Hotărârea Guvernului nr.
33/2018 privind stabilirea
contravenţiilor care intră sub
incidenţa Legii prevenirii nr.
270/2017, precum şi a
modelului planului de
remediere

- Conform
Legii
prevenirii,
pentru
anumite
contravenţii, stabilite prin hotărâre a Guvernului,
agentul constatator va aplica doar sancţiunea
avertismentului la care va anexa un plan de
remediere.
- În termen de maximum 10 zile de la data expirării
termenului de remediere autoritatea publică are
obligaţia de a relua controlul şi de a verifica dacă
problemele semnalate au fost remediate. În caz
contrar, se va întocmi un nou proces verbal de
constatare a contravenţiei cu aplicarea sancţiunilor
prevăzute de legislaţia specifică. Acelaşi lucru se va
întâmpla şi dacă contravenientul săvârşeşte din nou
aceleaşi abateri în termen de 3 ani.

Listă contravenţii sub incidenţa Legii prevenirii
CONTRAVENŢII CASE DE MARCAT
a) emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele
decât cele referitoare la preţ, sau fără ca acesta să
conţină toate datele prevăzute de lege;
b) neînmânarea bonului fiscal clientului de către
operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau
neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
c) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de
marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa
anunţul de atenţionare.

CONTRAVENŢII COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ
a) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele
prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de
radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni;
b) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen
a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor
şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor,
taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice
informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile,
bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede
declararea acestora;

c) neîndeplinirea obligaţiei ca la finalizarea inspecţiei
fiscale, contribuabilul/plătitorul să dea o declaraţie
scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au
fost puse la dispoziţie toate documentele şi
informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală.
d) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a
obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de
transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute, precum şi
nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de
a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea
organului fiscal central;

e) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei
de a păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta
organului fiscal, datele arhivate în format electronic şi
a aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora au fost
generate;
f) nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a
informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal;
g) nedepunerea în termen a Chestionarului pentru
stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în
România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea
rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de
către persoanele obligate potrivit Codului fiscal;

h) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a
declaraţiilor
recapitulative
reglementate
de
normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea
adăugată;

i)

depunerea de declaraţii recapitulative incorecte
sau incomplete.

CONTRAVENŢII REGISTRU UNIC DE CONTROL
a) neachiziţionarea registrului unic de control în
termenul prevăzut;

CONTRAVENŢII COMERCIALIZĂREA PRODUSELOR
a) oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte
cazuri decât cele prevăzute;
b) exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi
comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de
vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare.

CONTRAVENŢII LEGEA SOCIETĂŢILOR
COMERCIALE
a) nemenţionarea denumirii, formei juridice, sediului
social, numărului din registrul comerţului şi a
codul unic de înregistrare în orice factură, ofertă,
comandă, tarif, prospect şi alte documente
întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate.
b) nedepunerea hotărârilor adunării generale, în termen
de 15 zile, la oficiul registrului comerţului, spre a fi
menţionate în registru şi publicate în Monitorul
Oficial.

CONTRAVENŢII LEGEA PRIVIND AMORTIZAREA
IMOBILIZĂRILOR
a) înregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care nu
se încadrează în această categorie;
b) calcularea şi înregistrarea în contabilitate
amortizării mijloacelor fixe exceptate;

a

c) aplicarea unor durate normale de utilizare a
mijloacelor fixe altele decât cele stabilite conform
prevederilor legale;

CONTRAVENŢII ACCEPTARE PLATĂ CU CARDURILE
a) refuzul persoanelor juridice furnizoare de utilitaţi
publice şi a instituţiilor publice de a accepta încasări
prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de
credit;
b) refuzul persoanelor juridice care desfaşoara comerţ
cu amanuntul şi care au o cifra de afaceri mai mare
de 10.000 de euro de a accepta ca mijloc de plată
cardurile de debit şi cardurile de credit.

OMFP 470/2018 – Situaţii financiare pentru 2017
Termenele de depunere sunt:
•

•

•

•

entitățile raportoare ce nu au desfășurat activitate de la înființare
depun o declarație pe propria răspundere în acest scop în termen
de 60 zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până în
data de 1 martie 2018;
entitățile raportoare aflate în lichidare depun situațiile financiare
anuale în termen de 90 zile de la încheierea exercițiului, respectiv
până în data de 31 martie inclusiv;
asociațiile și fundațiile depun situațiile financiare anuale în
termen de 120 zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv
până în data de 30 aprilie 2018;
societățile, regiile autonome, institutele de cercetare-dezvoltare
și celelalte persoane juridice ce au obligația depunerii situațiilor
financiare anuale depun situațiile financiare anuale în termen de
150 zile de la încheierea exercițiului financiare, respectiv până în
data de 30 mai 2018 inclusiv.

Nedepunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie în
termenul legal se sancţionează astfel:
- dacă perioada de întârziere este cuprinsă între una şi 15 zile
lucrătoare – cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;
- dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile
lucrătoare – cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
- dacă întârzierea depăşeşte 30 de zile lucrătoare – cu amendă de la
1.500 lei la 4.500 lei.
Nedepunerea declaraţiei de inactivitate sau a înştiinţării privind
modificarea anului financiar în termenul legal se sancţionează cu
amendă de la 100 lei la 200 lei.

