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Nr. 6 / 2017 Iunie 2017 

TITLU : Lege nr. 136/2017 (publicata in M.O. 440/2017) privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 

Acest act normativ aduce o serie de modificari Codului fiscal, respectiv: 

 referitor la impozitul pe veniturile din salarii: 

 s-au modificat conditiile in care persoanele fizice care desfasoara activitati de 

cercetare-dezvoltare si inovare pot beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii; 

 referitor la accize: 

 au fost completate procedurile de marcare ale produselor accizabile (art. 423, 

alin. 3), cu o serie de precizari care vizeaza aplicarea timbrelor; 

 se introduce posibilitatea restituirii accizelor nearmonizate aplicate produselor 

din tutun incalzit care, prin incalzire, emit un aerosol ce poate fi inhalat, fara a avea loc 

combustia amestecului de tutun, fabricate in antrepozite fiscale de productie din Romania   

– aceste accize, virate la bugetul la stat, vor putea fi restituite la solicitarea antrepozitarilor 

autorizati care livreaza aceste produse in alte state membre ori le importa. 

Prevederile actului normativ referitoare la accize intra in vigoare la 17.06.2017, in timp ce 

aspectele legate de scutirea de impozit pe veniturile din salarii pentru angajatii care 

desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare si inovare sunt aplicabile incepand cu 

veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor aferente lunii iulie 2017. 

TITLU : Lege nr. 124/2017 (publicata in M.O. 415/2017) privind aprobarea 

participarii Romaniei ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de 

impozitare si transferul profiturilor - initiat de Organizatia pentru Cooperare si 

Dezvoltare Economica - OCDE, precum si pentru completarea anexei nr. 1 la 

Ordonanata Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la 

organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte. 

TITLU : Ordonanta urgenta nr. 42/2017 (publicata in M.O. 438/2017) pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura 

fiscala. 

Acest act normativ transpune in legislatia Romaniei Directiva nr. 881/2016 (denumita si 

„Country by Country Reporting”) privind comunicarea automata de informatii fiscale intre 

statele membre U.E. Principalul aspect urmarit prin implementarea acestui act normativ 

vizeaza introducerea obligatiei societatilor multinationale, pentru care societatea mama 

este rezidenta fiscal in Romania, sa depuna cate un raport financiar pentru fiecare tara, 

care sa prezinte informatii cumulative ce vizeaza: *suma veniturilor; *profitul/ pierderile 

anterioare impozitarii veniturilor; *impozit pe venit platit; *impozitul pe venit acumulat; 

*capitalul declarat; *profitul nedistribuit; *numarul de salariati si *imobilizarile corporale 

pentru fiecare jurisdictie in care isi desfasoara activitatea grupul de intreprinderi 

multinationale. 

Sunt definite notiunile de „grup de intreprinderi nationale”, respectiv „grup de intreprinderi 

multinationale exclus”. 

Aceste raportari vizeaza evaluarea riscurilor aferente preturilor de transfer de catre 

autoritatile fiscale, a riscurilor privind erodarea bazei impozabile (BEPS) si a riscurilor 

aferente transferului profiturilor dintr-o jurisdictie in alta. 

Termenul de depunere a acestor raportari este de 15 luni de a ultima zi a anului fiscal al 

grupului de intreprinderi multinationale la care se refera raportul pentru fiecare tara in 

parte. 
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TITLU : Ordin nr. 894/2017 (publicat in M.O. 467/2017) privind completarea 

Ordinului ministrului finantelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii 

de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile 

contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop 

patrimonial. 
Acest act normativ modifica Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile 

financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici, cat si 

persoanele juridice fara scop patrimonial, respectiv: 

 este extinsa lista erorilor constatate, pentru care se vor putea face corectii prin 

depunerea unui nou set de documente, cu doua noi situatii: 

 completarea eronata a codului unic de inregistrare al unitatii raportoare; 

 completarea eronata a indicatorilor raportati prin formularul Bilant/ Situatia 

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, daca valoarea acestor indicatori poate fi 

dovedita de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte, etc) si acest aspect este 

cuprins in declaratia pe propria raspundere privind erorile constatate. 

TITLU : Ordin nr. 409/4020/737/703/2017 (publicat in M.O. 468/2017) 

privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator. 

