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CLARIFICĂRI  FISCALE DE …MĂRŢIŞOR 
 
 

 

În Monitorul Oficial nr. 150 / 01.03.2011 a fost publicată Hotărârea nr. 150 / 
23.02.2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44 / 
2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870 / 
2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă 

a Guvernului nr. 77 / 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 

 

Principalele modificări cu privire la impozitul pe profit: 

 Se aduc clarificări cu privire la modul de calcul și declarare a profitului impozabil / pierderii 
fiscale pentru anul 2010. Astfel, contribuabilii obligați la plata trimestrială a impozitului pe profit 
depun declarația privind impozitul pe profit pentru cele două perioade ale anului 2010 numai 
dacă până la data de 1 octombrie 2010 au datorat impozit minim cel puțin într-un trimestru. 
Contribuabilii care în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, ca urmare a efectuării 
comparației impozitului pe profit cu impozitul minim, au datorat în cele 3 trimestre impozit pe 
profit, depun declarația privind impozitul pe profit pentru întreg anul 2010. 

Contribuabilii care depun declarația privind impozitul pe profit pentru cele două perioade ale 
anului 2010 vor avea în vedere următoarele: 

(i) pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, depunerea declarației privind 
impozitul pe profit și plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii se 
efectuează până la data de 25 februarie 2011; 

(ii) Pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010, contribuabilii depun declarația 
privind impozitul pe profit și plătesc impozitul pe profit astfel:  

- până la 25 februarie 2011, contribuabilii care definitivează perioada 1 octombrie – 
31 decembrie 2010 până la această dată, caz în care pentru trimestrul IV prin 
declarația 100 nu se declară impozitul pe profit; 

- până la 25 aprilie 2011, caz în care, pentru trimestrul IV prin declarația 100 se 
declară impozitul pe profit la nivelul impozitului calculat și evidențiat pentru 
trimestrul III 2010. 

 

 Se aduc clarificări cu privire la modalitatea de împărțire a limitelor de deductibilitate ale unor  
cheltuieli, a gradului de îndatorare corespunzător celor două perioade fiscale ale anului 2010. 

 Se aduc clarificări cu privire la recuperarea pierderii fiscale, în funcție de 
anul / perioada fiscală la care se referă. 

 Se aduc completări cu privire la impozitul pe dividende; astfel, dacă la data plății dividendului 
pentru care a fost reținut și plătit impozitului pe dividende persoana juridică română 
beneficiară îndeplinește condițiile de deținere, atunci persoana juridică română care plătește 
dividendul poate solicita impozitul. 

 Se aduc clarificări cu privire la ”metoda scutirii” prevăzută de convențiile de evitare a dublei 
impuneri pentru determinarea profitului impozabil la nivelul persoanei juridice române care 
realizează profituri dintr-un stat străin prin intermediul unui sediu permanent. Astfel, în scopul 
aplicării ”metodei scutirii”, veniturile și cheltuielile înregistrate prin intermediul sediului 
permanent reprezintă venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile. 

 

Principalele modificări cu privire la impozitul pe venit: 

 Se clarifică faptul că venitul din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare 
de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor va fi 
determinat pe baza contabilității în partidă simplă. 

 Se aduc lămuriri cu privire la determinarea normelor de venit. 
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 Se introduc cinci noi criterii ce se vor avea în vedere la stabilirea coeficienților de corecție a 
normelor de venit. 

 Se stabilește că în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală se vor include în 
venitul brut și echivalentul în lei al veniturilor în natură. 

 Se clarifică prevederile cu privire la stabilirea plafonului pentru neimpozitarea cadourilor oferite 
de angajatori în beneficiul angajaților sau copiilor angajaților. 

 Se modifică termenul în care se declară veniturile realizate din străinătate impozabile în 
România, acesta fiind devansat până pe 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului . 

 Se ajustează prevederile ținându-se cont de înlocuirea declarației de impunere cu declarația 
privind venitul realizat. 

 Se aduc precizări cu privire aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri (creditul fiscal 
extern şi scutirea) prevăzute în convențiile de evitare a dublei impuneri 

 

Introducerea normelor pentru aplicarea titlului IV1 – Impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor: 

 Se aduc lămuriri referitor la îndeplinirea condițiilor pentru încadrarea ca microîntreprindere. 

