor fiscale competente inregistrarea in 
scopuri de TVA la la îîncetarea situatiei care a condus la ncetarea situatiei care a condus la 
scoaterea lor din evidentascoaterea lor din evidenta. In cazul acestora, nu pot fi 
aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru
intreprinderi mici in anul calendaristic respectiv.

� Declaraţia anuală privind cifra de afaceri pentru 
depunerea trimestrială a decontului de TVA

Persoana impozabila, care are obligatia depunerii 
deconturilor trimestriale, trebuie sa depuna la organele 
fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie 
inclusiv, o declaratie de mentiunideclaratie de mentiuni (094) in care sa 
inscrie cifra de afaceri din anul precedentcifra de afaceri din anul precedent, obtinuta 
sau, dupa caz, recalculata, si o mentiune referitoare la 
faptul ca nu a efectuat achizitii intracomunitare de nu a efectuat achizitii intracomunitare de 
bunuri in anul precedentbunuri in anul precedent. (art 1561 aliniat (6))

ExcepExcepţţieie fac persoanele impozabile care solicita 
scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in 
scopuri de TVA, conform art. 153, in vederea aplicarii 
regimului special de scutire.

� Plafonul pentru declaratia 392 (A si B) 

Plafonul nu mai este 10.000 EUR, ci 35.000 EUR

Persoanele impozabileimpozabile inregistrate in scopuri de TVA a caror 
CA realizata la finele unui an calendaristic < 35.000 euro, 
calculata la cursul de schimb valutar de la data aderarii 
(3.3817 lei/eur) si rotunjita la urmatoarea mie, trebuie sa 
comunice printr-o notificare scrisa (392 A) organelor fiscale 
de care apartin, pana la data de 25 februarie25 februarie inclusiv a anului 
urmator, urmatoarele informatii:

1. suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii 
catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, precum si 
suma taxei aferente;

2. suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii 
catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de 
TVA, precum si suma taxei aferente.



Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, 
conform art. 153, a caror cifra de afaceri realizata la finele 
unui an calendaristic < 35.000 euro, calculata la cursul de 
schimb valutar de la data aderarii si rotunjita la urmatoarea 
mie, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa (392B)
organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie25 februarie
inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:

1. suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii 
catre persoane inregistrate in scopuri de TVA;

2. suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii 
catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de 
TVA;

3. suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane 
inregistrate in scopuri de TVA;

4. suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt 
inregistrate in scopuri de TVA.

� Registrul Operatorilor Intracomunitari

Persoanele impozabile inregistrate in ROI isi 
pastreaza aceasta calitate, in cazul modificarii 
tipului de inregistrare in scopuri de TVA, conform 
art. 153 sau 1531din Codul Fiscal, cu actualizarea 
corespunzatoare a informatiilor din acest registru.

� Masuri de simplificare

Masurile de simplificare (art. 160) se aplica si pentru 
transferul de certificate de emisii de gaze cu efect 
de sera, precum si transferul altor unitati care pot fi 
utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi 
directiva.

� Declaratia in cazul persoanelor impozabile beneficiare 
a unui transfer de active (D 307)(D 307)

Persoana impozabila care este beneficiar al transferului de transferului de 
activeactive prevazut la art. 128 alin. (7), care nu este inregistrata 
in scopuri de TVA si nu se va inregistra in scopuri de TVA ca 
urmare a transferului, trebuie sa depuna, pana la data de 25 25 
inclusiv a lunii urmatoareinclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul, o o 
declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor 
TVA.TVA. (art. 1563 alin (8) nou introdus)

� Recunoasterea tranzacţiilor cu contribuabilii inactivi

Se acordă dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile 
efectuate in cadrul procedurii de executare silita de catre o 
persoana impozabila de la un contribuabil declarat inactiv 
prin ordin al presedintelui ANAF, sau de la o persoana 
impozabila aflată in inactivitate temporara, inscrisa in 
registrul comertului.

� Prestarea de servicii: modificari

Sunt asimilate prestarii de servicii efectuate cu plata urmatoarele:

� utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite in cadrul 
activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriufolosul propriu
sau de catre personalul acesteiade catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie 
in vederea utilizarii in mod gratuitutilizarii in mod gratuit altor persoane, pentru alte 
scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice, daca taxa
pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial;

� serviciile prestate in mod gratuitprestate in mod gratuit de catre o persoana impozabila 
pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru uzul
altor persoane, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii 
sale economice. (art 129 alin (4))

!!! De retinut! Utilizarea bunurilor folosite în activitatea 
societăţii, în folosul propriu sau de personalul acestuia este 
asimilată ca o prestare de serviciu.



