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1. Noi modificări aduse Codului Fiscal (ex. microîntreprinderile pot opta pentru 
plata impozitului pe profit, cesiune de creanțe și prag de înregistrare în 
scopuri de TVA) 

 

Unele dintre cele mai importante modificări implementate sunt prezentate mai jos:    

 

1) Începând cu 1 aprilie 2018, microîntreprinderile pot opta, o singură dată, să devină plătitoare de 

impozit pe profit începând cu trimestrul în care următoarele condiții sunt îndeplinite cumulativ: 

 

i. Au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și 

ii. Au cel puțin 2 salariați. 

 

Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să devină plătitoare de 

impozit pe profit se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu 

trimestrul în care intervine modificarea. 

 

Microîntreprinderile sunt obligate să revină la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii 

începând cu anul fiscal următor celui în care una dintre condițiile prezentate anterior nu mai este 

îndeplinită. 

 

De asemenea, se reglementează posibilitatea ca microîntreprinderile să acorde sponsorizări pentru 

care pot beneficia de deducere din impozitul pe veniturile microîntreprinderii în cuantum de maximum 

20% din impozitul aferent trimestrului în care au înregistrat cheltuielile respective. 

 

2) Începând cu 26 martie 2018, contribuabilii care cesionează creanțe pot deduce maximum 30% din 

pierderea netă înregistrată, calculată ca și diferență dintre prețul de cesiune și valoarea creanței 

cesionate sau costul de achiziție al acesteia, după caz. 

 

În cazul instituțiilor de credit, 70% din diferența dintre valoarea creanței înstrăinate și prețul de cesiune 

reprezintă elemente similare veniturilor, dacă: (i) creanța cesionată este acoperită parțial sau integral 

cu ajustări pentru pierderi așteptate sau (ii) creanța este scoasă din evidență în conturi în afara 

bilanțului și ulterior cesionată. 

 

Astfel, sunt înlocuite prevederile anterioare conform cărora cheltuielile reprezentând valoarea 

creanțelor înstrăinate erau deductibile în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate, 

indiferent dacă acestea erau cesionate de instituții de credit sau nu. 

 

3) Începând cu 1 aprilie 2018, cifra de afaceri anuală reprezentând plafonul de la care persoana 

impozabilă stabilită în România este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA a fost majorată la 

300.000 lei (față de plafonul anterior de 220.000 lei). 
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Societățile care se vor înființa după 1 aprilie 2018 vor avea obligația de a se înregistra în scopuri de 

TVA dacă vor depăși noul plafon în perioada până la 31 decembrie 2018. Pentru societățile deja 

înființate anterior datei de 1 aprilie 2018, legea prevede o serie de reguli tranzitorii.   

 

Sursă 1): Ordonanța de urgență nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum 

și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din                            

30 martie 2018. 

 

Sursă 2) – 3): Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din                 

23 martie 2018. 

 

 

2. Introducerea Declarației unice pentru persoane fizice care obțin venituri 
extra-salariale 

 

Începând cu data de 23 martie 2018, sunt aduse modificări în ceea ce privește modalitatea de declarare, 

stabilire și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale pentru venituri de natură extra-salarială, precum: 

venituri din activități independente și profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din 

dividende, dobânzi și alte investiții, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din alte surse etc. 

 

Declarația unică introdusă are scopul de a înlocui toate cele 7 declarații care se depuneau în trecut de către 

persoane fizice (i.e. Declarația 200, 201, 220, 221, 600, 604 și 605). 

 

De asemenea, impozitul pe venit și contribuțiile sociale urmează să fie calculate de contribuabil și plătite anual 

(și nu în tranșe trimestriale).  

 

Noile termene de declarare și de plată sunt: 

 

i. 15 iulie 2018 – termen de depunere a declarației unice pentru veniturile realizate în anul 2017. Organul 

fiscal va stabili obligațiile fiscale datorate prin emiterea deciziei de impunere pe baza căreia persoana 

fizică va plăti obligațiile fiscale aferente; 

ii. 15 iulie 2018 – termen de depunere a declarației unice pentru veniturile estimate pentru anul 2018. 

