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La mulți ani, 2017!
La două săptămâni de la intrarea în 2017, încerc să intru în ritmul  alert al îndatoririlor zilnice, cu 
gândul însă la zilele de vacanță în care am retrăit momente absolut minunate ale copilăriei.

Ce ne-a adus nou 2017? O modificare a Codului Fiscal total neașteptată, care vine cu eliminarea 
plafonului aplicabil bazei de calcul a CAS (contribuția pentru asigurări sociale) și cel aplicabil 
bazei de calcul a CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate), valabil pentru o singură 
lună, respectiv ianuarie 2017. În plus, creșterea salariului minim pe economie la 1450 lei are 
impact direct asupra multor angajatori din sectorul public și privat. În mod evident, toți angajatorii 
își petrec aceste zile evaluând impactul pe care aceste măsuri îl au în bugetele anului 2017, 
caută soluții de limitare a pierderilor și reducere a costurilor, astfel încât să mențină un echilibru 
între costuri și venituri.  O perioadă aglomerată la început de an, dar cu optimism și entuziasm 
că va fi un an cel puțin la fel de bun ca cel care s-a încheiat. Vă invit să citiți cel mai nou număr 
al publicației noastre și aștept feedback-ul și comentariile voastre la adresa mea de email: 
mracovitan@kpmg.com. 

Salutări,
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În contextul în care se discută despre 
cea de-a patra revoluție industrială, în 
care transformarea digitală,  tehnologiile 
cognitive, inteligența artificială reprezintă 
generatori importanți ai schimbării, din 
ce în ce mai mulți lideri încearcă să 
surprindă impactul acestor tehnologii 
avansate asupra proceselor de business 
și asupra forței de muncă.
În ciuda unor scenarii des vehiculate 
care prezic înlocuirea în masă a unor 
job-uri cu forța de muncă digitală, 
dezvoltarea tehnologiilor cognitive poate 
aduce și o serie de rezultate pozitive, 
precum dezvoltarea abilităților și a 
expertizei forței de muncă tradiționale 
pentru a gestiona noile tehnologii.
Astfel, liderii au o misiune importantă, 
aceea de a integra aceste tehnologii 
avansate cu forța de muncă. Pentru 
a realiza acest lucru, se pot avea în 
vedere următoarele întrebări: 
• Cum va arăta forța de muncă a 

viitorului? 
• Cum integrăm cu succes forța de 

muncă tradițională cu cea digitală? 
• Care este impactul schimbării 

asupra conceptului de “carieră” în 
organizație?

• Cum se va transforma modelul 
operațional pentru a fi competitiv și 
relevant? 

• Cum reținem angajații și cum le 
asigurăm angajamentul în contextul 
în care siguranța locului de muncă 
este percepută ca fiind din ce 

în ce mai greu de oferit de către 
organizații?

• Cum ne pregătim angajații pentru 
viitor? 

Un raport recent publicat de KPMG 
prezintă 5 pași cheie pe care 
organizațiile îi pot urma, pentru 
a înțelege mai bine implicațiile 
transformării digitale asupra forței de 
muncă:
1. Analiza strategiei operaționale 

și a principalelor tehnologii 
care vor asigura implementarea 
cu succes a strategiei. Strategia 
trebuie analizată din perspectiva 
forței de muncă, pentru a putea 
identifica ce posturi vor fi influențate 
de transformarea digitală și pentru 
a înțelege în ce măsură aceste 
influențe și inițiativele cheie pot 
avea impact asupra personalului.  

2. Gruparea și analiza datelor 
cu privire la forța de muncă și 
înțelegerea modalității în care 
aceasta va evolua în viitor. Se 
recomandă analiza unor scenarii 
diferite care pot apărea și 
identificarea unor soluții adecvate 
pentru fiecare situație, pentru a se 
evita riscul ca organizația să nu 
fi planificat și gestionat impactul 
acestor tehnologii asupra forței de 
muncă. În general, se analizează 
cererea, oferta forței de muncă și 
strategiile de eliminare a decalajelor 
identificate pentru abilitățile și 
rolurile cheie. 