Nu constituie prestare de servicii efectuata cu plata in 
sensul alin. (4), fara a se limita la acestea, operatiuni 
precum:

� utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite in 
cadrul activitatii economice a persoanei impozabile sau 
prestarea de servicii in mod gratuit, in cadrul actiunilor de 
sponsorizare, mecenat sau protocol, in conditiile stabilite 
prin norme;

� serviciile care fac parte din activitatea economica a 
persoanei impozabile, prestate in mod gratuit in scop de 
reclama sau in scopul stimularii vanzarilor;

� serviciile prestate in mod gratuit in cadrul perioadei de 
garantie de catre persoana care a efectuat initial livrarea 
de bunuri sau prestarea de servicii. (art 129 alin (5))

� Livrări de bunuri: modificari

Nu sunt considerate livrări de bunuri  Nu sunt considerate livrări de bunuri  şşi nu generează TVAi nu generează TVA 
următoarele:

� acordarea în mod gratuit de bunuri în scopul stimulării 
vânzării sau în scopuri legale de desfășurarea activității 
economice;

� bunurile furate care sunt acceptate la despăgubire de 
societatea de asigurare;

� stocurile degradate calitativ care nu se mai pot valorifica 
(trebuie să se facă dovada distrugerii);

� active fixe casate.
(art. 128 alin. 8))

� Alte precizări referitoare la TVA

Daca beneficiarul unui transport de bunuri este stabilit în 
România, iar locul de plecare si de sosire al transportului 
este in afara Comunităţi, locul livrării este considerat in 
afara Comunităţii (art. 133 alin. 8);

În cazul în care baza de impozitare se reduce prin stornarea 
facturii, exigibilitatea apare la data stornării, dar regimul de 
impozitare, cotele aplicate şi cursul de schimb valutar 
rămân la fel cu cele de la operaţiunea de bază (operaţiunea 
stornată) (art. 1342 alin (3)).

De exemplu, dacă se stornează o factură din luna mai 2010 
în luna decembrie 2010 exigibilitatea apare in luna 
decembrie 2010, dar cota va fi cea de la data operaţiuni de 
bază - de 19%,  iar cursul cel din luna mai 2010.

� Exigibilitatea LIC sau AIC de bunuri apare în a 15 zi a 
lunii următoare faptului generator, la data facturii sau data 
autofacturii, dacă sunt întocmite înainte de data de 15 
=> acum se poate face autofactură în momentul 
recepţiei bunurilor, atunci când devine exigibil şi 
TVA. (art. 1343 alin. 2) coroborat cu art. 135 alin. 3)) 

� Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă TVA 
pentru achiziţiile efectuate înainte de înregistrarea în 
scopuri de TVA din momentul în care aceasta 
intenţionează să desfăşoare o activitate economică cu 
condiţia să nu fie mai vechi de 5 ani.

Deducerea se exercită prin înscrierea taxei deductibile în 
primul decont de TVA depus după înregistrare.

(art. 145 alin. 4)).



Alte modificari

� In cota de contributie individuala de asigurari 
sociale este inclusa si cota de 3% aferenta 
fondurilor de pensii administrate privat.
Cota de 3% se aplica incepand cu veniturile 
aferente lunii ianuarie 2011. 

� Castigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat 
pe anul 2011este de 2.022 lei. (art. 15 din Legea 
nr. 287/2010)

�� DeclaratiaDeclaratia--inventar privind contributia pentru inventar privind contributia pentru 
concedii si indemnizatii de asigurari sociale de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de 
sanatatesanatate aflata in sold la 31 decembrie 2010 si 
neachitata pana la 31 ianuarie 2011, inclusiv 
accesoriile aferente, pe ani fiscali trebuie depusa la 
casele de asigurari de sanatate, pana la 15 15 
februarie 2011.februarie 2011.

� Declaratia-inventar se depune prin mijloace
electronice de transmitere la distanta (Anexa 2).

� Declaratia-inventar se depune si pe un formular
editat sau descarcat de pe site-ul CNAS de la 
adresa www.cnas.ro. Formularul editat, semnat si
stammpilar de depune insotit de certificatul de 
atestare fiscala esmis de organul competent.

Modificari Codul de Procedură
Fiscală

� Impozitul pe salarii se plăteşte la domiciliul fiscal chiar 
dacă există sediu secundar înregistrat fiscal (art. 26 alin.
(2)).
Rămâne obligaţia de înregistrare fiscală a sediul 
secundar ca plătitor de salarii (art. 34).

