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În acest număr: 

Plata defalcată a TVA – Forma finală a actului normativ 

Doar firmele cu datorii privind TVA sau aflate în insolvență aplică obligatoriu de la 
1 ianuarie 2018 sistemul de plată defalcată a TVA, stabilește forma finală a actului 
normativ care prevede noul mecanism de plată, publicat în Monitorul Oficial.  
 

Noi reguli de calcul al contribuțiilor si taxelor datorate 
Fondului pentru mediu 

Noi reguli metodologice de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul 
pentru mediu au intrat în vigoare în data de 28 decembrie 2017, potrivit Ordinului 
Ministerului Mediului nr. 1503/2017 pentru modificarea și completarea 
metodologiei de calcul a taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru mediu.  

Prevederi noi cu privire la concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate 

Principalele schimbări vizează introducerea unui contract voluntar de asigurare 
pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. 

Modificarea anumitor formulare 

Având în vedere noile modificări legislative intrate în vigoare începând cu 1 
ianuarie 2018, anumite formulare au fost modificate astfel încât să fie în 
concordanță cu prevederile fiscale. 

Stabilirea contingentului avizelor de muncă ce pot fi 
eliberate străinilor în anul 2018 

Vineri, 29 decembrie 2017, a fost publicată hotărârea privind contingentul avizelor 
de muncă ce pot fi emise lucrătorilor străini pentru anul 2018. 
 
Modificarea legii privind sistemul unitar de pensii publice 

Noile prevederi vizează baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale 
pentru asigurații care au încheiat un contract voluntar de asigurare. 
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Plata defalcată a TVA – Forma finală a actului normativ 

Două categorii de contribuabili - firme cu datorii privind TVA sau aflate în 
insolvență – aplică obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 sistemul privind plata 
defalcată a TVA. 

Prevederile finale ale noului sistem de plată a TVA se află în Legea nr. 275/2017 
pentru aprobarea OG nr. 23/2017 care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea 
I, nr. 1036 din 28 decembrie 2017 și a intrat în vigoare la 31 decembrie 2017.  

Pe scurt, în forma finală, ordonanța stabilește că: 

• Sistemul de plată defalcată a TVA este obligatoriu începând cu anul 2018 
doar pentru firmele ce înregistrează / vor înregistra obligații restante 
privind TVA (cu excepția celor a căror executare silită este suspendată) sau 
care intră sub incidența legislației privind insolvența. 

• Persoanele înregistrate în scopuri de TVA (indiferent dacă aplică sau nu 
sistemul de plată defalcată a TVA) au obligația de a plăti contravaloarea 
TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii, efectuate de la furnizori care 
aplică sistemul de plată defalcată a TVA în contul de TVA al furnizorului. 

Buletinul informativ Deloitte din 19 decembrie 2017 prezintă și explică aplicarea 
sistemului privind plata defalcată a TVA. 

 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Noi reguli de calcul al contribuțiilor si taxelor datorate 
Fondului pentru mediu 

Noul ordin înlocuiește metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate 
Fondului pentru mediu. Printre principalele modificări menționăm: 

• Inspectorii Administrației Fondului pentru Mediu pot să nu ia in considerare 
o tranzacție care nu are scop economic sau pot să reîncadreze forma unei 
tranzacții/activități pentru a reflecta conținutul economic al acesteia, la 
momentul desfășurării inspecției fiscale; 

• Obligația de a calcula și a reține prin stopaj la sursă contribuția de 3% din 
veniturile realizate din vânzarea de deșeuri metalice feroase și neferoase 
revine și comercianților de deșeuri care nu intră fizic în posesia acestora, 
pe lângă operatorii economici valorificatori/colectori; 

• Sunt enumerate exemplificativ documentele ce pot sta la baza determinării 
greutății și ambalajelor, anvelopelor, EEE-urilor, a bateriilor și 
acumulatorilor introduse pe piața naționala dovedirea trasabilității 
deșeurilor; 
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• S-au menționat condiții specifice pe care trebuie sa le îndeplinească 
deșeurile de ambalaje ce fac obiectul unor tranzacții intra unionale sau 
extra unionale pentru a fi considerate reciclate/valorificate; 

• În situația îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare cu deșeuri preluate 
din alte surse decât din activitatea proprie, nu mai este necesar să se facă 
dovada trasabilității deșeurilor de ambalaje de la generatorul de deșeuri 
până la valorificatorul final, ci doar de la operatorul economic cu care s-a 
încheiat contractul de prestări servicii până la valorificatorul final; 

• Se introduc o serie de cerințe care trebuie respectate de operatorii 
valorificatori/ reciclatori pentru acceptarea deșeurilor de ambalaje ca 
valorificate/ reciclate; 

• Operatorul economic în sensul Metodologiei este definit ca un producător, 
importator, depozit, transportator sau comerciant de produse, inclusiv un 
operator economic ce efectuează activități de prestare servicii.  