3. Dezvoltarea profilului forței de 
muncă pentru viitor. Se identifică 
modelul optim de integrare 
a tehnologiilor avansate cu 
forța de muncă și se stabilesc 
anumite aspecte cheie precum: 
responsabilități, fluxuri de informații, 
consolidarea competențelor 
esențiale pentru viitor și se 
realizează noi trasee de carieră, 
mai relevante în contextul 
organizațional.

4. Schimbarea implică mai multe 
componente, cum ar fi:
• Realizarea unei planificări 

strategice a forței de muncă, 
pentru a asigura echilibrul 
cererii și ofertei forței de 
muncă pentru viitor, cu scopul 
de a implementa aspectele 
planificate în etapele anterioare

• Elaborarea și implementarea 
unei strategii cu privire la 
gestionarea talentului, pentru a 
asigura dezvoltarea abilităților 
cheie și crearea unor trasee 
de carieră care să promoveze 
mișcările laterale și orizontale 
în cadrul organizației.

5. Monitorizarea progresului. HR-
ul trebuie să fie oricând pregătit 
pentru implementarea scenariilor 
alternative și să se asigure că toate 
potențialele riscuri sunt gestionate, 
urmărind asigurarea unei  forțe de 
muncă performante, angajament 
și implicare din partea angajaților, 
precum și încurajarea inovației și a 
învățării continue pentru a susține 
reconversia profesională de-a 
lungul timpului.

În ciuda îngrijorărilor cu privire la 
creșterea rolului roboților la locul 
de muncă, automatizarea nu putea 
apărea la un moment mai potrivit. 
Tehnologiile cognitive devin din ce în 
ce mai inteligente și mai accesibile, în 
contextul în care oferta globală de forță 
de muncă se diminuează. Utilizarea 
acestor tehnologii avansate ajută la 
creșterea productivității și stimulează 
inovarea, determinând crearea unor noi 
servicii și produse. Nu în ultimul rând, 
noile tehnologii determină organizațiile 
să devină mai agile și să investească 
în creșterea agilității forței de muncă, 
pentru a putea face față acestor 
provocări.

Trenduri în HR
Impactul transformării digitale asupra forței de muncă

KPMG Training Academy
Academia de Training KPMG a fost 
creată pentru a aduce împreună cei mai 
talentați membri ai echipei noastre cu 
vastă experiență atât în furnizarea de 
servicii profesioniste de training, cât și 
de servicii de consultanță. 
Programele noastre de pregătire 
profesională sunt interactive și practice. 

astfel încât să răspundă cât mai bine 
cerințelor clienților noștri. 
Puteți regasi o selecție a programelor 
de pregătire profesională în broșura 
Academiei, în limba română și limba 
engleză.

Andra Gatea   
Senior Assistant, People & Change Advisory

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/KPMG-Training-Academy-RO-.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/KPMG-Training-Academy-EN-.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/KPMG-Training-Academy-EN-.pdf
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Sub un prim aspect, se impune a stabili 
dacă natura juridică a deciziei de 
concediere este compatibilă cu dispozițiile 
civile referitoare la efectele actului juridic 
unilateral.

În acest sens, în acord cu  dispozițiile art. 
278 alin. (1) din Codul muncii „Dispozițiile 
prezentului cod se întregesc cu celelalte 
dispoziții cuprinse în legislația muncii și, în 
măsura în care nu sunt incompatibile cu 
specificul raporturilor de muncă prevăzute 
de prezentul cod, cu dispozițiile legislației 
civile”.

Prin urmare,  dispozițiile Codului muncii se 
completează cu dispozițiile Codului civil 
în măsura în care în Codul muncii nu a 
fost identificată o normă juridică contrară 
dispoziției de drept comun.

