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Ord. 1886 / 2017 - 

Modificarea modelului, 
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privind impozitul pe 
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Nr. 7 / 2017 Iulie 2017 

TITLU : Lege nr. 177/2017 (publicata in M.O. 584/2017) privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Acest act normativ aduce o serie de modificari Codului fiscal modificat prin O.U.G. nr. 

3/2017, respectiv: 

 referitor la <impozitul pe profit>: 

 sunt adaugate in categoria persoanelor juridice exceptate de la obligatia de 

plata a impozitului pe profit, asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si 

asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, fiind exceptate asociatiile 

care obtin venituri din exploatarea proprietatilor comune (incepand cu 01.01.2018); 

 sunt aduse completari referitoare la scutirea privind impozitul pe profitul 

reinvestit, in cazul contribuabililor care trec prin optiune de la regimul microintreprinderilor 

la impozit pe profit, urmare a majorarii capitalului social la 45.000 lei; 

 sunt introduse noi situatii in care cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau a 

mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, 

precum si TVA aferenta sunt deductibile – aceste situatii privesc: *alimente destinate 

consumului uman, cu data limita de consum aproape de expirare; *subproduse de origine 

animala, nedestinate consumului uman; *produse agroalimentare, devenite improprii 

consumului uman sau animal, care in anumite conditii, pot determina inregistrarea de 

cheltuieli si TVA deductibile – din pacate, aceste situatii nu pot fi aplicate momentan 

datorita suspendarii Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, act normativ 

ce sta la baza prevederilor introduse;  

 referitor la <impozitul pe veniturile microintreprinderilor>: 

 cea mai importanta clarificare vizeaza faptul ca prevederile referitoare la 

impozitarea microintreprinderilor prevaleaza fata de prevederile Legii nr. 

170/2016 privind impozitul specific – in acest sens, s-au introdus noi modificari 

privind aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu 1 august 2017, 

pentru contribuabilii care: 

 la 31.12.2016 erau platitori de impozit pe profit si indeplineau conditiile 

impozitului specific; 

 la 31.12.2016 au realizat venituri cuprinse intre 100.001 euro si 

500.000 euro, cu indeplinirea integrala a conditiilor pentru a fi 

microintreprindere; 

 s-au exclus din baza de calcul a impozitului pe veniturile microintreprinderilor, 

veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere/ pierdere de valoare constituite in 

perioada  in care contribuabilul datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor 

(incepand cu 01.10.2017); 

 referitor la <impozitul din salarii>: 

 sunt introduse in categoria veniturilor neimpozabile, serviciile medicale furnizate 

sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajati si/sau oricarei persoane 

aflate in intretinerea sa, aceste beneficii cumulandu-se cu valoarea primelor de asigurare 

voluntara in cadrul plafonului impozabil de 400 euro/ an/ salariat; 

 referitor la <impozitul pe veniturile din alte surse>: 

 sunt excluse de la retinerea impozitului la sursa, veniturile obtinute de persoane 

fizice din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii 

liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si din activitati agricole, 

silvicultura si piscicultura, daca aceste persoane fac dovada inregistrarii 

fiscale pentru activitatea respectiva, prin depunerea unei declaratii pe propria 

raspundere la platitorii de venituri, la momentul platii veniturilor; 

 ….. 
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 referitor la <taxa pe valoarea adaugata>: 

 se modifica faptul generator in cazul serviciilor de inchiriere, de 

leasing, de concesionare, de arendare de bunuri, de acordare de plata 

pentru o anumita perioada a unor drepturi reale asupra unui unui bun 

imobil, precum uzufruct si superficia – aceste categorii de servicii se incadreaza la 

prestarile de servicii care se efectueaza continuu (pe langa livrarile de gaze naturale, apa, 

etc), pentru care se considera ca livrarea de bunuri/ prestarea de servicii este efectuata la 

fiecare data stabilita in contract pentru plata bunurilor livrate/ serviciilor prestate sau, in 

lipsa unei astfel de prevederi, la data emiterii unei facturi, cu conditia ca perioda de 

decontare sa nu depaseasca un an; 

 s-au introdus prevederi clare, in concordanta cu normele de aplicare, referitoare 

la ajustarea TVA in cazul neincasarii facturilor (urmare a falimentului beneficiarului sau ca 

urmare a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta 

judecatoreasca); astfel, ajustarea de TVA se va putea efectua in termen de 5 ani de la data 

de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a pronuntat hotararea  judecatoreasca 

respectiva, sub sanctiunea decaderii; 

 sunt aduse o serie de modificari care vizeaza inregistrarea in scopuri de TVA in 

cazul contribuabililor care prezinta „risc fiscal ridicat”- aceasta sintagma inlocuieste 

sintagma „societatea nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate 

economica”; evaluarea riscului fiscal va fi stabilit in baza unui ordin al presedintelui 

