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Nr. 7 / 2018 Iulie 2018 

TITLU : Lege nr. 163 / 2018 (publicată in M.O. 595/2018) pentru modificarea şi 

completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii 

societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei. 

Acest act normativ aduce o serie de modificări Legii contabilității, Legii societăților 
comerciale, cât și Legii privind organizarea și funcționarea cooperației, după cum urmează: 
 Legea contabilității se modifică referitor la: 
 introducerea opțiunii repartizării trimestriale a profitului catre acționari/ asociați, în 

cursul exercițiului financiar, între anumite limite: profitul contabil net trimestrial plus 
eventuale profituri reportate și sume retrase din rezerve, din care se scad orice pierderi 
reportate și sume depuse în rezerve; 
 regularizarea sumelor distribuite ca dividende trimestrial se realizează după aprobarea 

situațiilor financiare anuale; 
 dacă valoarea dividendelor repartizate și plătite trimestrial este mai mare decât rezultatul 

final al exercițiului financiar, diferență achitată în plus acționarilor/ asociaților trebuie să fie 
restituită în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale – în acest 
sens, conducerea societății are obligația de a urmări recuperarea sumelor; 
 pentru repartizarea trimestrială a dividendelor, se întocmesc situații financiare 

interimare, cărora le sunt aplicabile aceleași reguli de auditare/ verificare de către cenzori ca 
și cele anuale; 
 dividendele repartizate interimar reprezintă creanțe față de acționari/ asociați. 

 Legea societăților se modifică referitor la: 
 corelarea modificărilor aduse Legii contabilității referitor la posibilitatea distribuirii 

trimestriale a dividendelor; 
 în situația în care regularizarea diferențelor reprezentând dividendele repartizate în an 

mai mari decât sumele rezultate din închiderea exercițiului financiar nu se realizează în 
termenul legal, societatea, asociații sau acționarii, după caz, datorează dobândă penalizatoare, 
dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea A.G.A. care a aprobat situațiile financiare 
aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare; 
 Legea societăților se modifică referitor la: 
 corelarea modificărilor aduse Legii contabilității referitor la posibilitatea distribuirii 

trimestriale a dividendelor prin introducerea dreptului membrilor cooperatori sa primească 
dividende din profitul realizat trimestrial și respectiv anual, proporțional cu participarea la 
capitalul social. 

TITLU : Ordin nr. 1825 / 2018 (publicat in M.O. 646/2018) pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii 

sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private" 

Acest act normativ introduce un nou formular în legislația fiscală și anume formularul 107 – 
<Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor 
private>. A intrat în vigoare la data de 25 iulie 2018. 
Se introduce obligativitatea firmelor care efectuează sponsorizări, au activitate de mecenat 
sau acordă burse private să depună această declarație referitoare la beneficiarii 
sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private. Declarația se depune de către contribuabilii: 
*plătitori de impozit pe profit; *care datorează impozit specific și care plătesc și impozit pe 
profit; *plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. 
Actul normativ precizează termenele de depunere a declarației 107, posibilitatea de a depune 
declarații rectificative, respectiv varianta unică de transmitere a acestui formular in format 
electronic. 
Nedepunerea la termen a formularului 107 se sancționează cu amendă de la 12.000 lei la 
14.000 lei pentru firmele din categoria contribuabililor mijlocii și mari, respectiv 2.000 lei 
până la 3.500 lei pentru celelalte persoane juridice. 
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CUPRINS (continuare): 

Hot. 60 / 2018 – Aprobarea 
Normelor privind revizuirea 
calităţii activităţii de audit 
financiar, altul decât cel statutar, 
şi a altor activităţi desfăşurate de 
auditorii financiari 

 

Ord. 1760 / 2018 - Procedura de 
restituire a impozitului pe venit 
reținut la sursă de către 
plătitorul de venit în cuantum 
mai mare decât cel legal datorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLU : Ordonanță urgență nr. 60 / 2018 (publicata in M.O. 595/2018) pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă. 