Revenind la subiectul discuției, în 
jurisprudența de specialitate s-a apreciat 
în mod diferit de către instanțe caracterul 
revocabil al deciziei de concediere.

Astfel, în opinia unor instanțe s-a apreciat 
că decizia de concediere poate fi revocată 
până la momentul comunicării acesteia 
către salariat. Într-o altă orientare, s-a 
apreciat că decizia de concediere poate 

fi revocată și ulterior comunicării acesteia 
către salariat și intrării în circuitul civil. În 
plus, conform acestei orientării, decizia 
de concediere ar putea fi revocată chiar 
și după sesizarea instanței de judecată, 
în cursul judecății, până la soluționarea 
definitivă a procesului.

Într-o altă opinie, cu totul izolată, s-a 
apreciat că decizia de concediere este un 
act de dreptul muncii care poate fi revocat 
oricând, întrucât nu există nicio dispoziție 
legală care să impună un anumit termen și, 
în aplicarea principiului „ceea ce nu este 
interzis este permis”, angajatorul poate 
revoca unilateral decizia de concediere, 
chiar și după pronunțarea unei hotărâri 
judecătorești.

Având în vedere practica neunitară 
survenită la nivelul instanțelor în ceea 
ce privește revocabilitatea deciziei de 
concediere de către angajator, Înalta Curte 
de Casație și Justiție a fost sesizată în 
vederea dezlegării acestei probleme de 
drept. 

Sub acest aspect, Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept 
a decis, prin Decizia nr. 18/2016, în 
sensul că decizia de concediere poate 
fi revocată până la data comunicării 
acesteia către salariat, actul de revocare 
fiind supus exigențelor de comunicare 
corespunzătoare actului pe care îl revocă 
(i.e. decizia de concediere), în sensul că 
actul de revocare trebuie comunicat părții 
interesate.

În motivarea deciziei sale, Înalta Curte a 
reținut că decizia de concediere reprezintă 

un act juridic unilateral de dreptul muncii, 
a cărui reglementare specială este 
compatibilă cu normele dreptului comun, 
fiind aplicabile în acest caz dispozițiile art. 
1324-1326 Cod civil, relative la actul juridic 
civil. Astfel, în lumina dispozițiilor anterior 
menționate, actul juridic civil este, în 
general, supus principiului irevocabilității, 
fapt care presupune ca, în cazul actului 
juridic unilateral, să nu i se poată pune 
capăt prin manifestarea de voință în sens 
contrar a autorului său.

Pornind de la acest raționament, rezultă că 
decizia de concediere devine irevocabilă 
de la momentul la care aceasta a fost 
comunicată salariatului, respectiv de la 
momentul la care aceasta își produce 
efectele. După acest moment, decizia de 
concediere și-a produs efectul specific 
asupra contractului individual de muncă, 
conform art. 77 din Codul muncii, astfel că 
revocarea deciziei nu mai este posibilă, 
fiind necesar acordul de voință al părților 
pentru nașterea unui nou raport juridic de 
muncă. 

În concluzie, prin Decizia nr. 18/2016 
Înalta Curte a stabilit că, în măsura în 
care nu este prevăzută o normă specială 
care să confere caracter irevocabil 
deciziei de concediere de la data emiterii, 
aceasta poate fi revocată, însă numai 
până la momentul comunicării ei către 
salariat, întrucât de la acest moment își 
produce efectul manifestarea de voință a 
angajatorului în sensul încetării raporturilor 
de muncă.

Izabela Tănase  
Legal Consultant, MMO Attorneys

Revocarea deciziei de concediere. 
Dreptul Muncii

Numele meu este 
Cristina și m-am 
alăturat echipei 
de Global Mobility 
Services din cadrul 
departamentului de 
taxe al KPMG în vara 
anului 2012.