 Se reglementează situațiile în care una dintre condiții nu mai este îndeplinită ulterior opțiunii 
de impozitare conform titlului IV1. 

 Se aduc exemple de persoane juridice care nu pot opta pentru sistemul de impunere 
reglementat de titlul IV1. 

 Se reglementează situațiile în care o microîntreprindere se înființează sau își încetează 
existența în timpul anului. 

 Se aduc clarificări cu privire la calculul bazei impozabile. 

 

Principalele modificări cu privire la Impozitul pe veniturile nerezidenților: 

 Se aduc clarificări cu privire la încadrarea anumitor venituri în categoria redevențelor (i.e. 
sume plătite operatorilor de sateliți, sume plătite pentru difuzarea unor filme etc.). 

 Se definește noțiunea de ”plată” către un nerezident a unui venit. 

 Se completează prevederile referitoare la obligaţiile declarative ale persoanelor fizice 
nerezidente care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare. 

 

Principalele modificări cu privire la Taxa pe Valoarea Adăugată: 

 Clarificări cu privire la momentul în care bunuri mobile corporale lipsă din gestiune, în cazul 
contractelor de leasing financiar, care se reziliază, devine o livrare de bunuri. 

 Clarificări cu privire la situațiile în care bunurile acordate / serviciile prestate în mod gratuit în 
scopuri legate de desfăşurarea activităţii economice a persoanei impozabile nu constituie 
livrare de bunuri. 

 Clarificări cu privire la calculul plafoanele de acordare a bunurilor gratuite în cadrul acțiunilor 
de protocol şi sponsorizare, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt obligate să depună 
situații financiare anuale. 

 Precizări privind transferul de active, conform prevederilor art. 128, alin. (7) din Codul Fiscal. 

 Modificări privind calculul plafonului pentru vânzări la distanță realizate de furnizori din 
România în alt stat membru. 

 Clarificări cu privire la noţiunea de servicii constând în acordarea accesului la evenimente 
culturale, artistice, științifice, educaționale, de divertisment sau alte  activități similare. 

 Precizări cu privire la cursul de schimb valutar utilizat pentru ajustarea bazei de impozitare, în 
cazul operaţiunilor a căror bază de impozitare este exprimată în valută. 

 Precizări cu privire la baza de impozitare pentru livrarea de bunuri care fac obiectul 
contractelor de leasing financiar. 
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 Definirea unor termeni precum ”proces verbal de recepție definitivă”  și ”ape teritoriale”. 

 Clarificări cu privire la acordarea dreptul de deducere a taxei pentru achizițiile efectuate în 
cadrul procedurii de executare silită de către o persoană impozabilă de la un contribuabil 
declarat inactiv prin ordin al președintelui ANAF sau de la o persoană impozabilă în inactivitate 
temporară, înscrisă în registrul comerțului. 

 Introducerea unor prevederi exprese cu privire la justificarea deducerii de taxă, în cazul 
utilizării Sistemului român de procesare automată a declarației vamale de import. 

 Prevederi suplimentare cu privire la ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile 
corporale, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 149, alin. (1), şi ajustarea taxei 
deductibile pentru bunurile de capital. 

 Clarificări privind ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor aflate în stoc și servic iilor 
neutilizate și a activelor corporale fixe pentru persoanele impozabile care solicită scoaterea din 
evidenţa plătitorilor de TVA, precum şi privind depunerea ultimului decont de taxă în situația 
anulării înregistrării în scopuri de TVA de către persoane impozabile care desfășoară doar 
operațiuni fără drept de deducere. 

 Se introduce o excepție de la prevederile art. 155, alin. (5) privind obligativitatea înscrierii  
codului de înregistrare în scopuri de TVA pe facturi, în cazul facturilor pentru achiziț ii de bunuri 
/ servicii efectuate înainte de înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, precum 
şi în cazul facturilor emise în cadrul procedurii de executare silită efectuată la contribuabilii 
inactivi / în inactivitate temporară înscrisă la Registrul Comerţului. 

 Prevederi suplimentare referitoare la data de la care se consideră valabilă înregistrarea în 
scopuri de TVA în condițiile art. 153 din Codul Fiscal. 