A.N.A.F. pe care il asteptam cu interes; 

 referitor la <impozite si taxe locale>: 

 sunt introduse o serie de conditii pentru acordarea de scutiri sau reduceri de la 

plata impozitului/ taxei pe cladiri, a impozitului/ taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele 

de transport, respectiv aceste scutiri/ reduceri vor fi aplicate, incepand cu 1 ianuarie a 

anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale 

autoritatilor publice locale, pana cel tarziu la 31 martie, inclusiv. 

TITLU : Ordonanta nr. 4/2017 (publicata in M.O. 598/2017) pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Acest act normativ modifica contributiile sociale datorate in cazul contractelor de munca cu 

timp partial, prin majorarea acestora incepand cu 1 august 2017 (respectiv veniturile 

aferente lunii august 2017), prin includerea unei exceptii de la regula generala. 

Exceptia vizeaza castigurile lunare brut realizate in baza unor contracte individuale de 

munca cu norma intreaga sau cu timp partial care se situeaza sub nivelul salariului minim 

brut pe tara; in aceste cazuri, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale, 

respectiv contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorate de angajatori este salariul 

minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributiile, corespunzator 

numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ. 

Sunt prevazute si exceptii de la aplicarea acestui act normativ, printre care amintim 

pensionarii, elevii sau studentii (cu varsta pana la 26 ani, aflati intr-o forma de scolarizare), 

ucenicii (in varsta de pana la 18 ani), persoanele cu dizabilitati, cat si persoanele care 

realizeaza in cursul aceleiasi luni, venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua 

sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta 

acestora depaseste salariul minim brut pe tara. 

TITLU : Lege nr. 155/2017 (publicat in M.O. 511/2017) privind aprobarea 

Ordonantei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de 

plata. 

Principala modificare adusa O.U.G. nr. 77/1999 este scutirea operatorilor 

economici de drept privat de intocmirea raportarii datoriilor cu scadenta 

depasita cu mai mult de 30 zile. 

TITLU : Ordin nr. 995/2017 (publicat in M.O. 559/2017) privind completarea 

Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si 

raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice 

fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul nr. 450/2016. 
Acest act normativ adauga o noua situatie (considerata eroare materiala) care poate fi 

supusa corectiei prin procedura respectiva – intocmirea si transmiterea electronica de 

situatii financiare anuale/ raportari contabile anuale folosind date eronate, determinate 

inclusiv de procesele de extragere si prezentare a informatiilor din bazele de date. 

CUPRINS (continuare): 

Ord. 1964 / 2017 – 

Aprobarea formularului 

630 "Decizie de impunere 

anuala pentru stabilirea 

contributiei de asigurari 

sociale de sanatate si a 

contributiei de asigurari 

sociale" 

4 

L.158 / 2017 - Stimularea 

personalului de cercetare, 

dezvoltare si inovare din 

institutii de invatamant 

superior de stat si unitati 

de cercetare-dezvoltare-

inovare din sistemul 

national in vederea 

impulsionarii procesului 

de dezvoltare economico - 

sociala şi culturala a 

Romaniei 

4 
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TITLU : Lege nr. 162/2017 (publicata in M.O. 506/2017) privind auditul 

statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate 

si de modificare a unor acte normative. 
Acest act normativ aduce o serie de modificari importante activitatii de audit statutar, 

respectiv activitatii de expertiza contabila (O.G. nr. 65/1994). 