În cadrul echipei de 
Global Mobility Services, am acumulat o 
experiență de peste 4 ani în acordarea de 

opinii și servicii fiscale clienților, pe partea 
de impozit pe venit și contribuții sociale 
obligatorii. Am fost implicată în multe 
proiecte privind securitatea socială pentru 
persoanele fizice asigurate în România 
care lucrează în străinătate, îndeosebi în 
obținerea formularelor europene A1 și S1. 
Mai mult, am susținut prezentări clienților 
pe teme fiscale și am fost implicată și într-
un proiect de restructurare și angajare de 
personal împreună cu echipa de People 

& Change Advisory din cadrul grupului 
People Services din KPMG.

Sunt absolventă a Facultății de Relații 
Economice Internaționale din cadrul 
Academiei de Studii Economice, dețin 
un master în Managementul Afacerilor 
Internaționale din cadrul aceleași facultăți 
și începând cu luna noiembrie 2016 sunt 
membru activ al Camerei Consultanților 
Fiscali din România.

Cristina Bădan 
Tax Consultant, Global 
Mobility Services

Cristina Bădan – Tax Consultant, Global Mobility Services
Meet the Consultant
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Așa cum știți, legislația fiscală din România 
a cunoscut modificări majore începând 
cu anul 2016, odată cu intrarea în vigoare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
Totuși, anumite prevederi incluse în 
această lege intră în vigoare începând cu 1 
ianuarie 2017. Printre acestea se numără 
și modificarea adusă modalității de calcul a 
contribuției de asigurări sociale de sănătate.
Astfel, în Codul Fiscal actual se prevede 
ca pentru veniturile realizate începând cu 
1 ianuarie 2017, în situația în care totalul 
veniturilor brute de natură salarială sau 
asimilate salariilor obținute într-o lună 
depășește valoarea de 5 ori salariul mediu 
brut pe economie, contribuția de individuală 
de asigurări sociale de sănătate (în cotă de 
5.5%), se va calcula în limita acestui plafon. 
Valoarea salariului mediu brut este publicată 
anual în legea privind fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat. Până 
în prezent o astfel de plafonare a contribuției 
de asigurări sociale de sănătate a existat 
doar pentru contribuția calculată asupra 
veniturilor obținute din chirii (cedarea 
folosinței bunurilor). 
Mai mult decât atât, conform versiunii 
curente a Codului Fiscal, plafonarea bazei 
de calcul a contribuției sociale de sănătate 
datorate pentru veniturile salariale și 
asimilate salariilor se va face atât pentru 
contribuția individuală datorată de către 
angajat (în cotă de 5.5%), cât și pentru 
contribuția datorată de angajator (în cotă de 
5.2%).

Cu toate acestea, în data de 6 ianuarie 2017 
Guvernul României a adoptat Ordonanța de 
Urgență pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin 
care se elimină plafonul menționat anterior 
de 5 salarii medii brute pe economie de la 
calculul contribuției de asigurări sociale de 
sănătate. Mai mult decât atât prin această 
Ordonanță de Urgență se elimină și plafonul 
contribuției de asigurări sociale. Prevederile 
prezentei Ordonanțe de Urgență vor intra în 
vigoare începând cu luna februarie 2017.
Prin urmare, pentru veniturile salariale 
sau asimilate salariilor obținute începând 
cu februarie 2017, angajații vor plăti o 
contribuție de asigurări sociale de sănătate 
și o contribuție de asigurări sociale mai 
mare decât cea aferentă lunii ianuarie 
2017, în situația în care salariul lor 
depășește valoarea a 5 salarii medii brute 
pe economie. Pentru luna ianuarie 2017, în 
situația în care veniturile salariale depășesc 
valoarea de 5 ori salariul mediu brut pe 
economie, atât contribuția de asigurări 
sociale, cât și contribuția de asigurări 
sociale de sănătate se vor calcula în limita 
acestui plafon.
Similar cu prevederile valabile pentru 
anul 2016, în ceea ce privește veniturile 
din investiții sau veniturile din alte surse,  
începând cu februarie 2017 nu se datorează 
contribuția de asigurări sociale de sănătate 
în cazul în care persoana fizică realizează 
aceste tipuri de venituri dar și venituri 
de natură salarială, venituri din activități 
independente, venituri din pensii, venituri 
din asocierea cu o persoană juridică sau 