 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prevederi noi referitoare la concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate 

Noile prevederi menționează următoarele: 

• pot beneficia de concediu medical și indemnizații de asigurări sociale de 
sănătate și persoanele care prestează activități în baza unui act de 
detașare; 

• persoanele care nu se încadrează în categoriile beneficiarilor pot opta 
pentru încheierea unui contract de asigurare pentru concedii și 
indemnizații de asigurări sociale;  

• în baza acestui contract, dreptul la concedii și indemnizații de asigurări 
sociale de sănătate este condiționat de plata unei contribuții în cota de 
1% aplicată asupra venitului lunar înscris în contract.  

Ordonanța de urgență nr. 99/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1005 
din 19 decembrie 2017. 
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Au fost modificate și aprobate modelele formularelor 
utilizate pentru contribuțiile sociale și  impozitul pe venit 
prin următoarele ordine: 

• Ordinul nr. 3.725/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1.027 din 27 
decembrie 2017. 

• Ordinul nr. 3.726/ 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 
decembrie 2017. 

• Ordinul nr. 3.780/ 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 
decembrie 2017. 

• Ordinul nr. 3.781/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1.037 din 28 
decembrie 2017. 

• Ordinul nr. 4.140 / 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1041 din 
29 decembrie 2017. 

În linie cu modificările aduse Codului fiscal de la 1 ianuarie 2018, printre 
formularele fiscale modificate enumerăm următoarele: 

- 020 – Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru 
persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal; 

- 030 – Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni / 
Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin un cod 
numeric personal;  

- 050 – Cerere de înregistrare / modificare a domiciliului fiscal al 
contribuabilului; 

- 070 – Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni / 
Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități 
economice în mod independent sau exercită profesii libere; 

- 700 – Declarație pentru înregistrarea / modificarea în mediu electronic a 
categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal; 

- 600 – Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de 
asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul 
minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate. 

- 100 -  Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat. 
- 710 -  Declarație rectificativă 

Printre formularele referitoare la impozitul pe venit menționăm urmatoarele: 

- 201 – Declarație privind veniturile realizate din străinătate; 
- 205 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile 

din jocurile de noroc și câștigurile / pierderile din investiții, pe beneficiari 
de venit; 

- 207 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă / veniturile 
scutite, pe beneficiarii de venit nerezidenți;  

- 220 – Declarație privind venitul estimat / norma de venit; 
- 221 – Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază 

de norme de venit; 
- 222 – Declarație informativă privind începerea / încetarea activității 

persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin 
venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate; 

- 223 – Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără 
personalitate juridică și pentru entitățile supuse regimului transparenței 
fiscale; 

- 224 – Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate 
salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care 
desfășoară activitate în România; 

- 256 – Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice; 
- 257 – Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a persoanelor 

fizice; 
- 260 – Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/ 

impozitul anual datorat. 
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Totodată, s-au introdus următoarele declarații: 

- Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere 
- Notificare privind nedepunerea la termen a declarației informative 
- Notificare privind completarea eronată a declarației informative  
- Notificare privind neconcordanțele între veniturile declarate și cele 

existente în evidența fiscală  
- Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere 

conform art. 107, alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală  

 

Hotărâre privind stabilirea contingentului avizelor de muncă 
ce pot fi eliberate străinilor în anul 2018  

Hotărârea nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători 
nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2018 a fost publicată în Monitorul 
Oficial nr. 1.040 din 29 decembrie 2017. 

Contingentul pentru avizele de muncă ce pot fi emise lucrătorilor străini pe piața 
forței de muncă din România pentru anul 2018 este de 7.000.  

Din totalul de 7.000 de avize de muncă, 4,000 vor putea fi emise lucrătorilor 
permanenți, 500 lucrătorilor înalt calificați și 1.200 lucrătorilor detașați. De 
asemenea, a fost introdus și un număr de 700 de avize de muncă pentru 
lucrătorii detașați în cadrul aceleiași companii – ICT. Restul avizelor de muncă 
sunt alocate pentru diferite alte categorii precum lucrători stagiari (100), 
lucrători sezonieri (400) sau lucrători transfrontalieri (100).    

 

Modificarea legii privind sistemul unitar de pensii publice 

Ordonanța de urgență nr. 116/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.043 din 29 decembrie 2017. 
 

Conform noilor prevederi, a fost eliminat plafonul de 5 salarii medii brute utilizat 
anterior pentru venitul asigurat stabilit pentru persoanele fizice care au încheiat 
un contract voluntar de asigurări sociale.  

 
 
 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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