 

Principalele modificări cu privire la accize şi alte taxe speciale: 

 Se introduc norme referitoare la obligativitatea prezentării lunare a situației produselor 
eliberate pentru consum, din grupa tutunului prelucrat, de către antrepozitarii autorizați, 
destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați. De asemenea se fac precizări în ceea ce 
privește numărul de exemplare şi destinațiile exemplarelor ce prezintă situația lunară. 

 Clarificări cu privire documentul comercial de însoțire a deplasării produselor energetice de la 
un destinatar înregistrat către utilizatorul final, precum și în cazul deplasării produselor de 
natura aditivilor sau al produselor din biomasă către alte antrepozite fiscale în regim 
suspensiv. 

 Se defineşte bioetanolul.   

 Se modifică anexele la Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal privind: declaraţia 
privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete, situaţia eliberărilor pentru 
consum de ţigarete / ţigări şi ţigări de foi, situaţia eliberărilor pentru consum de tutun tăiat, 
destinat rulării în ţigarete / alte tutunuri de fumat. 

 

Introducerea normelor pentru aplicarea titlului IX2 – Contribuții sociale obligatorii: 

 Se aduc lămuriri asupra categoriilor de contribuabili în sistemul de asigurări sociale. 

 Sunt dezvoltate prevederile cu privire la elementele ce se constituie ca bază de calcul pentru 
contribuțiile sociale. 

 Se furnizează exemple de calcul pentru contribuțiile angajatorului. 

 Se clarifică faptul că excepțiile prevăzute la art. 29615 și art. 29616 se aplică și pentru 
contribuțiile angajatorilor. 

 Se clarifică modalitatea de stabilire a plafonului pentru baza de calcul în situația încheierii mai 
multor contracte individuale de muncă cu același angajator și cu angajatori diferiți. 
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În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 131 / 22.02.2011, a fost publicat Ordinul 
nr. 724 / 2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 și 120 din Legea 
nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal și stabilirea competențelor în ceea ce privește 

semnarea acestor formulare, emis de ministrul finanțelor publice. 

 

Prin acest ordin sunt introduse următoarele noi formulare: 

 Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției / 
Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și [...], pentru persoane fizice rezidente 
în România care desfășoară activitate independentă. 

 Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției / Acordului de evitare a dublei 
impuneri dintre România și [...], pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară 
activitate independentă. 

 Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției / 
Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și [...], pentru persoane rezidente în 
România. 

 Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției / Acordului de evitare a dublei 
impuneri dintre România și [...], pentru persoane rezidente în România. 

 Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activității desfășurate în 
România de către sediul permanent al persoanei juridice străine. 

 Certificat privind atestarea activității desfășurate în România de către sediul permanent al unei 
persoane juridice străine. 

 Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dobânzi și redevențe 
efectuate de o întreprindere rezidentă sau de un sediu permanent situat în România, către o 
întreprindere asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociației 
Europene a Liberului Schimb sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii 
Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb. 

 Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dividende efectuate de o 
persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei 
persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociației 
Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat 
membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb situat în alt stat 
membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb. 

Formularele se editează și/sau se completează de către solicitanți în format word și, începând cu 
data de 1 iulie 2011, se vor edita cu ajutorul unei aplicații informatice elaborate în acest scop de 
către Ministerul Finanțelor Publice. 

Aplicația informatică va fi pusă la dispoziția solicitanților pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la 
adresa www.mfinante.ro sau www.anaf.mfinante.ro, precum și prin intermediul autorităților fiscale, 
după caz. 

Totodată, sunt aduse completări cu privire la formalitățile de urmărit în vederea eliberării 
“Certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine”, precum 
și a “Certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente”.  

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr. 1798 / 
1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea convenţiilor de evitare a dublei 
impuneri şi stabilirea competenţelor privind semnarea acestor formulare, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 / 22.09.1998. 

 

   

 

 

http://www.mfinante.ro/
http://www.anaf.mfinante.ro/
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În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 123 / 17.02.2011, a fost publicată 
Hotărârea Guvernului nr. 118 / 2011 privind aprobarea condițiilor de acreditare a 
oficiilor pentru depunerea “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor 

sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, precum 
și privind răspunderea în gestionarea informațiilor din declarație. 