Incepand cu data de 1 februarie 2011, organele fiscale
actualizeaza, din oficiu, vectorul fiscal privind impozitul pe
venitul din salarii, incepand cu perioada fiscala ianuarie
2011, al contribuabililor ce au organizate sedii secundare
cu minimum 5 angajati, potrivit legii, dupa cum urmeaza: 

a) se inscrie obligatia de declarare a impozitului pe venitul
din salarii in vectorul fiscal al contribuabililor platitori de 
salarii care, la data mentionata, nu au inscrisa in vectorul
fiscal aceasta obligatie declarativa;

b) se anuleaza obligatia de declarare a impozitului pe
venitul din salarii din vectorul fiscal al sediilor secundare
cu minimum 5 angajati, potrivit legii. 

�� SS--aauu introdus reguli de verificare a persoanelor introdus reguli de verificare a persoanelor 
fizicefizice (art. 1091-1094). Organul fiscal are dreptul să
verifice toate drepturile şi obligaţiile patrimoniale şi a 
fluxurile de trezorerie, adică poate verifica toate 
contractele si toate conturile bancare al persoanei 
fizice.

Dacă există o diferenta mai mare demai mare de 10%10% dintre 
veniturile estimate in baza documentelor 
contribuabilului si veniturile declarate de acesta, dar 
nu mai putin de 50.000 lei se considera o diferenţă 
semnificativă.

Verificarea se face la sediul organului fiscal sau la 
cerere, la domiciliul persoanei fizice.



Legea 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice

Platesc CAS persoanele care realizează, în mod exclusiv, 
un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 
ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat (8.088 lei) şi care se află 
în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de 
administrare ori de management;

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii 
familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi 
economice;

d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu 
sunt asiguraţii acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activităţi 
profesionale.

Legea 263/2010 Art 6 alin 1) lit. c) IV

�� ConcluzieConcluzie:: Persoanele fizice autorizate (PFA) care, 
realizează exclusiv din această activitate un venit brut 
anual mai mare de 8088 lei (4 x 2022) trebuie să
plătească CAS.

� Dacă norma este mai mica nu se plăteşte CAS.

� Declaraţia de asigurare pentru PFA se depune în 30 zile
de la încadrării în condiţiilor de mai sus (art 11 alin. 3 L 
263/2010). Venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic de 
35% din valoarea salariului mediu brut stabilit prin legea
asigurarilor sociale de stat (2022 x 35% = 707.7 lei)

� Plata contribuţiei datorate de către PFA se face lunar de 
către aceştia la casa de pensii unde sunt asiguraţi (art .32 
din Legea 263/2010).

Contravenţii - Legea 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice

� nedepunerea la termen a declaraţiei nominale de 
asigurare 112 de angajator – 1500 – 5000 lei;

� nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare de PFA 
– amenda 500 – 1000 lei;

� nerespectarea cotelor de contribuţie de asigurări sociale 
stabilite de angajator – amenda 500 - 1000;

� nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în 
condiţii deosebite de muncă – 1500-5000;

� nerespectarea prevederilor privind baza de calcul a 
contribuţiei de asigurări sociale- amendă 1500-5000

� neachitarea de către angajator, în condiţiile stabilite de 
lege, a ajutorului de deces- amenda 1500 -5000;

� calculul şi plata eronate ale ajutorului de deces de 
instituţia care efectuează plata acestuia 500-1000;

� nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata
contribuţiei de asigurări sociale 1500-5000 lei;

� neplata de către angajator, timp de 3 luni consecutiv, CAS la 
bugetul asigurărilor sociale de stat amendă 5000 – 10000 lei;

� neplata, timp de 3 luni consecutiv a CAS datorate de 
asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV PFA etc amendă
500 – 1000 lei;

� fapta persoanei de a nu transmite, timp de 3 luni consecutiv, 
la casele teritoriale de pensii, respectiv la casele de pensii
sectoriale declaraţia nominală de asigurare – amendă 500 –
1000 lei;

� fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioadă de 3 luni
consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat CAS 
reţinută de la asigurat 500 – 1000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de 
către organele de control ale CNPP, decătre ANAF şi
unităţile sale subordonate.



ModificModificări legislative ări legislative 
20102010

Baza legislativă

� OUG nr. 58 din 26 Iunie 2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-
fiscale

� OUG nr. 82/2010, pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 
2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru 
modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal şi alte masuri financiar-fiscale 

� HG nr 791/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 57172003 şi pentru aprobarea Normelor 
metodologie de aplicare a OUG nr 58/2010

� OUG 54/2010 din 23 iunie 2010 privind unele masuri pentru 
combaterea evaziunii fiscale

� Ordinul 2101/2010 al presedintelui Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala

� OUG 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal

� OUG 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea
Codului de procedura fiscala

� OUG 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea
Codului de procedura fiscala

Reconsiderarea activitatilor independente
(1)

Activitatile independente pot fi reconsiderate si incadrate ca 
activitati dependente. 

