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1. Procedura de organizare și funcționare a Registrului persoanelor care 
aplică plata defalcată a TVA 

 

Informațiile privind persoanele care aplică plata defalcată a TVA (de ex. codul de înregistrare în scopuri 

de TVA, denumirea, adresa domiciliului fiscal, data înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata 

defalcată a TVA etc.) sunt disponibile pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (www.anaf.ro) 

 

Registrul se actualizează prin înscrierea persoanelor impozabile indicând motivul înscrierii (de ex. prin 

opțiune voluntară sau prin obligație), actualizarea motivului pentru care persoana impozabilă aplică plata 

defalcată a TVA, sau prin radierea persoanei impozabile care nu mai aplică plata defalcată a TVA. 

 

În cazul în care o persoana impozabilă este radiată din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată 

a TVA vor fi păstrate informații privind perioada și motivul pentru care persoana impozabilă a aplicat plata 

defalcată a TVA. 

 

Sursă: Ordin nr. 565/2018 pentru aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului 

persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr 187 din 28.02.2018 

 

2. Versiunile actualizate ale declarațiilor 101, 108 și 112 
 

Pe website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au fost publicate versiunile actualizate pentru 

Declarațiile 101, 108 și 112. 

 

Sursă:    https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/101.html 

  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/108.html 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html 

 

3. Mecanism special de calcul al contribuției de asigurări de sănătate pentru 
salariații exceptați de la plata impozitului pe venit 

 

Reamintim faptul că a fost introdus un nou mecanism de calcul al contribuției de sănătate pentru salariații 

exceptați de la plata impozitului pe venit. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați publicația noastră 

anterioară: Tax Alert Februarie 2018. 

4. Mecanism special de calcul al contribuțiilor sociale în cazul salariaților cu 
normă parțiala de lucru 

 

Reamintim faptul că a fost introdus un nou mecanism de calcul al contribuției sociale în cazul salariaților 

cu normă parțială de lucru. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați publicația noastră anterioară: 

Tax Alert Februarie 2018. 

 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/101.html
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/108.html
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html
https://www.tpa-group.ro/mecanism-special-de-calcul-al-contributiei-de-asigurari-de-sanatate-pentru-salariatii-exceptati-de-la-plata-impozitului-pe-venit/
https://www.tpa-group.ro/mecanism-special-de-calcul-al-contributiilor-sociale-cazul-salariatilor-cu-norma-partiala-de-lucru/


 
 
 

TAX & LEGAL NEWSLETTER Februarie 2018 

Albania  |  Austria  |  Bulgaria  |  Croatia  |  Czech Republic  |  Hungary  |  Poland  |  Romania  |  Serbia  |  Slovakia  |  Slovenia 

An independet member of the Baker Tilly Europe Alliance 

 

5. Au fost stabilite contravențiile ce intră sub incidența Legii prevenirii 
 

La începutul lunii februarie a fost publicată în Monitorul Oficial al României, hotărârea Guvernului prin care 
se stabilesc contravențiile ce intră sub incidența Legii prevenirii, precum și model planului de remediere. 
 
Reamintim că scopul Legii prevenirii este reglementarea unei serii de instrumente care să asigure 
prevenirea săvărșirii de contravenții.  
 
Pe scurt, în situația în care se constată de către agentul constatator săvărșirea unei contravenții ce intră 
sub incidența Legii prevenirii, contravenientul nu va fi direct amendat, ci i se va dispune sancțiunea 
avertismenului. La procesul verbal de constatare a contravenției se va anexa și planul de remediere pe 
care contravenientul va trebui să îl urmeze. 
 
Conform legii, autoritatea cu atribuții de control va relua controlul în maximum 10 zile de la data expirării 
termenului de remediere. În situația în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de 
către contravenient a măsurilor de remediere dispuse, se va aplica sancțiunea contravențională, alta decât 
avertismentul. 
 
Cu toate acestea, planul de remediere nu se va întocmi, caz în care se va aplica numai sancțiunea 
avertismentului, în următoarele situații: 
 

 contravenientul îți îndeplinește obligația legală pe parcursul controlului; 
 contravenția nu este continuă. 

 
În cazul în care, în termen de 3 ani de la aplicarea sancțiunii avertismentului în baza dispozițiilor Legii 
prevenirii, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, acesta nu va mai beneficia de 
măsurile de prevenire stabilite de această lege.  
 
Potrivit Hotărârii Guvernului menționate în primul paragraf, printre contravențiile ce intră sub incidența 
Legii prevenirii se regăsesc și următoarele: 
 

 încălcarea anumitor prevederi din Hotărârea Guvernului privind eliberarea certificatelor de 
clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, referitoare la obligația operatorului economic de a 
solicita o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză, în termen de 30 de zile de la 
apariţia anumitor modificări: 

 neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal 
şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului; 

 nedepunerea de către contribuabil la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare 
fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni: 

 neîndeplinirea de către contribuabil la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege; 
 nerespectarea de către contribuabil a obligaţiei de a păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta 

organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora 
le-a generat; 

 neachiziţionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice din raza 
teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, în termenul prevăzut de lege; 

 încălcarea prevederii din Legea Societății ce prevede conținutul facturilor, ofertelor, comenzilor 
tarifelor, prospectelor și altor documente ce emană de la societate, respectiv că în documentele 
mai sus menționate trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul 
din registrul comerțului și codul unic de înregistrare. 

 nedepunerea hotărârilor adunării generale în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, 
spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial, pentru opozabilitatea față de terți. 
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Sursa: Legea prevenirii nr. 270/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1037 din 
data de 28 decembrie, Hotărârea Guvernului nr. 33/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 107 din data de 5 februarie 2018. 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 

 

Contact: 

TPA România 

46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 

Tel.: +40 21 310 06-69 

Fax: +40 21 310 06-68 

http://www.tpa-group.ro  

http://www.tpa-group.com  
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