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1. Impozit pe profit 

Registru de evidență fiscală 

S-a reglementat posibilitate ținerii registrului de evidență fiscală, prin care se 
detaliază calculul profitului impozabil și al impozitului pe profit, atât în formă 
scrsă, cât și în format electronic, la alegerea contribuabilului, cu respectarea 
prevederilor Legii contabilității referitoare la utilizarea sistemelor informatice 
de prelucrare automată a datelor. 

Reamintim că registrul de evidență fiscală trebuie completat cu următoarele 
informații:  

 Veniturile impozabile realizate de contribuabil din orice sursă; 

 Cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri; 

 Orice informație cuprinsă în declarația fiscală, obținută în urma 
prelucrării datelor contabile. 

Deductibilitatea cheltuielilor de protocol 

Au fost corelate prevederile în domeniul TVA privind bunurile acordate ca și 
protocol, cu prevederile privind limita de deductibilitate a cheltuielilor de 
protocol pentru calculul impozitului pe profit. Astfel, În cadrul cheltuielilor de 
protocol, la calculul profitului impozabil, se includ şi cheltuielile înregistrate 
cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VI din 
Codul fiscal, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare egală sau 
mai mare de 100 lei. 

Recuperarea pierderii fiscale în cazul operațiunilor de reorganizare  

Reamintim că, urmare a modificărilor intervenite la sfârșitul anului 2012, 
pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa 
ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei părţi din patrimoniul 
acestora, transferată ca întreg, se recuperează de aceşti contribuabili şi de 
cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional 
cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit 
proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică 
cedentă. 
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În acest context, normele metodologice definesc noțiunea de „parte de 
patrimoniu transferată ca întreg”, ca fiind activitatea/ramura economică 
care, din punct de vedere organizatoric, este independentă și capabilă să 
funcționeze prin mijloace proprii. Dacă partea de patrimoniu desprinsă nu 
este transferată ca întreg, pierderea fiscală înregistrată de contribuabilul 
cedent înainte ca operațiunea de desprindere să producă efecte, se 
recuperează integral de acest contribuabil. 

Recuperarea pierderii fiscale de către contribuabilii care aplică 
începând cu 1 februarie 2013 sistemul de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor 

Sunt introduse noi prevederi privind modul de recuperare a pierderii  de 
către contribuabilii care aplică începând cu 1 februarie 2013 sistemul de 
impunere pe veniturilor microîntreprinderilor, astfel: 

 pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se 
recuperează de la data la care contribuabilul revine la sistemul de 
plată a impozitului pe profit, anul 2013 fiind considerat un singur an 
fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi; 

 pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie-31 ianuarie 2013 inclusiv, 
înregistrată de către un contribuabilul care, în această perioadă, a 
fost plătitor de impozit pe profit, se recuperează de la data la care 
contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit, iar 
anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii, în sensul celor 7 
ani consecutivi; 

 în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013, la 
sistemul de plată a impozitului pe profit potrivit art. 1126 din Codul 
fiscal, pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie-31 
ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului 
impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie-31 decembrie 
2013, înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi 
anului 2013, şi se recuperează potrivit art. 26 din Codul fiscal, 
începând cu anul 2014, în limita celor 7 ani consecutivi. Perioada 1 
februarie-31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerată an fiscal 
în sensul celor 7 ani consecutivi. 

 

Sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți 
anticipate efectuate trimestrial 

Sunt aduse de clarificări cu privire la impozitul pe profit al anului precedent 
luat ca bază de calcul al plăților anticipate de impozit pe profit din anul 
curent, în cazul contribuabililor (entități cedente sau primitoare) care au 
trecut în cursul anului curent printr-o operațiune de reorganizare (e.g. 
fuziune, divizare, desprindere a unei părți din patrimoniu transferată ca 
întreg. 