Potrivit art. 4, alin. (2), lista oficiilor acreditate se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin 
afișare pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice.  

Oficiile acreditate de Ministerul Finanțelor Publice au obligația să transmită declarațiile depuse de 
către contribuabili, astfel: 

 zilnic, dacă declarația este depusă în format electronic, către baza de date centrală a 
Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală; 

 în termen de 5 zile de la primire, dacă declarațiile sunt depuse în format hârtie, semnate și 
ștampilate, conform legii, însoțite de declarația în format electronic, pe suport electronic, către 
direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București. 

Prin excepție de la prevederile art. 2-4, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pot nominaliza, în vederea 
acreditării din oficiu de către Ministerul Finanțelor Publice, structuri din subordinea lor care aveau 
până la data de 31 decembrie 2011 atribuții de primire și de prelucrare a declarațiilor nominale de 
asigurări sociale, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Activitatea de depunere a declarației de către contribuabil, precum și cea de primire a acesteia  de 
către oficiile acreditate se supun prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

   

 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 141 / 24.02.2011, a fost publicat Ordinul 

nr. 1752 / 2011 pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de 
contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către 
aceștia, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală nr. 1314 / 2007, emis de președintele Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală. 

Astfel, după capitolul VII - “Distribuirea sumelor plătite în contul unic de contribuabilii aflați sub 
incidența Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare” se introduce un 
nou capitol, capitolul VII1, cu următorul titlu: “Înregistrarea impozitului pe venitul din salarii plătit de 
contribuabilii care au sedii secundare înregistrate ca plătitoare de salarii și venituri asimilate 
salariilor”. 

Noul capitol introdus prevede obligativitatea contribuabililor de a depune “Declarația privind 
obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor 
asigurate”, cod 112, prin care se individualizează obligațiile fiscale reprezentând impozitul pe 
venitul din salarii datorat de salariații care își desfășoară activitatea la sediul principal și la sediile 
secundare ale acestora. 

În scopul aplicării prevederilor art. 32 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, impozitul pe venit stins potrivit dispozițiilor prezentei 
metodologii se distribuie și se înregistrează de către organul fiscal competent, pe sediul principal, 
respectiv pe sediile secundare ale plătitorului, proporțional cu impozitul datorat pentru fiecare 
dintre acestea din totalul impozitului individualizat în titlul de creanță pentru care s-a efectuat 
stingerea. 
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În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 133 / 22.02.2011, a fost publicată 
Hotărârea Guvernului nr. 113 / 2011 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative și stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale. 

Prin prezenta hotărâre se aduc modificări și completări Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.  

Astfel, în vederea certificării stagiilor de cotizare și a stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, 
angajatorii au obligația de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de 
serviciu o adeverință din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuției individuale la bugetul 
asigurărilor pentru șomaj, stabilită potrivit titlului IX2  - „Contribuții sociale obligatorii” din Codul 
Fiscal, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau 
de serviciu. 

Datele cuprinse în adeverință cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în 
care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate, precum și data și motivul încetării 
acestora se verifică și se certifică de agențiile pentru ocuparea forței de muncă pe baza 
înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă, pentru perioadele până la data de 31 decembrie 2010, 
și pe baza informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă de 
inspecția muncii - pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010. 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarității 
sociale și familiei nr. 405 / 2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către 
angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru 
șomaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 / 20.08.2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Drept urmare, procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a 
asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj este cea stabilită la titlul IX2  

din Codul Fiscal. 

Prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405 / 2004 se aplică însă 
în continuare pentru declararea contribuțiilor obligatorii de asigurări pentru șomaj aferente 
veniturilor anterioare lunii ianuarie 2011, precum și pentru depunerea de declarații rectificative a 
declarațiilor lunare aferente lunilor anterioare lunii ianuarie 2011. 

Prezenta hotărâre face precizarea că informațiile cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile 
de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, 
depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea 
forței de muncă, pe cale electronică, din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice. 
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CONTACT 

 

Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 

informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Mazars nu 

îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu 

ezitaţi să ne contactaţi. 

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele Mazars, vă rugăm 

trimiteţi un mesaj la adresa news@mazars.ro, specificând numele, 
prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 
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