OMFP nr. 1243/2018 privind completarea unor reglementări contabile

Au fost introduse în Planul de conturi general următoarele conturi:
a) 4315 „Contribuţia de asigurări sociale (P)”
b) 4316 „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P)”
c) 436 „Contribuţia asigurătorie pentru muncă (P)”
d) 646 „Cheltuieli privind contribuţia asigurătorie pentru
muncă” (A)

Conturile se utilizează pentru înregistrarea contribuţiilor datorate
pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.

641 “Chelt.cu salariile personalului “= 421“Personal salarii datorate
“
421 “Personal salarii datorate “ = %
4315”Contrib. de asig. soc”(25%)
4316”Contrib. de asig. soc de
sanatate “ (10%)
444 “Impozit pe venituri din salarii “
646 “Chelt. privind contributia asiguratorie pentru munca “
= 436 “Contributia asiguratorie pt munca “(cota 2,25% )

•

•

Contributii sociale OUG nr. 3/2018
A. Recalculul contributiei la sanatate in sensul
reducerii sumei de plata pentru persoanele
scutite de impozitul pe venit (programatori,
cercetatori, persoane cu handicap) astfel incat
sa nu scada salariul net;
B. Modificarea obligatiei de plata pentru
asigurarile sociale pentru contractele de
munca cu timp partial astfel incat sa nu se mai
ajunga la salarii nete negative;
C. Un nou mod de calcul a contributiei la
pensii pentru persoanele aflate in concediu
medical astfel incat sa nu mai existe situatia
prin care contributia la pensie este mai mare
decat indemnizatia pentru concediu medical.

A. Diminuare contributie la sanatate pentru persoanele
angajate ca programatori, cercetatori, persoanele cu
handicap si muncitori sezonieri art. 60 din Codul fiscal
Prezentele prevederi normative se aplica persoanelor fizice
ce realizeaza venituri din salarii aflate in desfasurare la data de
31 decembrie 2017, beneficiaza de scutire la impozitul pe
venitul din salarii conform art. 60 din Codul fiscal al caror
salariu brut este majorat cu minim 20% in anul 2018 fata de
nivelul lunii decembrie 2017.

CASS retinuta = Venit brut 2018 – CAS datorata in
2018 - Salariu net decembrie 2017
CASS retinuta = contributia de asigurari sociale de sanatate retinuta de catre angajatori/platitori din salariul brut in luna, care nu poate fi mai mare decat
contributia calculata si datorata conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
venit brut 2018 = venitul baza de calcul al CASS, realizat in anul 2018;
CAS datorata in 2018 = contributia de asigurari sociale, calculata si retinuta de catre angajatori/platitori, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu
modificarile si completarile ulterioare;
salariu net decembrie 2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contributiilor sociale individuale obligatorii, potrivit legii, in luna
decembrie 2017, corespunzator salariului brut prevazut in contractul individual de munca, aflat in derulare la data de 31 decembrie 2017.

Salariu brut
CAS
CASS
Somaj
Salariu net

2017
10.000
(10,5%) 1.050
(5,5%)
550
(0,5%)
50
8.350

2018
(25%)
(10%)

12.000
3.000
1.200
7.800

In anul 2018 s-a efectuat transferul asigurarilor sociale si s-a majorat salariu brut cu 20% la suma de 12.000 lei.

Dupa aparitia OUG nr. 3/2018:
CASS retinuta = venit brut 2018 (12.000) – CAS datorata in
2018 (3.000) - salariu net decembrie 2017 (8.350) = 650 lei.
Salariu net = 12.000 - 3.000 (CAS) - 650 = 8.350 lei.
Salariu net conform OUG nr. 3/2018 este 8.350 lei.
Aceasta reducere (deducere) va fi declarata prin Declaratia
112, iar suma va fi transferata din bugetul de stat catre Fondul
de Sanatate.

B. Asigurarile sociale pentru contractele de munca cu timp
partial pentru care se recalculeaza asigurarile sociale la
nivelul salariului minim pe economie.
a) Persoana fizica suporta din venitul brut salarial contributia la
pensii in procent de 25% si contributia la sanatate in procent de
10% calculate la venitul brut salarial;
b) diferenta de asigurari sociale recalculata pana la nivelul
salariului minim pe economie este suportata de angajator;
Exemplu de calcul
Venit brut
Contributie la pensii
Contributii la sanatate
Total contributii
Salariu net
Contributii suportate de angajator
Impozitului pe venitul din salarii nu se aplica intrucat deducerea personala este de 510 lei.

2017
500
475
190
665
-165

2018
500
125
50
175
325
665-175=490

C. Contributia la pensii pentru concedii medicale.
Legiuitorul reformuleaza mai multe prevederi corelate privind
contributia la asigurarile sociale pentru concedii medicale
prevazute de art. 139, art. 143, art. 144 din Codul fiscal.
Art. 144. - Pe perioada in care persoanele fizice prevazute la
art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile
si completarile ulterioare, beneficiaza de concedii medicale si
de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara
de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului
asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand
indemnizatia de asigurari sociale de sanatate de care
beneficiaza conform prevederilor legale, iar contributia de
asigurari sociale de 25% se retine din aceasta indemnizatie.