 

2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

Se introduc clarificări cu privire la aplicarea sistemului de impozitare pe 
veniturile microîntreprinderilor de către: 

 persoanele juridice române, pentru care perioada de inactivitate 
temporară / nedesfăşurare a activităţii încetează în cursului anului; 

 persoanele juridice române nou-înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 
31 ianuarie 2013; 

 persoanele juridice române care până la data de 31 decembrie 
2012 au realizat venituri cuprinse între 65.000 EUR şi 100.000 EUR 

şi care îndeplineau 
condiţiile prevăzute de 
reglementările în vigoare 
până la data de 
1 februarie 2013 şi care 
au solicitat ieşirea din 
sistemul de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderilor, 
până la data de 31 
ianuarie 2013 inclusiv. 

Se introduc precizări privind 
calculul plafonului de venituri 
totale de 65.000 EUR în funcție 
de care se decide aplicabilitatea 
sistemului de impunere pe venitul 
microîntreprinderilor și trecerea la 
sistemul de impozitare cu impozit 
pe profit, în cazul depășirii 
plafonuluo.  

Astfel, pentru anul 2013, 
veniturile luate în calcul la 
stabilirea limitei de 65.000 euro 
sunt cele de natura celor 
prevăzute la art. 1127 din Codul 
fiscal, înregistrate: 

 - începând cu 1 ianuarie 
2013, de către 
persoanele juridice care 
aplică sistemul de 
impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor de la 
această dată inclusiv; 

 - începând cu 1 februarie 
2013, de către 
persoanele juridice care 
aplică sistemul de 
impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor de la 
această dată inclusiv. 

3. Impozitul pe veniturile 
nerezidenților 

Impozitarea veniturilor din 
servicii prestate în afara 
României 

Având în vedere includerea în 
categoria veniturilor impozabile, 
începând cu 1 februarie 2013, a 
veniturilor din serviciile prestate 
de nerezidenți în afara României, 
Normele metodologice enumeră 
limitativ categoriile de servicii 
prestate în afara României pentru 
care se nerezidenții datotrează 
impozit pe veniturile obţinute din 
România, şi anume: servicii de 
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cercetare şi proiectare în orice domeniu, reclamă şi publicitate, servicii 
prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari, contabili, auditori. 

Cota de impozitare aplicabilă în cazul plăților de venituri într-un stat cu 
care România nu are încheiat un instrument juridic privind schimbul 
de informaţii 

Sunt făcute precizări referitoare la aplicarea cotei majorate de impozit pe 
venitul nerezidenților de 50%, începând cu 01 februarie 2013. Astfel, pentru 
veniturile din servicii, redevențe, dobânzi, comisioane, dividende, plătite 
nerezidenților într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument 
juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, se aplică o cotă 
de impozit de 50%, indiferent dacă rezidenţa persoanei beneficiare a 
acestor venituri este într-un stat cu care România are încheiată convenţie 
pentru evitarea dublei impuneri sau nu. 

Lista acordurilor/convenţiilor se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor 
Publice şi se actualizează periodic. Adresa de internet unde această listă 
poate fi găsită este următoarea: 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/lista_instrum_jurid_sch_inf_state.pdf 

Certificate de rezidenţă fiscală online sau în format electronic 

Pentru aplicarea prevederilor mai favorabile din tratatele de evitare a dublei 
impuneri sau din directivele europene, este necesară prezentarea de către 
beneficiarul nerezident al veniturilor a certificatului de rezidență fiscală. 

În situația în care autoritatea competentă străină emite certificatul de 
rezidenţă fiscală în format electronic sau online, acesta reprezintă certificat 
original pentru aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri sau a 
legislaţiei UE. 

Declaraţia anuală privind veniturile plătite nerezidenților și impozitul 
reţinut la sursă 

În declaraţia anuală privind veniturile plătite nerezidenților și impozitul reţinut 
la sursă, depusă pentru veniturile obținute începând cu 1 ianuarie 2012, 
secţiunea privind datele de identificare ale beneficiarului de venit 
nerezident, se completează de către plătitorul de venit fie cu codul de 
identificare fiscală al nerezidentului, atribuit de autoritatea din România, 
atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod, fie cu datele de 
identificare ale beneficiarului de venit nerezident, atunci când nu a fost 
atribuit un astfel de cod. 