Persoanele fizice vor stabili obligațiile fiscale datorate (autoritățile fiscale nu vor mai emite decizie de 

impunere) și le vor plăti până la 15.03.2019 (pentru plata anticipată sau pentru depunerea on-line se 

pot acorda bonificații de până la 10%); 

iii. 15 martie a fiecărui an începând cu anul 2019 – termenul de depunere a declarației unice și de plată 

a obligațiilor fiscale. 

 

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 23 martie 2018. 
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3. A  fost publicată procedura în baza căreia Agenţia Naţională pentru Achiziţii 
Publice va efectua controale ce privesc modalitatea de acordare a 
contractelor de achiziții publice 

 

Metodologia din 22 februarie 2018 publicată în Monitorul Oficial al României din data de 14 martie 2018, are 

ca obiect reglementarea activității de control ex-post ce va fi realizată de către Agenţia Naţională pentru 

Achiziţii Publice (A.N.A.P.) și privește modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, 

a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de 

concesiune de servicii. Metodologia a fost aprobată prin Ordinul nr. 314/2018 al Preşedintelui Agenţiei 

Naţionale pentru Achiziţii Publice. 

 

Conform Metodologiei, A.N.A.P. va desfășura următoarele activități: 

 

 analiza si verificarea conformității derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 

achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări si 

a contractelor de concesiune de servicii cu legislația în materie; 

 

 verificarea punctuală a aspectelor sesizate în materia achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor de 

lucrări si concesiunilor de servicii/achizițiilor publice verzi; 

 

 verificarea modului de ducere la îndeplinire a deciziilor C.N.S.C., în cazul în care obiectul sesizării îl 

constituie acest aspect, cu excepția cazului în care acest aspect a făcut obiectul verificărilor ex-ante; 

 

 constatarea faptelor prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achizițiilor 

publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări si concesiunilor de servicii/achizițiilor publice verzi; 

 

 sancționarea faptelor săvârșite cu încălcarea prevederilor legale în materia achizițiilor 

publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări si concesiunilor de servicii/achizițiilor publice verzi, în 

măsura în care acestea constituie contravenții potrivit legislației în vigoare; 

 

 întocmirea raportului/notei de control. 

 

 

Nu face obiectul activității de control ex-post analiza: 

 

 necesității și oportunității unei achiziții publice/sectoriale/concesiuni de lucrări sau 

 

 conformității propunerii tehnice cu specificațiile tehnice ale caietului de sarcini; 

 

 prețurilor practicate de către operatorii economici ofertanți; 

 

 aspectelor tehnice și/sau economice cuprinse în rapoartele experților/specialiștilor cooptați în comisiile 

de evaluare; 

 

 aspectelor analizate în cadrul controalelor ex-ante; 
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 calculării ori stabilirii eventualelor prejudicii. 

 

Autoritățile contractante/Beneficiarii supuse/supuși activității de control ex-post au obligația de a pune la 

dispoziția echipei de control toate documentele și actele solicitate în termenele stabilite. 

În cazul în care activitatea de control ex-post se desfăşoară la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, 

acestea au obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control un spaţiu adecvat desfăşurării acestei activităţi, 

în cadrul sediului propriu. Iar, în măsura în care activitatea de control ex-post se desfăşoară la sediul autorităţii 

contractante/beneficiarului, în vederea finalizării activităţii de control ex-post, documentele ce reprezintă 

mijloacele probante vor fi preluate de echipa de control a A.N.A.P. în copie "conformă" cu originalul. Astfel, 

autoritatea contractantă/Beneficiarul are obligaţia să predea documentele solicitate de echipa de control, 

opisate şi însoţite de o declaraţie a reprezentantului legal al acesteia/acestuia prin care atestă faptul că a 

predat echipei de control documente conforme cu originalul. 

 

Mai mult, în cazul în care activitatea de control ex-post se desfăşoară la sediul A.N.A.P., autoritatea 

contractantă/beneficiarul are obligaţia de a transmite în termenul dispus documentele solicitate în copie, 

opisate şi însoţite de o declaraţie a reprezentantului legal al acesteia/acestuia prin care atestă faptul că a 

transmis echipei de control documente conforme cu originalul, precum şi să permită accesul A.N.A.P. la 

dosarul procedurii generat on-line pe site-ul www.e-licitatie.ro 

 

Sursa: ORDIN nr. 314 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul 

de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a 

contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii 

 

 

 

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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