Consecinţă:
Impunerea venitului realizat din activitati independente va putea fi
facuta in acelasi mod cu activitatile dependente, adica vor fi impuse, 
ca si salariile, cu toate contributiile salariale si cu impozitul pe venit. 

Atentie!
Se datorează atat taxele cu retinere de la salariat, cat si taxele
datorate de platitorul de venituri. 

Excepţie de la reconsiderare: veniturile din profesiile libere, precum
si drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit prevederilor
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

Reconsiderarea activitatilor independente (2)
Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului

Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta
daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

� beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de 
platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de 
venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: 
atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul
desfasurarii activitatii, programul de lucru;

� in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza
materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare
corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte
de munca si altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu 
capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

� platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile
de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de 
delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de 
aceasta natura;

� platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si
indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul
beneficiarului de venit;



Reconsiderarea activitatilor independente (3)

In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, 
impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite
potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar
de catre platitorul si beneficiarul de venit. In acest caz se 
aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile
din salarii realizate in afara functiei de baza.

Modificari in cazul veniturilor de natura 
profesionala

In categoria veniturilor de natură profesională mai sunt incluse
doar: 

� veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe şi 

� veniturile obţinute din Contracte/Convenţii civile incheiate
potrivit Codului Civil.

Asupra acestor venituri se datorează contribuțiile individuale
de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj.

!! Nu se calculează CASS pentru activităţile independente
daca cel ce le realizeaza este si angajat (art. 257 aliniat (2) 
L95/2006)

Art. II, alin
(7) OUG 
82/2010

Datorează contribuţiile 
individuale. Baza de calcul 
anuală nu poate depăşi de 
5 ori salariul mediu brut 
utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi aprobat 
prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat.

II. Persoanele care, în 
mod ocazional, 
realizează exclusiv 
venituri de natură 
profesională

Art. II, alin
(6)
OUG 
82/2010 

Nu datorează contribuţiile 
individuale pentru aceste 
venituri de natura 
profesională.

I. Persoanele care, în 
mod ocazional, 
realizează pe lângă 
veniturile de natura 
salarială, şi venituri de 
natură profesională

Temei legalObligaţiiCategorie

Art. II, alin
(9) OUG 
82/2010

Datorează contribuţiile
individuale.
Baza de calcul lunară nu
poate depăşi de 5 ori
salariul mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi
aprobat prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat. 

IV. Persoanele care 
realizează, cu 
caracter de 
regularitate, 
exclusiv venituri de 
natură profesională

Art. II, alin
(8)
OUG 
82/2010 

Datorează contribuţiile 
individuale.
Baza de calcul lunară nu 
poate depăşi de 5 ori 
salariul mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi 
aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat.

III. Persoanele care 
realizează, cu 
caracter de 
regularitate, pe
lângă veniturile de 
natura salarială, şi
venituri de natură
profesională

Temei legalObligaţiiCategorie



Excepţii

Nu se datorează contribuţii individuale pentru venituri de natură 
profesională de către:

� persoanele asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

� persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public
de pensii;

� persoanele care s-au asigurat benevol în sistemul asigurărilor
pentru șomaj (OUG 82/2010). 

� persoanele care realizează venituri de natură profesională cu 
caracter ocazional pe lângă veniturile de natură salarială.  

! De vazut Ordinul nr. 1.730/2009 conţine o listă a instituţiilor care 
gestionează şi administrează sisteme de pensii neintegrate
(avocaţi, SRI, MAI, MAPN, culte religioase); .

Atenţie! Excepţia nu vizează asiguraţii în sistemele private de 
pensii.

Obligaţii declarative ale platitorului de venit

� declararea, calcularea, reţinerea şi plata contribuţiilor
individuale; 

� sumele reprezentând contribuţii achitate în plus ca urmare a 
depăşirii plafonului de 5 salarii medii brute pe economie se 
restituie sau se compensează, la cererea asiguratului, depusă
la casele teritoriale de pensii, respectiv la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă. 

Baza de calcul pentru contributiile
individuale

-pentru drepturile de proprietate intelectuală: 

Venit net = Venit brut - Cheltuieli deductibile egale cu 20% 
din venitul brut

-pentru veniturile provenind din crearea unor lucrări de 
artă monumentală:

Venit net = Venit brut - Cheltuieli deductibile egale cu 25% 
din venitul brut

-pentru veniturile rezultate din activităţi profesionale 
desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile 
încheiate potrivit Codului Civil este venitul brut.

