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Nr. 9 / 2017 Septembrie 2017 

TITLU : Ordin nr. 2343/2017 (publicat in M.O. 717/2017) privind procedura 

de aplicare a prevederilor art. 140 alin. 3 lit. „e” din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal. 

Acest act normativ aproba procedura aplicabila in cazul salariatilor care realizeaza in 

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

multe contracte individuale de munca, in vederea compararii bazei lunare de calcul 

cumulata aferenta acestora cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care 

au fost realizate; dupa cum stim, incepand cu luna august 2017, in situatia in care venitul 

brut lunar realizat efectiv, cumulat din salarii sau asimilate salariilor, din doua sau mai 

multe contracte individuale de munca (part-time) este mai mic decat nivelul salariului minim 

brut pe tara in vigoare (1.450 lei), contributia de asigurari sociale si contributia de 

asigurari sociale de sanatate datorate de angajator se calculeaza la nivelul salariului minim 

brut pe tara. 

Principalele elemente ale procedurii sunt: 

 salariatii aflati in situatia enuntata au obligatia de a depune la fiecare angajator sau 

persoane asimilate acestuia, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca 

veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii/ asimilate salariilorin baza mai multor 

contracte individuale de munca, sunt cel putin egale cu salariul minim brut pe tara garantat 

in plata, daca acest aspect este real – in caz contrar (adica daca salariatii nu depun 

declaratia pe propria raspundere), toti angajatorii salariatilor care nu obtin cumulat, minim 

nivelul salariului minim brut pe tara vor achita C.A.S. si C.A.S.S. angajator la nivelul 

salariului minim brut pe tara, garantat in plata; 

 exceptie: daca la unul dintre angajatori, salariatii realizeaza un venit brut lunar, 

corespunzator numarului de zile lucrate in luna, cel putin egal cu salariul minim brut pe tara 

garantat in plata, atunci acestia salariati nu au obligativitatea depunerii acestei 

declaratii la angajatorul respectiv; 

 termenul limita de depunere a declaratiilor pe propria raspundere este data de 5 a 

lunii urmatoare celei pentru care se constituie drepturile salariale; 

 fiecare angajator trebuie sa elibereze salariatului, la cererea acestuia, un document 

din care sa rezulte venitul brut lunar realizat; 

 in situatia in care salariatii nu depun declaratia pe propria raspundere, fiecare 

angajator/ persoana asimilata angajatorului va stabili baza lunara de calcul pentru C.A.S. 

si C.A.S.S. datorate de societate la nivelul salariului minim brut pe tara, corespunzator 

numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ (perioada in care 

contractul individual de munca nu este suspendat, conform Codului muncii); 

 in situatia in care, in cursul lunii, contractul individual de munca este activ pentru o 

fractiune din luna, nivelul salariului minim brut pe tara aferent zilelor lucrate in luna se va 

stabili proportional (salariul minim brut pe tara / numar zile lucratoare in luna * numar zile 

lucrate in luna); 

 declaratia pe propria raspundere reprezinta documentul justificativ pentru fiecare 

angajator, in cazul contractelor part-time, in vederea stabilirii corecte a bazei de calcul al 

C.A.S., respectiv C.A.S.S. datorate de angajator, respectiv: *venitul brut realizat in luna in 

baza contractului part-time, daca veniturile din salarii/ asimilate salariilor din toate 

contractele individuale ale salariatului sunt cel putin egale cu salariul minim brut pe tara; 

*nivelul salariului minim brut pe tara, in situatia inversa; 

 angajatorul are, de asemenea, obligatia de a inregistra si de a tine evidenta acestor 

declaratii in vederea incadrarii salariatilor in situatia reglementata la art. 140 alin. 3 lit. „e” 

din Codul fiscal.  
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TITLU : Ordin nr. 2372/2017 (publicat in M.O. 747/2017) pentru  aprobarea 

modelului, continutului, precum si a instructiunilor de completare a formularului 

(700) „Declaratia pentru inregistrarea/ modificarea categoriilor de obligatii 

fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01. 

Acest act normativ aproba un nou formular – 700 – „Declaratie privind inregistrarea/ 

modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal”. Acest 

formular va inlocui formulare utilizate in prezent - 010, 013, 015, 020, 030, 040 si 070 si 

va fi utilizat pentru modificarea vectorului fiscal al contribuabilului incepand cu 1 ianuarie 

2018, de catre toate categoriile de contribuabili. 

Cel mai important aspect il reprezinta depunerea exclusiv in format electronic a formularului 

700, pe baza semnaturii electronice, eliminandu-se varianta depunerii la ghiseu. 

In ceea ce priveste TVA-ul, formularul cuprinde doar posibilitatea modificarii perioadei 

fiscale, nefiind prevazute sectiuni referitoare la inregistrarea/ anularea inregistrarii in 

scopuri de TVA. Termenul de depunere este reconfirmat: 15 zile de la momentul la care a 

intervenit un eveniment care a generat vreuna din modificarile vectorului fiscal, cu exceptiile 

mentionate in mod expres in legislatie. 