Astfel, aceasta lege transpune prevederile Directivei 2014/56/UE privind auditul legal al 

situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare consolidate si aduce noi reguli privind 

organizarea activitatii de audit; punctam cele mai importante aspecte: 

 sunt introduse noi reguli pentru obtinerea calitatii de auditor financiar si pentru 

efectuarea auditului statutar; 

 auditul statutar se va efectua de catre auditorii financiari sau firmele de audit 

autorizate in Romania, care se inscriu ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania si care se inregistreaza intr-un Registru public electronic (se unifica, practic, 

notiunile de auditor statutar, introdusa prin O.U.G. nr. 90/2008 si de cea de auditor 

financiar, profesia reglementata de O.U.G. nr. 75/1999); 

 va exista o singura autorizare si o singura calitate, respectiv cea de auditor 

financiar (persoanele fizice autorizate sa efectueze activitatea de audit financiar, inclusiv 

activitatea de audit statutar); 

 o firma de audit autorizata intr-un stat membru are dreptul sa efectueze audit statutar 

in Romania cu conditia ca partenerul-cheie de audit care efectueaza auditul statutar in 

numele firmei de audit sa fie autorizat ca auditor financiar in Romania; 

 o importanta modificare vizeaza aparitia Autoritatii pentru Supravegherea Publica a 

Activitatii de Audit Statutar (A.S.P.A.A.S.) ca fiind desemnata autoritatea de reglementare in 

domeniul auditului statutar si de supraveghere a auditorilor financiari si a firmelor de audit; 

 in contextul aparitiei A.S.P.A.A.S., sunt reglementate: 

 autorizarea, formarea continua si recunoasterea reciproca (capitolul II) 

 inregistrarea auditorilor (capitolul III) 

 aspecte legate de etica profesionala, independenta, obiectivitatea, 

confidentialitatea si secretul profesional (capitolul IV) 

 aplicarea Standardelor internationale de audit si aspecte legate de raportul 

de audit (capitolul V) 

 aspecte legate de asigurarea calitatii serviciilor de audit (capitolul VI) 

 aspecte legate de sistemul de investigatii si sanctiuni (capitolul VII) 

 supravegherea publica si acordurile de reglementare dintre statele membre 

(capitolul VIII) 

 aspecte legate de contractele de audit statutar si comitetul de audit (capitolul 

IX) 

 aspecte internationale si aplicarea dispozitiilor Regulamentului (U.E.) nr. 

537/2014 privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes 

public si de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei Europene (capitol X) 

 aspecte legate de autoritatea pentru supravegherea publica a activitatii de 

audit statutar. 

Acest act normativ modifica si completeaza O.G. nr. 65/1994 privind organizarea 

activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati; principalele modificari vizeaza: 

 se extinde lista activitatilor pe care un expert contabil le poate desfasura: 

 asigurarea managementului financiar-contabil si a performantei economice; 

 asigurarea controlului intern de gestiune si a managementului riscurilor 

persoanelor juridice; 

 acordarea de consultanta in gestiunea financiara si in contabilitate si 

prestarea de servicii specifice contabilitatii manageriale si raportarii integrate; 

 efectuarea pentru persoane fizice si firme de servicii profesionale care 

presupun cunostinte privind activitatile enumerate; 

 expertii contabili vor putea organiza, conduce, intocmi si semna situatiile financiare 

si vor putea executa lucrari cu caracter fiscal (calcul de impozite, taxe si contributii, 

intocmirea si depunerea de declaratii fiscale si asigurarea reprezentarii clientului in relatia 

cu autoritatile fiscale, ca parte a unui contract de prestari servicii in domeniul contabilitatii); 

 expertii contabili pot efectua, in continuare, activitati specifice unui auditor financiar 

sau consultant fiscal, numai dupa ce dobandeste o astfel de calitate si se inscrie ca membru 

in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective; 

 expertii contabili se vor putea constitui in societati de contabilitate si/sau de 

expertiza contabila in loc de societati comerciale.  
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TITLU : Ordin nr. 1886/2017 (publicat in M.O. 518/2017)  pentru modificarea 

modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularelor 208 

"Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 

imobiliare din patrimoniul personal" si 209 "Declaratie privind veniturile din 

transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", aprobate prin Ordinul 

ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei nr. 1022/2.562/2016. 

TITLU : Ordin nr. 1964/2017 (publicat in M.O. 564/2017) pentru aprobarea 

formularului 630 "Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de 

asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale". 

TITLU : Lege nr. 158/2017 (publicata in M.O. 515/2017) pentru stimularea 

personalului de cercetare, dezvoltare si inovare din institutii de invatamant 

superior de stat si unitati de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul national in 

vederea impulsionarii procesului de dezvoltare economico - sociala şi culturala a 

Romaniei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