4. Impozitul pe venit 

Venituri neimpozabile 

Masa lemnoasă exploatată în regie proprie de persoanele fizice, potrivit 
prevederilor Codului Silvic sau prin intermediul formelor de proprietate 
asociative , din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum 
de maxim 20 mc/an, este considerată bun mobil din patrimoniul personal, 
iar veniturile din valorificarea acesteia sunt venituri neimpozabile. 

Venituri pentru care se aplică regulile de impozitare comune 

veniturilor din salarii 

Remuneraţia plătită avocatului coordonator numit / ales pentru  activitatea 
de coordonare desfăşurată în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi 
şi societăţii profesionale cu răspundere limitată, potrivit legii, este 
considerată venit asimilat salariilor, supus regulilor de impozitare comune 
veniturilor din salarii. 

Se precizează faptul că partea de îndemnizație primite de angajati pe 
perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în 

interesul serviciului și care 
depășește nivelul de 2,5 ori 
stabilit pentru personalul din 
instituțiile publice, este venit 
salarial impozabil începând cu 
drepturile bănești aferente lunii 
februarie 2013. 

Impozitarea veniturilor din 

salarii pentru activitatea 

dependentă desfășurată în 

străinătate  

Se aduc clarificări privind situațiile 
în care România are sau nu drept 
de impunere asupra veniturilor 
obținute de persoane fizice 
rezidente din activități 
dependente desfășurate în 
străinătate, în funcție de umrătorii 
factori: 

 Rezidența plătitorului de 
venit care suportă 
costurile salariale (e.g. 
angajator român, 
angajator nerezindent cu 
sau fără un sediu 
permanent în România); 

 Existența sau nu a unei 
convenții de evitare a 
dublei impuneri între 
România și statul în care 
se desfășoară activitatea 
dependentă a persoanei 
fizice rezidente; 

 Perioada de prezență în 
străinătate a persoanei 
fizice rezidente, raportat 
la perioada minimă de 
prezență în statul străin, 
care generează dreptul 
statului străin de taxare la 
sursă a veniturilor din 
activități dependente, 
conform convențiilor de 
evitare a dublei impuneri. 

Regulile se aplică inclusiv pentru 
detaşările în derulare la data de 1 
februarie 2013.  

Normele metodologice 
reglementează procedura de 
regularizare a impozitului pe 
venitul din salarii de plată / de 
restituit, în cazul în care obligația 
de plată se stabilește retroactiv, 
pe baza perioadei efective de 
prezență în statul străin, 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/lista_instrum_jurid_sch_inf_state.pdf


comparativ cu perioada inițială a contractului de detașare.  

De asemenea, normele metodologice stipulează obligaţia plătitorilor de 
venituri din salarii de a completa și depune declaraţia privind calcularea şi 
reţinerea impozitului pentru angajaţii detaşaţi în străinătate, indiferent dacă 
impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat, reţinut şi virat. 

Declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare 

beneficiar de venit pentru angajații care au fost detașați la o altă 

entitate 

Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare 
beneficiar de venit pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate se 
completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii 
în cazul în care angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a fost 
detaşat. 

În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii 
au fost detaşaţi, angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri 
din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea 
personală la care este îndreptăţit fiecare angajat.  
Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost 
detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul, în scopul 
completării declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru 
fiecare beneficiar de venit. 

Alte precizări privind impozitarea veniturilor din salarii 

Se aduc clarificări privind regulile de impozitare și termenul de plată al 
impozitului aplicabile în cazul dobânzilor acordate pentru salariile și 
diferențele de salarii, precum și actualizarea lor cu indicele de inflație, 
stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile. 

Se paduc precizări dreptul de deducere din venitul brut a cotizației sindicale 
plătite direct de salariat, în cazul veniturilor din salarii realizate la funcția de 
bază, în vederea determinării bazei impozabile pentru impozitului pe venitul 
din salarii. 