Acest act normativ introduce o serie de facilitati fiscale pentru companiile IT care au 

vechime si nu fac parte din categoria Start-Up, incepand cu 1 iulie 2017. 

Aceste companii pot beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate 

salariilor pentru angajatii lor care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in 

conformitate cu legislatia in vigoare, atata timp cat obiectul lor de activitate include crearea 

de programe pentru calculator (coduri CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209). Se va 

avea in vedere faptul ca facilitatea fiscala introdusa nu este conditionata  de realizarea 

unui produs final software, insa companiile beneficiare trebuie sa justifice realizarea unor 

venituri de 10.000 euro/ programator/ an. 

Practic, beneficiarii sunt angajatii pe un post care face parte dintr-un compartiment 

specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, 

departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare. De asemenea, trebuie 

sa detină o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga 

durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de 

licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata. Mai mult decat atat,  nu 

se impune programatorilor sa aiba o diploma de specialitate si sa fie absolventi ai unei 

facultati cu profil tehnic. 

TITLU : Ordonanta urgenta nr. 46/2017 (publicata in M.O. 506/2017) pentru 

modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 

privind acordarea voucherelor de vacanta. 
Acest act normativ a intrat in vigoare la 30 iunie 2017 si principala modificare vizeaza 

introducerea posibilitatii acordarii voucherelor de vacanta pentru angajatii din sistemul 

bugetar – institutiile si autoritatile publice vor acorda, in limitele sumelor prevazute in buget 

alocate cu aceasta destinatie, in perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, o singura 

indemnizatie de vacanta sau o singura prima de vacanta, dupa caz, sub forma de 

vouchere, in cuantum de 1.450 lei per salariat. 

Este mentinut nivelul maxim al sumelor ce pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere 

de vacanta de catre alti angajatori decat cei din categoria enuntata (mediul privat), 

respectiv contravaloaarea a maximum sase salarii de baza minime brute pe tara, garantate 

in plata, per salariat, in decursul unui an fiscal. 

Actul normativ prevede acordarea  primelor de vacanta, incepand cu 1 decembrie 2018, 

doar sun forma voucherelor de vacanta, in cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de 

baza minim brut pe tara garantat in plata pentru un salariat de catre operatorii economici 

definiti prin Ordonanta nr. 26/2013. 

Voucherele de vacanta emise pe suport electronic vor putea fi alimentate doar cu valoarea 

nominala a voucherelor de vacanta acordate de catre angajator si vor putea fi utilizate 

doar pentru achizitionarea de servicii turistice in unitatile afiliate. 

TITLU : Ordin nr. 1718/2017 (publicat in M.O. 477/2017) privind modificarea 

si completarea Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr. 3695/2016 pentru aprobarea 

formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor 

sociale datorate de persoanele fizice. 

CUPRINS (continuare): 

O.U.G. 48 / 2017 – 
Modificarea si completarea 

Ordonanatei de urgenta nr. 

196/2015 privind Fondul 

pentru mediu 
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TITLU : Ordonanta urgenta nr. 48/2017 (publicata in M.O. 506/2017) pentru 

modificarea si completarea Ordonanatei de urgenta nr. 196/2015 privind Fondul 

pentru mediu. 
Acest act normativ aduce o serie de modificari O.U.G. 196/2015 privind Fondul pentru 

mediu, respectiv: 

 se dubleaza procentul alocat cheltuielilor curente si de capital ale A.F.M., care 

devine 10% din total venituri; 

 se diminueaza contributia datorata de unitatile administrativ-teritoriale in cazul 

neindeplinirii obiectivului anual de reducere a procentului cantitatilor de deseuri eliminate 

prin depozitare din deseurile municipale colectate prin operatorii sectorului public de 

salarizare de la 100 la 50 lei/tona (art. 9, alin. 1, lit. „p”) 

 se suspenda aplicarea taxei la groapa a deseurilor (taxa incasata de la proprietari 

sau, dupa caz, administratorii de depozite pentru deseurile inerte si nepericuloase 

incredintate de catre terti in vederea eliminarii finale prin depozitare in cuantum de 80 

lei/tona pana la data de 1 ianuarie 2019. 

Acest act normativ va intra in vigoare la 1 iulie 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