venituri din activități agricole, silvicultură și 
piscicultură. 
Pentru luna ianuarie 2017 însă, rămân în 
vigoare prevederile inițiale din Codul Fiscal, 
conform cărora contribuția de asigurări 
sociale de sănătate se va datora asupra 
tuturor tipurilor de venituri obținute de 
persoana fizică (inclusiv venituri din investiții 
și alte surse, care se obțin concomitent cu 
veniturile salariale). 
Pentru o mai bună înțelegere, ilustrez mai 
jos un exemplu al modului de calcul al 
contribuției de asigurări sociale de sănătate 
(CASS) pentru situația descrisă mai sus.
Pe de altă parte, pentru veniturile din 
activități independente, veniturile din 
activități agricole, silvicultură și piscicultură, 
veniturile din asocierea cu o persoană 
juridică sau venituri din cedarea folosinței 
bunurilor, începând cu ianuarie 2017, 
contribuția de individuală de asigurări 
sociale de sănătate se va calcula în limita 
plafonului de 5 salarii medii brute pe 
economie. Pentru aceste venituri, organul 
fiscal competent are obligația stabilirii 
contribuției anuale de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele fizice, 
pe baza informațiilor din declarația privind 
venitul estimat/realizat/norma de venit. Prin 
urmare, persoana fizică nu are obligații 
speciale de declarare a contribuției de 
asigurări sociale de sănătate.



În Monitorul Oficial nr. 970 din 5 decembrie 2016 a fost 
publicat ordinul pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) 
și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, conform căruia se aprobă Lista actelor 
administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise 
de organul fiscal local, ce pot fi comunicate prin mijloace 
electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul 
unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura 
persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local.

În Monitorul Oficial nr. 977 din 6 decembrie 2016 a fost 
publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 84 din 16 
noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul financiar-fiscal. Mai multe detalii puteți 
găsi buletinul informativ pregătit la acel moment.  

În Monitorul Oficial nr. 979 din 6 decembrie 2016 a fost 
publicată Hotărârea de Guvern nr. 885 din 29 noiembrie 2016 
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, și pentru modificarea și 
completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru 
stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare 
și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 377/2002.

Prin această hotărâre au fost introduse noi norme pentru 
șomeri. Astfel modalitatea de acordare a primelor de mobilitate 
se modifică, este introdusă prima de activare, iar subvențiile 
acordate agenților economici pentru angajarea șomerilor vor 
crește.

Totodată, s-au adoptat diverse serii de măsuri ce au scopul de 
a simplifica modul în care documentele sunt transmise către 
beneficiarii Serviciului Public de ocupare. Documentele se pot 
depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, fax sau e-mail.

În Monitorul Oficial nr. 983 din 7 decembrie 2016 a 
fost publicată Legea nr. 247 din 5 decembrie 2016 pentru 
modificarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. Legea 
a fost promulgată prin decretul nr. 1100 din 26 noiembrie 2016, 
publicat în același monitor. 

Principalul element de noutate al legii este introducerea 
posibilității de a depune cererea de eliberare a cazierului judiciar 
în format electronic.

Pentru obținerea unui extras din cazierul judiciar dintr-un stat 
membru, persoana fizică adresează o cerere în acest sens la 
una dintre unitățile de poliție desemnate să elibereze certificate 
de cazier judiciar, care în termen de 3 zile, o înaintează Direcției 
cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul 

Inspectoratului General al Poliției Române. Extrasul din cazierul 
judiciar transmis de statul membru se eliberează solicitantului, în 
cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.

În Monitorul Oficial nr. 983 din 7 decembrie 2016 apare 
Ordinul nr. 2218 din 28 noiembrie 2016 privind stabilirea valorii 
nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul al 
II-lea al anului 2016.