Acest act normativ aduce modificări si adăugiri facilităților acordate angajatorilor care 
încadrează șomeri/ persoane din categorii defavorizațe social; sunt modificate: *Legea nr. 
76/2002 (privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă); 
*Legea nr. 279/2005 (privind ucenicia la locul de muncă); *Legea nr. 335/2013 privind 
efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior). 
Principalele modificări privesc: 
 creșterea cuantumului subvențiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru 

încadrarea în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile de la 900 la 2.250 lei; 
 introducerea de subvenții pentru angajatorii care încadrează tineri cu risc de 

marginalizare socială; 
 introducerea de subvenții pentru angajatorii care vor încheia contracte de ucenicie sau de 

stagiu, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie/ stagiu in 
cuantum de 2.250 lei/ lună. 

TITLU : Lege nr. 175 / 2018 (publicată in M.O. 611/2018) pentru modificarea şi completarea 

art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Acest act normativ extinde aplicarea cotei TVA de 9% și în cazul serviciilor de canalizare, 
respectiv pentru livrarea de apă (chiar și nepotabilă), prin reformularea art. 291, alin. 2, lit. 
“g”. 
Aceste modificări sunt aplicabile începând cu 01.01.2019. 

TITLU : Ordin nr. 2531 / 2018 (publicat in M.O. 611/2018) pentru aprobarea Sistemului de 

raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru 

modificarea și completarea unor reglementări contabile. 

Acest act normativ nu aduce nicio modificare față de procedura similară valabilă în cazul 
rapoartărilor contabile semestriale din anii precedenți. Termenul limită pentru depunerea 
raportărilor contabile la 30.06.2018 este data de 16 august 2018 și vor fi depuse doar de către 
entitățile care au înregistrat în exercițiul anterior o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
Au fost aduse o serie de modificări reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul nr. 1802/ 
2014, respectiv reglementările contabile conforme cu IFRS aprobate prin Ordin nr. 
2844/2016: 
 schimbarea denumirii contului 441 (noua denumire: <Impozit pe profit si alte 

impozite>); 
 introducerea unor conturi noi: *4415 (Impozitul specific unor activități); *6231 

(Cheltuieli de protocol); *6232 (cheltuieli de reclamă și publicitate); *695 (cheltuieli cu 
impozitul specific unor activități). 
Aceste modificări care privesc planul de conturi sunt aplicabile și in reglementările specifice 
organizațiilor non-profit (Ordin nr. 3103/2017). 

TITLU : Lege nr. 165 / 2018 (publicată in M.O. 599/2018) privind acordarea biletelor de 

valoare. 

Acestă lege unifică într-un singur act normativ reglementările aplicabile tuturor biletelor de 
valoare existente – tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, vouchere de vacanță plus 
tichetele culturale (element de noutate). Acest act normativ intră în vigoare la 1 ianuarie 
2019. 
Principalele aspecte reglementate în actul normativ vizează: 
 modalitatea de emitere a biletelor de valoare: suport hârtie sau suport electronic; 
 restricții de utilizare: doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai 

pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru care au fost emise; 
 interdicția operatorilor economici și unităților care acceptă bilete de valoare de a acorda 

rest de bani la acestea; 
 din punct de vedere fiscal, sumele aferente biletelor de valoare acordate de angajator, în 

limitele nominale prevăzute, sunt deductibile la calculul impozitului de profit și nu se iau în 
calcul nici de către angajator și nici de către salariat la stabilirea drepturilor/ obligațiilor 
provenite din impozitarea venitului salarial – Codul fiscal actual prevede, insă, impozitarea pe 
veniturile obținute din tichete (neconcordanță, care, probabil, va fi clarificată în timp util); 
 tratarea bonurilor de valoare care depașesc limitele impuse de lege ca venituri salariale, 

respectiv taxarea acestora cu impozit pe venit și contribuții sociale; 
 redefinirea sancțiunilor prevăzute de lege, respectiv: 
- amenzile se exprimă în puncte-amendă, iar un punct-amendă este de 10% din salariul 
minim brut, in 2019; 
- salariații care vor folosi un număr mai mare de tichete decât numărul de zile lucrate într-o 
lună vor fi sancționați cu 0,5 puncte-amendă;  