Exemplu de calcul al obligaţiilor aferente veniturilor 
din drepturi de proprietate intelectuală

� Venitul brut realizat de beneficiarul de venit = 1.000 lei

� Cota de cheltuieli deductibile = 1.000 * 20% = 200 lei

� Venitul net = 800 lei

� Contribuţia pentru asigurări sociale = 800 * 10,5% = 84 lei

� Contribuţia pentru asigurări de şomaj = 800 * 0,5% = 4 lei

� Venitul net dupa aplicarea contribuţiilor = 800 – 84 -4 = 
712 lei

� Impozitul pe venit = 712 * 16% = 114 lei

� Venitul net al beneficiarului de venit = 1.000 – (84 + 4 + 
114) = 798 lei



Exemplu de calcul privind impunerea veniturilor 
realizate în baza desfăşurării unei convenţii civile, în 
cazul unei persoane care obţine şi venituri de natură 
salarială

� Venitul brut realizat de beneficiarul de venit = 1.000 lei

� Contribuţia pentru asigurări sociale = 1.000 * 10,5% = 105 
lei

� Contribuţia pentru asigurări de şomaj = 1.000 * 0,5% = 5 lei

� Venitul net după aplicarea contribuţiilor = 1.000 – (105 + 
5) = 890 lei

� Impozitul pe venit = 890 * 16% = 142 lei

� Venitul net al beneficiarului de venit = 1.000 – (105 + 5 + 
142) = 748 lei

Exemplu de calcul privind impunerea veniturilor 
realizate în baza desfăşurării unei convenţii civile, în 
cazul unei persoane care nu obţine şi venituri de 
natură salarială

Observatie: In acest caz persoanei i se reţine şi contribuţia 
la asigurările sociale de sanătate (Legea 95/2006, Art 257 
alin (2) lit b).

� Venitul brut realizat de beneficiarul de venit = 1.000 lei

� Contribuţia pentru asigurări sociale = 1.000 * 10,5% = 105 lei
� Contribuţia pentru asigurări de şomaj = 1.000 * 0,5% = 5 lei

� Venitul net dupa aplicarea contribuţiilor = 1.000 – (105 + 
5) = 890 lei

� Impozitul pe venit = 890 * 16% = 142 lei

� Venitul net al beneficiarului de venit = 1.000 – (105 + 5 + 
142) = 748 lei

� Separat de catre benefiaciarul venitului:
CASS = 1.000 * 5,5% = 55 lei

Alte situaţii

� Veniturile din activităţi dependente obţinute ca urmare a 
desfăşurării activităţii în România de persoane fizice 
rezidente ale unor state cu care România nu are încheiate 
convenţii de evitare a dublei impuneri şi plătite de angajatori 
rezidenţi sau nerezidenţi se impozitează în România din 
prima zi de desfăşurare a activităţii.

� Se impun din prima zi de desfăşurare a activităţii 
dependente în România şi veniturile obţinute de persoanele 
fizice care nu fac dovada rezidenţei într-un stat cu care 
România are încheiată convenţie de evitare a dublei 
impuneri.

Impozitarea tichetelor de masa si a altor
avantaje oferite salariatilor (1)

Incepand cu data de 1 Iulie 2010, sunt incluse în veniturile 
din salarii sau considerate asimilate salariilor (pct 68 din 
Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscală) în luna în care au fost 
acordate/primite. 

� tichetele de masa;
� tichetele – cadou*
� tichetele de cresa;
� tichetele de vacanta;
� sumele reprezentand platile compensatorii.

*Atentie tratament tichete cadou in scopul stimularii vanzarilor
acordate persoanelor fizice ce nu au legatura salariala cu societatea
–– impozitimpozit cu cu retinereretinere la la sursasursa 16% (art. 78,79 CF). 16% (art. 78,79 CF). 

Tichetele cadou acordate salariatilor (nu cele prevazute la art 55 alin
4 lit a)) suntsunt considerate considerate avantajeavantaje in in naturanatura sisi impozitateimpozitate ca ca atareatare
((ImpozitImpozit pepe venitvenit, , contributiicontributii socialesociale))



TicheteTichete cadoucadou
Angajatorii pot utiliza in relatiile cu persoanele fizice tichetele
cadou (Legea 193/2006) pentru:

� campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete
existente sau noi => cheltuieli deductibile nelimitat la calculul
profitului impozabil (art. 21 alin. (2) lit. i) CF);

� protocol => cheltuielile sunt deductibile in limita unei cote de 2%  
(art. 21 alin. (3) lit. a) CF);

� reclama si publicitate => cheltuieli deductibile la calculul profitului
impozabil, numai daca sunt efectuate in baza unui contract scris
(art. 21 alin. (2) lit. d) CF).