Reținerea la sursă a impozitului pe veniturile din arendarea terenurilor 
agricole 

Reamintim că veniturile din arendă se impozitează prin reținere la sursă. În 
acest context, se precizează că modalitatea de reținere la sursă a 
impozitului  în cazul veniturilor din arendă plătite în natură se stabilește prin 
acordul părților. 

Impozitarea câștigurilor din transferul titlurilor de valoare 

Se aduc precizări privind calculul câștigului din transferul titlurilor de valoare 
dobândite prin procedurile de reorganizare precizate la articolil 27 și art. 27¹ 
din Codul Fiscal sau în cazul înstrăinării părților sociale dobândite prin 
moștenire. 

Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură 

Reamintim că, începând cu 1 februarie 2013, veniturile din silvicultură și 
piscicultură se supun impunerii conform regulilor comune impozitării 
veniturilor din activități independente, venitul net anual fiind determinat în 
sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, iar veniturile 
din activități agricole se impun pe bază de norme de venit. 

În acest context, Normele metodologice clarifică faptul că veniturile din 
activităţi agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real 
trec prin efectul legii la impunerea pe bază de norme de venit, în situaţia în 
care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale şi 
animale conform prevederilor art. 73 din Codul fiscal. Veniturile din activităţi 

agricole pentru care nu au fost 
stabilite norme de venit se supun 
impunerii potrivit regulilor de 
impozitarea a veniturilor din 
activităţi independente, venitul net 
anual fiind determinat în sistem 
real, pe baza datelor lor din 
contabilitatea în partidă simplă. 

5. TVA 

Grup fiscal 

Se introduc modificări referitoare 
la data când implementarea 
grupului fiscal de TVA intră în 
vigoare, respectiv la anularea 
tratamentului unei persoane ca 
membru al grupului / a 
persoanelor impozabile ca grup 
fiscal, în funcţie de perioada 
fiscală a acestor membri.  

TVA aferentă bunurilor 
acordate gratuit în cadrul 
acțiunilor de protocol 

Vă reamintim că, începând cu 1 
februarie 2013, bunurile de mică 
valoare acordate gratuit în cadrul 
acţiunilor de protocol nu sunt 
considerate livrări de bunuri dacă 
valoarea fiecărui cadou oferit este 
mai mică sau egală cu plafonul 
de 100 lei, exclusiv TVA.  

Normele metodologice clarifică 
faptul că un cadou cuprinde unul 
sau mai multe bunuri oferite 
gratuit. În situaţia în care 
persoana impozabilă a oferit şi 
cadouri care depăşesc individual 
plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, 
însumează valoarea depăşirilor 
de plafon aferente unei perioade 
fiscale, care constituie livrare de 
bunuri cu plată, şi colectează 
taxa, dacă taxa aferentă bunurilor 
respective este deductibilă total 
sau parţial.  

Se consideră că livrarea de 
bunuri are loc în ultima zi 
lucrătoare a perioadei fiscale în 
care au fost acordate bunurile 
gratuit şi a fost depăşit plafonul. 
Baza impozabilă, respectiv 
valoarea depăşirilor de plafon, şi 
taxa colectată aferentă se înscriu 
în autofactura prevăzută la art. 
155 alin. (7) din Codul fiscal care 
se include în decontul întocmit 
pentru perioada fiscală în care 
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protocol şi a depăşit plafonul.  

Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în 
cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012, 
inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii plafonului şi a 
perioadei fiscale în care se colectează TVA aferente acestei depăşiri. 

Baza de impozitare a TVA la valoarea de piață 

Reamintim că, începând cu 1 februarie 2013, baza de impozitare pentru 
livrările / prestările între persoane afiliate, când una din părți nu are drept 
integral de deducere a TVA, poate fi valoarea de piață a bunurilor, în cazul 
în care tranzacția este sub sau supraevaluată. 