Astfel, pentru luna noiembrie a semestrului II al anului 2016, 
valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi 
cuantumul de 9,57 lei. În același timp, pentru perioada 
decembrie 2016 - aprilie 2017 inclusiv, valoarea nominală a unui 
tichet de masă nu poate depăşi cuantumul de 15 lei.

În Monitorul Oficial nr. 998 din 12 decembrie 2016 a fost 
publicată Ordonanța de urgență a Guvernului României pentru 
reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor 
beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016. 

Prin intermediul acestei ordonanțe, sunt adoptate măsuri de 
simplificare a modului de solicitare și acordare a beneficilor de 
asistență socială privind  ajutorul social acordat în baza Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, alocația pentru 
susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței. Scopul 
acestor măsuri este de reducere a cheltuielilor de deplasare, 
precum și a eforturilor de procurare a documentelor pentru a 
beneficia de asistența menționată mai sus.  

Pe data de 12 decembrie 2016 a fost publicată Circulara 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală referitoare la 
înregistrarea fiscală a unui nerezident de către un plătitor 
de venit, în vederea aplicării unitare a prevederilor legale în 
materie, pentru veniturile supuse regulilor de impunere la sursă, 
pentru care impozitul reținut este final. 

Orice subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează primind 
un cod de identificare fiscală. Atribuirea codului de identificare 
fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea plătitorului 
de venit. În acest sens, plătitorul de venit depune, după caz, 
formularul 015 – Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de 
mențiuni / Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți 
care nu au sediu permanent în România, sau formularul 030 – 
Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru 
persoane fizice care nu dețin cod numeric personal. 

În Monitorul Oficial nr. 1014 din 16 decembrie 2016 a fost 
publicată Hotărârea privind înființarea Comitetului interministerial 
pentru trecerea la moneda euro, care are drept obiective 
promovarea reformelor bugetare și structurale necesare creșterii 
flexibilității economiei românești și pregătirii măsurilor necesare 
pentru trecerea la moneda euro.

Noutăți legislative - sumarul lunii decembrie 2016
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În Monitorul Oficial nr. 1017 din 19 decembrie 2016 a fost 
publicat Ordinul nr. 3592 al președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea 
Procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin 
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 3.770/2015.

În Monitorul Oficial nr. 1026 din 20 decembrie 2016 a fost 
publicat Ordinul nr. 3626 al președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală privind stabilirea listei jurisdicțiilor 
raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului 
multilateral al autorităților competente pentru schimb automat 
de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor 
financiare non-raportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute 
în instrumentele juridice de drept internațional la care România 
s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații 
financiare.

În Monitorul Oficial nr. 1028 din 21 decembrie 2016 a fost 
publicat Decretul nr. 1137 din 16 decembrie 2016 privind 
supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului semnat 
la București la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției dintre 
România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea 
evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnat la 
București la 4 iulie 2016.

În Monitorul Oficial nr. 1030 din 21 decembrie 2016 a fost 
publicat Decretul nr. 1138 din 20 decembrie 2016 privind 
supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului, semnat 
la București la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției dintre 
România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei 
impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe 
venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996.

În Monitorul Oficial nr. 1035 din 22 decembrie 2016 a fost 
publicată Hotărârea nr. 970 din 15 decembrie 2016 pentru 
acordarea unor facilități pe termen scurt, cu privire la obținerea 
vizelor de scurtă ședere pe teritoriul României, pentru anumite 
categorii de străini care urmează să desfășoare activități pe 
instalații offshore.

În Monitorul Oficial nr. 1038 din 22 decembrie 2016 a fost 
publicată Hotărârea nr. 11 din 14 decembrie 2016 privind 
aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor 
declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 
2017.

În Monitorul Oficial nr. 1068 din 30 decembrie 2016 a fost 
publicat Ordinul nr. 3695 al președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor privind 
definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale 
datorate de persoanele fizice.