Nu este prevazuta anexarea niciunui document in format electronic.  

TITLU : Ordin nr. 1024/2017 (publicat in M.O. 716/2017) pentru aprobarea 

modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei 

privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta 

nominala a persoanelor asigurate". 

Acest act normativ actualizeaza formularul 112 privind obligatiile de plata a contributiilor 

sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate; este introdusa o 

noua sectiune (<G>) referitoare la declararea ajutoarelor de deces acordate, unde se vor 

consemna informatii referitoare la persoana decedata si beneficiarul ajutorului. 

Acest formular va fi depus incepand cu obligatiile declarative ale lunii octombrie 2017. 

TITLU : Ordin nr. 2326/2017 (publicat in M.O. 717/2017) privind stabilirea 

procedurii de acordare a facilitatii fiscale la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal. 

Acest act normativ reglementeaza procedura de acordare a facilitatilor fiscale privind 

scutirea de impozit pe venit pentru persoanele fizice care obtin salarii din activitati de 

cercetare-dezvoltare; sunt stabilite conditiile pentru acordarea acestor facilitati: 

 scutirea se acorda pentru toate persoanele incluse in echipa unui proiect de 

cercetare-dezvoltare si inovare, cu indicatori de rezultat definiti; 

 scutirea se acorda in limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului respectiv, 

evidentiate separat in bugetul proiectului; 

 statul de plata aferent veniturilor din salarii/ asimilate salariilor, obtinute de fiecare 

angajat din activitatile desfasurate in proiect, va fi intocmit separat pentru fiecare proiect. 

Principalele elemente ale procedurii vizeaza: 

 proiectul trebuie sa cuprinda o serie de elemente definitorii, referitoare la scop, 

obiective, domeniul de cercetare/ dezvoltare/ inovare, perioada de desfasurare, tipul 

sursei de finantare, buget, indicatori de rezultat, caracterul de noutate si/sau inovativ al 

rezultatului; 

 indemnizatii de concedii odihna, incluse in bugetul alocat proiectului, sunt, de 

asemenea, scutite de la plata impozitului pe venit; 

 scutirea se acorda chiar si in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului; 

 sunt precizate documentele justificative care se iau in calcul la incadrarea 

persoanelor fizice scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii/ asimilate salariilor. 

TITLU : Hotarare nr. 618/2017 (publicata in M.O. 714/2017) pentru 

modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea 

Guvernului nr. 855/2013. 

CUPRINS (continuare): 

Ord. 2376 / 2017 – 

Aprobarea Procedurii 

privind aplicarea scutirii 

de TVA, prevazuta la art. 

294 alin. 1 lit. „p” din 

Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 

3 

Ord. 1016 / 2017 - 

Modificarea Ordinului 

ministrului finantelor 

publice si al viceprim-

ministrului, ministrul 

dezvoltarii regionale si 

administratiei publice, nr. 

4.031/2.067/2015 pentru 

aprobarea modelului si 

continutului formularului 

401 "Declaratie 

informativa privind 

proprietatile imobiliare 

detinute de rezidenti ai 

altor state membre ale 

Uniunii Europene pe 

teritoriul Romaniei" 

3 
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TITLU :  Ordin nr. 2743/2017 (publicat in M.O. 763/2017) pentru aprobarea 

modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (086) 

„Notificare privind optiunea de aplicare a mecanismului de plata defalcata a 

TVA”. 

 

Acest act normativ reglementeaza modelul, continutul si instructiunile de completare ale noului 

formular (086), introdus cu ocazia aparitiei O.G. 23/2017 privind plata defalcata a TVA si 

reprezinta notificarea organului fiscal cu privire la optiunea de aplicare a mecanismului de 

plata defalcata a TVA in perioada in care acest sistem este optional: 1 octombrie – 31 

decembrie 2017. 

TITLU : Ordin nr. 2376/2017 (publicat in M.O. 745/2017) pentru aprobarea 

Procedurii privind aplicarea scutirii de TVA, prevazuta la art. 294 alin. 1 lit. „p” din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Acest act normativ reglementeaza procedura ce va utilizata in cazul scutirii de TVA, aplicabila 

livrarilor de bunuri catre organismele recunoascute care transporta sau expediaza aceste 

bunuri in afara U.E., ca parte a activitatilor umanitare, caritabile sau educative desfasurate in 

afara U.E. 

TITLU : Ordin nr. 1016/2017 (publicat in M.O. 752/2017)  privind modificarea 

Ordinului ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii 

regionale si administratiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea 

modelului si continutului formularului 401 "Declaratie informativa privind proprietatile 

imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe 

teritoriul Romaniei". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