Obligatii:
� „venituri din alte surse” (art 78 CF) in masura in care sunt

acordate persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de 
venituri din salarii => impozit 16%, aplicat asupra
echivalentului in lei a tichetului cadou acordat care 
reprezinta venit brut.

� venituri sub forma de premii obţinute urmare practicilor
comerciale privind promovarea produselor/serviciilor prin
publicitate, potrivi legii (Norme metodologice art 75 alin2)) => 
impozit 16%, aplicat asupra echivalentului in lei a tichetului
cadou acordat diminuat cu 600 lei.

Impozitarea tichetelor de masa si a altor
avantaje oferite salariatilor (2)

� Valoarea luata in calcul la determinarea impozitului pe 
veniturile din salarii - valoarea nominala (pct 1091 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal).

� Contravaloarea acestora se include in venitul brut lunar 
din salarii in functie de care se stabileste deducerea 
personala ce se va acorda.

� Impozitul astfel determinat este considerat impozit calculat 
asupra drepturilor de natura salariala, deci impozit pe venit. 

Exemplu (1): 

O societate acorda salariatilor, pentru luna Iulie, 20 tichete * 8 
lei/tichet * 10 salariati. In total, 200 tichete de masa, valoarea 
acestora fiind de 1.600 lei. 

Acordarea tichetelor
642 =  5328 1.600 lei

Observaţie: Consideram potrivita si folosirea contului 641 ca 
urmare a asimilarii tichetelor veniturilor salariale.

Impozitul stabilit si declarat urmare a distribuirii acestor tichete 
si care urmeaza a fi achitat pana la data de 25 a lunii 
urmatoare celei in care au fost distribuite tichetele se 
calculeaza astfel: 
1600 * 16 = 256 lei. 

Inregistrarea impozitului: 
421 = 444 256 lei 

si inregistrarea platii acestuia
444 = 5121 256 lei

Exemplu (2):

Atentie! Este posibil ca suma impozitelor retinute individual 
de la salariaţi pentru tichetele de masă să difere de rezultatul 
obţinut prin aplicarea procentului de 16% asupra valorii 
tichetelor de masă acordate.

Exemplu (pentru un salariat)
Venit brut din salarii = 900 lei
Contravaloare tichete de masa primite = 160 lei
Baza de calcul contribuţii obligatorii = 900 lei
Contribuţii obligatorii:
CAS (10,5%) = 95 lei
CASS (5,5%) = 50 lei
Somaj (0,5%) = 5 lei

Venit net = (900 + 160) – 150 = 910 lei
Deducere personala (o persoana in intretinere) = 340 lei
Venit baza de calcul impozit pe salarii = 910 - 340 = 570 lei
Impozit pe salarii = 16% * 561 = 91 lei



Impozitul pe venit
Contributii la fondurile de pensii facultative

� În cazul sumelor plătite direct de către angajat care are 
calitatea de participant la o schema de pensii facultative, 
pentru determinarea bazei de calcul a impozitului pe
veniturile din salarii, contribuţiile la fondurile de pensii
facultative plătite se deduc din veniturile lunii în care 
s-a efectuat plata contribuţiei, în limita venitului
realizat, pe baza documentelor justificative emise de 
catre fondul de pensii facultative (H 791/2010).

Impozit pe dividendele platite de persoane 
juridice altor persoane juridice

A fost modificat art. 36 privind declararea, retinerea si
plata impozitului pe dividende, astfel:

� Cota de impozit s-a modificat de la 10% la 16%. 

Alte modificari

Venituri din dobanzi

Se impun cu 16%:
� Veniturile sub formã de dobânzi pentru depozitele la 

vedere/conturi curente
� depozitele constituite în baza legislaţiei privind

economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru
domeniul locativ

� Veniturile sub formã de dobânzi realizate începând cu 1 
iulie 2010 pentru depozitele la termen

Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la 
sursa, cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net. Venitul
net se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la 
acelasi organizator sau platitor.

Câştigul net din transferul titlurilor de 
valoare

Vorbim de :
- Câştigul net din transferul titlurilor de valoare, altele decât 

părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor 
închise determinat la sfârşitul fiecărui trimestru

- Câştigul net din transferul titlurilor de valoare, altele decât 
părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor 
închise anual impozabil 



Câştigul net determinat la sfârşitul fiecărui 
trimestru

� Se impune cu o cotă de 16%, reprezentând plată 
anticipată trimestrială.

� Obligaţia calculării şi virării impozitului revine 
contribuabilului, pe baza Formularul 225 \"Declaratie
privind stabilirea impozitului reprezentand plata
anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net 
anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul
titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile
mobiliare in cazul societatilor inchise“depusă până la 
data 25 inclusiv a lunii următoare fiecărui trimestru, 
prin luarea în calcul a impozitului stabilit la sfârşitul 
trimestrului anterior. 