Astfel, pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 

ianuarie 2016, au fost modificate următoarele formulare:

• Formularul 200  - Declarația privind veniturile realizate din 
România;

• Formularul 201 - Declarația privind veniturile realizate din 
străinătate;

• Formularul 204 – Declarația anuală de venit pentru 
asocierile fără personalitate juridică și entități supuse 
regimului transparenței fiscale;

• Formularul 205 – Declarația informativă privind impozitul 
reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/
pierderile din investiții, pe beneficiari de venit;

• Formularul 207 – Declarația informativă privind impozitul 
reținut la sursă/ veniturile scutite, pe beneficiari de venit 
nerezidenți;

• Formularul 230 - Cererea privind destinația sumei 
reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile 
din salarii și din pensii.

În Monitorul Oficial nr. 1069 din 30 decembrie 2016 a fost 
publicat Ordinul nr. 3696 al președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind 
recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuții de 
asigurări sociale de sănătate și contribuții de asigurări sociale, 
precum și pentru aprobarea unor formulare și modificarea 
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 3655/2015 pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depunere și de gestionare a formularului 600 
„Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în 
categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de 
pensii“.

Prin intermediul Ordinului nr. 3696/2016 sunt actualizate 
procedurile de urmat în cazul contribuabililor care solicită 
recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuții de 
asigurări sociale de sănătate și contribuții de asigurări sociale.

De asemenea, se face referire la formularul 600 „Declarație 
privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria 
persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii“. 
Conform Ordinului, acest formular trebuie completat și depus 
de către persoanele fizice care realizează venituri din activități 
independente, cu respectarea legislației europene aplicabile 
în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind 
sistemele de securitate socială la care România este parte și 
care îndeplinesc anumite condiții. 

Proiecte legislative și propuneri

Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis, joi, 29 
decembrie 2016, în comun cu Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate, proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii 
de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de 
sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil 
la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru 
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aprobarea modelului și conținutului formularului 603 “Declarație 
pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției 
de asigurări sociale de sănătate”.

Potrivit proiectului, persoanele fizice eligibile, care dețin o 
asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate 
socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului 
Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele 
cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate 
socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, 
în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce 
efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării, 
nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de 
sănătate în România.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală.  

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică joi, 
29 decembrie 2016, proiectul de Ordin pentru aprobarea 
Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată 
întocmite de debitori privind obligațiile fiscale, prin care se 
propune completarea prevederilor curente ale Ordinul Ministrului 
Economiei și Finanțelor nr. 1311/2008, prin introducerea unei 
decizii de respingere a cererii de îndreptare a erorii, pe care 
organul fiscal o comunică persoanei care a efectuat plata, 
precum și introducerea unei prevederi speciale în cazul în care 
plata a fost efectuată de către o altă persoană decât debitorul. 

Proiectul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Finanțelor 
Publice.

Știri fiscale:

Cetățenii străini din afara Uniunii Europene pot începând din 
data de 5 decembrie, să achite online pe site-ul www.ghiseul.ro    
contravaloarea permisului de ședere temporară în Romania, 
după ce Imprimeria Națională s-a înrolat în aceasta platforma de 
plăți electronice.

Știri fiscale internaționale:

Pe 9 decembrie a fost publicată știrea conform căreia pe data de 
11 Decembrie 2016 va intra în vigoare Tratatul privind evitarea 
dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, încheiat între România și Emiratele Arabe 
Unite, efectele sale aplicându-se începând cu 1 ianuarie 2017.

Evenimentele lunii Ianuarie 2017

26 ianuarie 2017 - Echipa People Services din cadrul KPMG, 
vă invită la o dezbatere privind aspecte legate de detașarea 
internațională a angajaților: „Tipurile de politici fiscale utilizate 
în cazul detașărilor internaționale și aspecte practice privind 
impozitul ipotetic”
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