Normele metodologice aduc clarificări cu privire la stabilirea valorii de piață 
a bunurilor livrate / serviciilor prestate între părți afiliate, respectiv pe baza 
acelorași metode de determinare a prețului de piață folosite pentru stabilirea 
prețurilor de transfer, menționate la articolul 11 din Codul Fiscal, în măsura 
în care se poate identifica o tranzacție comparabilă. 

Implementarea în legislația națională a deciziei CEJ în cazul Gran Via 
Moinești 

A fost transpusă în Normele metodologice ale Codului Fiscal decizia Curţii 
Europene de Justiţie în Cauza C-257 / 11 Gran Via Moineşti.  

Astfel, persoana impozabilă îşi păstrează dreptul de deducere a TVA 
aferentă achiziţiei unei suprafeţe de teren împreună cu construcţii edificate 
pe acesta, inclusiv TVA aferentă construcţiilor ce urmează a fi demolate, 
dacă face dovada intenţiei, confirmată cu elemente obiective, că suprafaţa 
de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în 
scopul operaţiunilor sale taxabile, cum ar fi de exemplu edificarea altor 
construcţii destinate unor operaţiuni taxabile. 

În plus, demolarea unor construcţii achiziţionate împreună cu suprafaţa de 
teren pe care au fost edificate, nu determină obligaţia de ajustare a 
deducerii iniţiale a TVA aferentă achiziţionării construcţiilor care au fost 
demolate, dacă persoana impozabilă face dovada intenţiei, confirmată cu 
elemente obiective, că suprafaţa de teren pe care erau edificate 
construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile, 
cum ar fi de exemplu edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni 
taxabile. 

Posibilitatea de deducere a TVA be bază de bonuri fiscale 

Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe baza de bonuri fiscale emise 
conform OUG 28/1999, deducerea TVA poate fi justificată cu bonuri fiscale 
care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate numai dacă furnizorul / 
prestatorul a menţionat pe bonul fiscal, cu ajutorul aparatului de marcat 
electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. 

Menționăm că, anterior, deducerea TVA înscrisă în bonuri fiscale era 
permisă doar pentru achizițiile de carburanți. 

Facturile simplificate pot fi emise pentru bunuri livrate sau servicii prestate 
cu valoare de până la 100 EURO inclusiv TVA. 

Clarificarea tratamentului TVA pentru bunurile nerecuperate de la 
utilizatorii din contractele de leasing reziliate 

Se clarifică faptul că, în cazul contractelor de leasing financiar, având ca 
obiect bunuri mobile corporale sau bunuri de capital, care se reziliază, iar 
bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract, 
respectivele bunuri nu sunt considerate lipsă din gestiunea locatorului / 
finanţatorului, acesta neavând obligația ajustării TVA conform articolelor 148 

și 149 din Codul Fiscal, dacă se 
face dovada iniţierii şi efectuării 
de demersuri pentru recuperarea 
bunurilor, indiferent dacă la 
finalizarea acestor demersuri 
bunul este sau nu recuperat de 
către firma de leasing.  

Ajustarea TVA dedusă inițial în 
cazul bunurilor furate 

Pentru bunurile lipsă din gestiune, 
inclusiv bunurile furate, există 
obligația ajustării TVA inițial 
deduse. Totuși, în cazul bunurilor 
furate, persoana impozabilă 
poate anula ajustarea efectuată la 
data la care furtul este dovedit 
legal prin hotărâre 
judecătorească definitivă. 

Înregistrarea persoanelor 
impozabile în scopuri de TVA 

Se aduc clarificări privind data de 
la care devine valabilă anularea 
înregistrării în scopuri de TVA a 
persoanelor impozabile stabilite 
în România. 

Astfel, pentru persoanele stabilite 
în România, anularea înregistrării 
în scopuri de TVA va fi valabilă 
de la data încetării activităţii 
economice. 