� Termenul de declarare constituie şi termen de plată a 
impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială, în 
contul impozitului pe câştigul net anual impozabil, către 
bugetul de stat.

� Impozitul de plată/de restituit se calculează ca diferenţă 
între impozitul pe câştigul net determinat la sfârşitul 
fiecărui trimestru şi plata anticipată aferentă trimestrului 
anterior.

Câştigul net anual impozabil

� Se impune cu o cotă de 16%, pe baza declaraţiei de 
impunere.

� Obligaţia calculării şi virării impozitului pe câştigul net 
anual impozabil datorat revine contribuabilului, pe baza 
declaraţiei de impunere depusă.

� Impozitul anual de plată/de restituit se determină ca 
diferenţă între impozitul pe câştigul net anual impozabil şi 
plata anticipată aferentă câştigului net determinat la 
sfârşitul trimestrului IV.

Câştigul din operaţiuni de vânzare-
cumpărare de valută la termen, pe bază de 
contract

� Câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la 
termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte 
operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente 
financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate 
de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, se impune cu o 
cotă de 16% la fiecare tranzacţie.

� Impozitul reţinut constituie plată anticipată în contul 
impozitului anual datorat.

� Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine 
intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz.

� Impozitul calculat şi reţinut, reprezentând plată anticipată, se 
virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei 
în care a fost reţinut. 

� Pentru tranzacţiile din anul fiscal contribuabilul are obligaţia 
depunerii declaraţiei de impunere. Impozitul anual datorat se 
stabileşte de către contribuabil prin aplicarea cotei de 16% 
asupra câştigului net anual al fiecărui contribuabil.

Alte modificari aduse de OUG 58/2010

� Majorarea cotei de TVA la 24% incepand cu 1 iulie
2010;

� Cotele reduse nu se modifica.

Consecinta:
Regularizarea la 24% a facturilor emise inainte de 
livrare/prestare sau a avansurilor facturate, inainte de 1 
iulie (art. 140 alin.(4)).

! Este important sa se analizeze prevederile art. 134, 
1341, 1342, pentru a stabili faptul generator de taxă al 
operaţiunilor;



Art. 140 CF
Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care 
intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor prevăzute 
la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplică cota în vigoare 
la data exigibilităţii taxei.

În cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare 
pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrării de 
bunuri sau prestării de servicii, pentru cazurile prevăzute 
la art. 1342 alin. (2).

Cota aplicabilă pentru importul de bunuri este cota 
aplicabilă pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaşi 
bun.

Cota aplicabilă pentru achiziţii intracomunitare de bunuri 
este cota aplicată pe teritoriul României pentru livrarea 
aceluiaşi bun şi care este în vigoare la data la care 
intervine exigibilitatea taxei.

Masuri pentru combaterea evaziunii fiscale

� Infiintarea si organizarea in cadrul ANAF a Registrului
operatorilor intracomunitari (ROI), incepand cu data de 
1 august 2010 (art. 1582 CF)

Atentie!

Persoanele care nu figureaza in Registrul operatorilor
intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru
operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sunt
inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 
Codul fiscal.

Impozite si taxe locale
(OUG 59/2010)

Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai 
multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate 
unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează, in 
ordinea dobandirii lor, după cum urmează: 

a. cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa
de domiciliu;

b. cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la 
adresa de domiciliu;

c. cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara
celei de la adresa de domiciliu.

� Impozitul pe mijloacele de transport a cunoscut o 
crestere seminificativa; pentru autoturismele a 
caror capacitate cilindrica depaseste 2000 cc, 
valoarea impozitului s-a dublat. 

� Inpozitul a ramas neschimbat in cazul
autoturismelor pentru care capacitatea cilindrica se 
situeaza sub nivalul a 2000 cc. 



Modificari Cod de procedura fiscala
(OUG 39 din 21 aprilie 2010, OUG 88 din 29 septembrie 2010)

� Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor 
a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen 
dobânzi şi penalităţi de întârziere.

� Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% (0,05% pana la 
30 septembrie)pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale. 

Consecinta:
O majorare de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere 
înseamna 36,5% pe an, în timp ce 0,04% pe zi conduce la 
14,6%

Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:

� Nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere 
pentru obligaţiile fiscale principale stinse daca stingerea se 
realizează în primele 30 de zile de la scadenţă;

� Nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile 
fiscale principale stinse daca Stingerea se realizează în 
următoarele 60 de zile;

� Nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile 
fiscale principale rămase nestinse după împlinirea 
termenului de 90 de zile de la scadenţă.