 

 



Pag. 3 BULETIN LEGISLATIV 

 

 

- cele mai mari amenzi (14 puncte-amendă; 2.660 lei în anul 2018) se aplică pentru 
diminuarea valorii nominale a biletelor de valoare acordate angajaților sau emiterea unor 
tichete cu alte valori nominale decât  cele prevăzute de lege, comercializarea biletelor 
contra unui preț mai mic sau a altor bunuri / servicii decât cele pentru care au fost 
destinate. 

TITLU : Lege nr. 191 / 2018 (publicată in M.O. 642/2018) pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată . 

Acest act normativ aduce modificări reglementărilor referitoare la sistemele de plată cu 
cardurile bancare, respectiv: 
 mărirea plafonului cifrei de afaceri de la care persoanele juridice care desfășoară activități 

de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care desfășoară activități de prestări 
servicii au obligația de a accepta ca mijloc de plată și cardurile bancare prin intermediul unui 
POS și/ sau al altor soluții moderne de acceptare, de la 10.000 la 50.000 euro; 
 modificarea reglementării referitoare la acordarea de avansuri în numerar prin 

intermediul terminalelor POS – acest serviciu devine opțional pentru comercianți și nu o 
obligație legală. 

TITLU : Ordonanță urgență nr. 74 / 2018 (publicată in M.O. 630/2018) pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Acest act normativ introduce noi obligații/ reglementări referitoare la gestiunea deșeurilor, 
respectiv atingerea obiectivelor de valorificare/ reciclare începând cu data de 1 ianuarie 
2019: 
 mărirea cotelor de valorificare/ reciclare a deșeurilor de ambalaje - creșteri semnificative 

în cazul țintelor aplicabile deșeurilor de ambalaje din plastic (de la 22,5% la 45%), lemn (de 
la 15% la 50%), hârtie-carton (de la 60% la 70%); 
 eliminarea obiectivelor minime de reciclare la PET, noua legislație impunând un singur 

obiectiv pentru materiale plastice; 
 definiții noi privind clasificarea deșeurilor (apar două noțiuni distincte de deșeuri: 

*ambalaje din comerț și industrie; *municipale); 
 modificarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească OTR –urile (organizațiile de 

transfer de responsabilitate) pentru a putea fi autorizate; 
 modificarea unor reglementări care privesc entitățile care își îndeplinesc obiectivele în 

mod individual, printre care: *eliminarea posibilității de preluare a deșeurilor de ambalaje de 
la deținătorii de deșeuri; *restricționarea îndeplinirii obiectivelor de valorificare/ reciclare în 
sistem individual doar prin gestionarea propriilor ambalaje (începând cu 01.01.2019); 
*obligativitatea încheierii unui contract cu OTR dacă într-un an calendaristic, nu își 
îndeplinesc minim obiectivele de valorificare/ reciclare precizate în actul normativ;  

TITLU : Ordin nr. 1494 / 2018 (publicată in M.O. 553/2018) pentru aprobarea Procedurii 

privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi 

conţinutului unor formulare. 

TITLU : Hotărâre Guvern nr. 488 / 2018 (publicată in M.O. 586/2018)  pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020. 

TITLU : Lege nr. 176 / 2018 (publicată in M.O. 626/2018 privind internshipul. 

TITLU : Hotărâre nr. 60 / 2018 (publicată in M.O. 656 bis/2018 pentru aprobarea Normelor 

privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor 

activităţi desfăşurate de auditorii financiari. 

TITLU : Ordin nr. 1760 / 2018 (publicat in M.O. 667 /2018 privind Procedura de restituire a 

impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare 

decât cel legal datorat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