Evidenţa operaţiunilor 

Facturile cu TVA neexigibilă total 
sau parţial se preiau în jurnalele 
de cumpărări până ce acestea 
devin exigibile. Totuşi, de la 
această regulă sunt excluse 
situaţiile în care s-a împlinit 
termenul de prescripţie şi facturile 
respective nu se mai achită, fiind 
scoase din evidenţele persoanei 
impozabile. 
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Măsuri de simplificare 

Se aduc clarificări cu privire la situaţiile în care nu s-a aplicat taxarea 
inversă pentru operaţiunile supuse măsurilor de simplificare. 

În cazul în care, în cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor, se 
stabileşte căa nu s-a colectat TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii, 
concomitent cu exercitarea dreptului de deducere, beneficiarul fiind astfel 
obligat la plata TVA în baza actului administrativ fiscal, furnizorii pot emite 
facturi de corecţie cu semnul minus în vederea regularizării taxei şi restituirii 
acesteia către beneficiar, care nu se evidențiază în decontul de taxă la 
beneficiar. 

Clarificări privind aplicarea sistemului de TVA la încasare 

Normele metodologice aduc, de asemenea, clarificări privind calculul 
plafonului pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare, regularizarea 
TVA nededusă din facturi neachitate înainte de deregistrarea din evidența 
TVA, ajustarea bazei impozabile a TVA în cazul contribuabililor care aplică 
sistemul de TVA la încasare, încasarea în numerar a facturilor emise de 
contribuabilii care apliucă sistemul de TVA la încasare etc. 

6. Accize şi alte taxe specifice 

Modalitatea de restituire a accizelor în anumite cazuri 

Sunt prezentate clarificări cu privire la modalitatea de restituire a accizelor 
pentru cafeaua, berea și băuturile fermentate, altele decât berea și vinul,  
retrase de pe piață, dacă starea sau vechimea acestora le fac improprii 
consumului ori nu mai îndeplinesc condițiile de comercializare. 

Excepţii de la regimul de accizare 

Normele metodologice stabilesc modalitatea de exceptare de la de la 
regimul de accizare pentru aditivii care nu sunt destinaţi a fi utilizaţi, puşi în 
vânzare ori utilizaţi drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru 
încălzire. 

Responsabilitatea marcării unor produse accizabile 

Se precizează faptul că, în vederea realizării importurilor de produse supuse 
marcării pentru care furnizorul extern nu aplică banderole sau timbre, 
banderolele sau timbrele procurate de importatori se aplică de către aceştia 
în antrepozite vamale, antrepozite libere sau zone libere. 

7. Contribuțiile sociale 

Includerea în baza de calcul a contribuțiilor sociale a indemnizației de 
delegare sau detașare 

Partea din îndemnizația primită pe perioada delegării sau detașării în altă 
localitate, în țară sau în străinătate și care depășește nivelul de 2,5 ori 
stabilit pentru personalul din instituțiile publice este considerat venit asimilat 
salariilor și se cuprinde în baza de calcul a contribuțiilor sociale. 

Regularizarea contribuțiilor 
sociale pentru veniturile din 
activităţi independente, 
activităţi agricole, silvicultură, 
piscicultură, precum şi din 
asocieri fără personalitate 
juridică, în vederea respectării 
prevederilor legale privind 
valorile minime sau maxime ale 
bazei de calcul 

Având în vedere că baza anuală 
de calcul a contribuției sociale de 
sănătate nu poate fi mai mică 
decât valoarea a 12 salarii 
minime brut pe țară, se prevede 
procedura de întregire a bazei 
lunare de calcul a contribuției 
sociale de sănătate, pentru 
contribuabilii care au obținut un 
venit sub acest nivel. 

Având în vedere că baza de 
calcul a contribuției de asigurări 
sociale este limitată la cel mult de 
5 ori câștigul salarial mediu brut 
prevăzut de legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, se 
prevede modalitatea practică în 
care se realizează această 
limitare în cazul contribuabililor 
pentru care plata contribuției se 
face prin reținere la sursă de 
către plătitorul de venit. 

 

 

 

 

 

 

 