Exemplu

În urma unei inspecţii fiscale în urma căreia sunt stabilite 
obligaţii suplimentare de plată reprezentând:

- impozit pe profit aferent trimestrului I  în cuantum de 
10.000 lei.

- TVA aferentă trimestrului II în sumă de 4.000 lei;
- impozit pe salarii aferent lunii iulie 1.000 lei

Decizia de impunere prin care organul fiscal stabileşte suma 
astfel datorată este comunicată societăţii în data de 15 
septembrie N. Societatea achită debitul la termenul de plată 
prevăzut de Codul de procedură fiscală şi menţionat în 
decizie, respectiv 8 octombrie N.

� Termen de întârziere pentru impozitul pe profit (26.04 –
15.09.N) = 142 zile

� Termen de întârziere pentru TVA (26.07 – 15.09.N) = 51 
zile

� Termen de întârziere pentru impozitul pe salarii (26.08 –
15.09.N) = 20 zile



Anterior:

� Valoarea majorărilor de întârziere aferente impozit pe 
profit = 10.000 lei * 0,1% * 142 zile = 1.420 lei

� Valoarea majorărilor de întârziere aferente TVA = 
4.000 lei * 0,1% * 51 zile = 204 lei

� Valoarea majorărilor de întârziere aferente impozitului 
pe salarii = 1.000 lei * 0,1% * 20 zile = 20 lei

� Total = 1.644 lei

Acum:

Valoarea dobânzilor aferente impozit pe profit =10.000 lei * 0,04% * 
142 zile = 568 lei

Valoarea penalităţilor de întârziere aferente impozitului pe profit = 
15% * 10.000 lei = 1.500 lei
�Total obligaţii de plată aferente  impozitului pe profit = 2.068 lei

Valoarea dobânzilor  aferente TVA = 4.000 lei * 0,04% * 51 zile  = 
81,6 lei

Valoarea penalităţilor de întârziere aferente impozitului pe profit = 
5% * 4.000 lei = 200 lei
�Total obligaţii de plată aferente  TVA = 282 lei

Valoarea dobânzilor aferente impozitului pe salarii = 1.000 lei * 
0,04% * 20 zile = 8 lei

Valoarea penalităţilor de întârziere aferente impozitului pe salarii = 0
�Total obligaţii de plată aferente  impozitului pe salarii = 8 lei

�Total majorări de întârziere = 2.358 lei

� Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către 
debitor a obligaţiilor de plată datorate bugetelor 
locale, se datorează după acest termen majorări de 
întârziere. 

� Nivelul majorării de întârziere este de 2% din 
cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în 
termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de 
lună, începând cu ziua imediat următoare termenului 
de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate 
inclusiv.

Estimarea datoriilor fiscale

� Potrivit unei alte modificari, s-a introdus dreptul 
organelor de inspectie fiscala de a stabili obligatia 
fiscala prin metode indirecte de reconstituire a 
veniturilor sau cheltuielilor, cand se constata ca 
evidentele contabile sau declaratiile contribuabilului 
sunt incorecte, incomplete, false, precum şi în situaţia 
în care acestea nu există sau nu sunt puse la 
dispoziţie. Cu alte  cuvinte, organele de inspecţie 
fiscală pot estima datoriile fiscale ale contribuabilului 
folosind în acest scop de exemplu, declaraţii depuse 
în perioada anterioară.



Compensarea - in vigoare de la 1.11.2010
(OUG nr. 88 din 29 septembrie 2010)

� Prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor 
administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora 
reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume 
datorate bugetului general consolidat cu creanţele 
debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit 
sau de plată de la buget, până la concurenţa celei mai 
mici sume, când ambele părţi dobândesc reciproc atât 
calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, cu condiţia 
ca respectivele creanţe să fie administrate de aceeaşi 
autoritate publică.

� Compensarea se constată de către organul fiscal 
competent, la cererea debitorului sau din oficiu. 

� Compensarea operează de drept la data la care creanţele 
există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile.

Exigibilitatea creantelor

Creanţele sunt exigibile:

a) la data scadenţei

b) la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu sumă 
negativă de TVA cu opţiune de rambursare, în limita sumei 
aprobate la rambursare prin decizia emisă de organul fiscal potrivit 
legii;

c) la data comunicării, potrivit legii, a unei decizii de soluţionare a 
cererii de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adăugată, după 
caz;

d) la data comunicării deciziei, pentru obligaţiile fiscale principale, 
precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organele 
competente prin decizie;

e) la data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, 
pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de 
contribuabil;

f) la data comunicării actului de individualizare a sumei, pentru 
obligaţiile de plată de la buget;

g) la data primirii, în condiţiile legii, de către organul fiscal a titlurilor 
executorii emise de alte instituţii, în vederea executării silite.


