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Noua reglementare a internshipului 
 

Potrivit Legii nr. 176/2018, în vigoare din 18 august, tinerii în vârstă de cel puțin 16 ani vor putea lucra pe 

perioade de cel mult 6 luni în cadrul societăților pe baza unor programe de intership plătite. 

 

Internii au dreptul la o indemnizație al cărei cuantum va fi egală cu cel puțin 50 % din salariul de bază minim 

brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată. 

 

Societatea care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract 

individual de muncă cu persoana care a desfăşurat programul de internship primește, la cerere, o primă în 

cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligaţiei de menţinere a 

raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 24 de luni. 

 
Sursă: Legea nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 626 în 
data de 19 iulie 2018. 
 

 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului Fiscal  
reglementare cupoane valorice 

 

În data de 27 august 2018 a fost publicat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Fiscal, 

în vederea reglementării noțiunii de cupon valoric și armonizarea tratamentului TVA aplicabilă. 

 

Printre cele mai importante prevederi a fi incluse în Codul Fiscal menționăm următoarele: 

 

▪ Conceptul de cupon valoric și tratamentul TVA aferentă 

 

Cuponul valoric este definit ca fiind un instrument care presupune obligația de a îl accepta drept contrapartidă 

sau o parte din contrapartida unei livrări de bunuri sau prestări de servicii, prin indicarea bunurilor / serviciilor 

ce urmează a fi livrate / prestate sau a identităților potențialilor furnizori / prestatori ai acestora.  

 

Cupoanele valorice se clasifică după cum urmează: 

 

a) Cupon valoric cu utilizare unică - un cupon valoric în cazul căruia locul livrării bunurilor sau al prestării 

serviciilor la care se referă acesta și TVA datorată pentru acele bunuri / servicii sunt cunoscute în 

momentul emiterii cuponului valoric. Transferul unui cupon valoric cu utilizare unică se consideră a fi o 

livrare de bunuri sau prestare de servicii; 

 

b) Cupon valoric cu utilizări multiple - un cupon valoric, altul decât un cupon valoric cu utilizare unică. 

Transferul unui cupon valoric cu utilizare multiplă nu intră în sfera TVA până la momentul predării efective 

a bunurilor sau prestării efective a serviciilor.  
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▪ Baza de impozitare 

 

Baza de impozitare aferentă livrării de bunuri sau prestării de servicii pentru care este acceptat drept 

contrapartidă un cupon valoric cu utilizari multiple este reprezentată de contravaloarea plătită pentru cuponul 

valoric sau, în lipsa informațiilor privind contravaloarea, de valoarea monetară indicată pe cuponul valoric, din 

care se scade cuantumul TVA aferentă bunurilor livrate / serviciilor prestate.  

 

Prevederile de mai sus se aplică numai cupoanelor valorice emise după 31 decembrie 2018. 

 

▪ Alte modificări în sfera TVA 

 

Locul prestării în cazul serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, cât și în cazul serviciilor 

furnizate pe cale electronică, prestate către persoane neimpozabile, nu mai este considerat a fi cel în care 

este stabilit beneficiarul dacă sunt îndeplinite cumulativ o serie de condiții: 

 

o prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită într-

un singur stat membru; 

o serviciile sunt prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, își au domiciliul stabil sau 

reședința obișnuită în orice stat membru, altul decât statul membru al prestatorului; 

o valoarea totală, făra TVA, a prestărilor menționate nu depășește, în anul calendaristic curent, 10.000 

euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională și nu a depășit această sumă în cursul anului 

calendaristic precedent.  

 

Prestatorii serviciilor mai sus menționate, stabiliți în România, au dreptul de a opta ca locul prestării să fie 

stabilit la beneficiar sau nu. Acestă opțiune se aplică pentru cel puțin doi ani calendaristici.  

 

 

Sursă: http://www.mfinante.gov.ro 

 

 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 
  

http://www.mfinante.gov.ro/
https://www.tpa-group.com/
https://www.tpa-group.com/
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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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