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Profit tax 

i. According to Fiscal Code Changes, following expenses shall be 
considered as tax - deductible: 
 

- Costs incurred by operators with the evaluation / revaluation of fixed 
assets belonging to the public domain (entered into force on 5 
September 2011); 

- Registration costs in land book or real estate books of the belonging 
goods to public domain that are under administration or concession 
agreements (entered into force on 5 September 2011); 
 

ii. Introduction of tax treatment for fiduciary agreements; 

iii. Starting with 1st of January 2013 economic operators, other than credit 
institutions, may choose to pay annual income taxes quarterly with 
advance payments to a quarter of the tax due in the previous year 
(updated with the inflation index).  

VAT 

i. Obligation to collect VAT is canceled at least annually for services that 
determine successive settlements (such as construction and installation 
services, consulting, research, expertise and other similar services), 
services which are considered to be fulfilled on issuing date of work 
situations, work reports, or similar documents or depending on the 
contractual provisions, on their acceptance by the beneficiaries.  

ii. Deadline for submitting VIES statement (form 390) was changed to 25th 
(instead of previous 15th) of the following month, applicable with the 
reporting month of August 2011. Failure to file the VIES statement within 
deadline is fined by 1.000 – 5.000 RON, whereas incomplete or incorrect 
data is fined by 500 – 1.500 RON.  

iii. There are defined categories of waste subject to simplified measures 
(reverse charge). 

Social Contributions 

Certain categories of tax payers have the possibility to submit on 
quarterly basis the fiscal statement related to social security 
contributions and income tax as well as their insured employees’ records 
for each month of the quarter. Dead-line to submit the fiscal statement is 
25th of following month of the quarter. 
 

Also, Fiscal Code mentions as the possibility for these categories of tax 
payers to pay social security contributions related to state budget and 
funds until 25th of following month of the quarter, together with the 
contributions due by the employer or persons assimilated to employers. 

Income tax 

Certain categories of taxpayers may choose to pay quarterly the income 
tax for each month, calculated and withheld at the payment date, 25th of 
following month of the quarter. 
 

Source: Government Ordinance no 30/2011 for the change and completion of the Fiscal 
Code, published in the Official Gazette no 627/02.09.2011. 
Government Ordinance no 29/2011 for the change and completion of the Fiscal Procedure 
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Impozit pe profit 

i. Sunt considerate cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri 
(deductibile):  

- Cheltuielile efectuate de operatorii economici cu 
evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care aparțin domeniului 
public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale (în vigoare la 
5 septembrie 2011);  

- Cheltuielile cu înscrierea în cărțile funciare sau cărțile de publicitate 
imobiliară a dreptului de proprietate a statului sau a unităților 
administrativ-teritoriale asupra bunurilor primite în administrare sau 
concesiune (în vigoare la 5 septembrie 2011); 

ii. A fost reglementat tratamentul fiscal al contractelor de fiducie; 
iii. Începând cu 1 ianuarie 2013, agenții economici, alții decât instituții de 

credit, pot opta pentru plata impozitului pe profit anual cu plăți 
anticipate trimestriale în suma de o pătrime din impozitul datorat în 
anul precedent, actualizat cu indicele de inflație. 

TVA 

i. Se elimină obligativitatea decontării/ colectării TVA cel puțin anual 
pentru prestările de servicii care determină decontări sau plăţi 
succesive (exemplu construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, 
expertiză şi alte servicii similare), servicii ce se consideră efectuate la 
data la care sunt emise situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, alte 
documente similare pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate 
sau, după caz, în funcţie de prevederile contractuale, la data 
acceptării acestora de către beneficiari. 

ii. Termenul de depunere a declarației recapitulative VIES (formular 390) 
devine 25 a lunii următoare (în loc de 15), cu aplicare începând cu 
declarația lunii august 2011. Totodată, se modifică contravențiile 
pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor 
recapitulative (amendă de la 1.000 lei la 5.000), iar depunerea de 
declarații recapitulative incorecte ori incomplete se sancționează cu 
amendă de la 500 lei la 1.500 lei.  

iii. Se definesc categoriile de deșeuri supuse măsurilor de simplificare 
(taxare inversă). 

Contribuţii sociale 

Se introduce posibilitatea de a depune trimestrial declaraţia privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă fiecărei luni a 
trimestrului, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, 
pentru anumite categorii de contribuabili. 

De asemenea, se prevede posibilitatea pentru aceste categorii de 
contribuabili, de a vira contribuţiile sociale la bugetele şi fondurile 
cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
trimestrului pentru care se datorează, împreună cu contribuţia 
angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului. 

Impozitul pe venit 

Anumite categorii de plătitori de salarii şi de venituri asimilate salariilor 
au posibilitatea de a vira impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, 
calculat şi reţinut la data efectuării plăţii acestor venituri, până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează. 
Opţiunea prevazută mai sus trebuie declarată de eventualii doritori 
până la data de 25 septembrie . Deşi depunerea declaraţiei se va 
efectua trimestrial, completarea acesteia se va face lunar. Prevederile 
menţionate intră in vigoare începând cu veniturile aferente lunii 
octombrie 2011.  

Legislaţie: Ordonanţa Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru 
reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 
627 din 2 septembrie 2011  
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Reorganization of fiscal record was made due to the prevention and to fight 
against the fiscal evasion and to pursuit better fiscal discipline of the tax payers. 
Within mentioned fiscal record shall be kept following data: evidence of all natural 
and legal persons, associates, shareholders and legal representatives of the legal 
persons which have committed any deeds sanctioned by the fiscal, financial or 
custom laws. These deeds will be registered based on documents and will remain 
final and irrevocable according to the legislation in force. Also, according to latest 
changes in the legislation, following data are recorded: 

- mutual responsibility of the debtor declared as insolvent through final 
decision; 

- fiscal inactivity, according to law;  

The fiscal record is issued by the Fiscal administration and is available within (30) 
days from the issuing date and only for the issuing purposes. 

In order to issue fiscal record, following documents shall be submitted: 

- the proof of the fiscal record fee payment; 
- issuing request; 
- identity document copy / registration certificate of the tax payerș 
- power of attorney. 

Document shall be issued in the same day the tax payer submitted the written 
request. 

The fiscal record can be required within the following situations: 

- company establishment; 
- association or foundation authorization; 
- within the social shares assignment procedure; 
- authorization for an independent activity; 
- naming new representatives. 
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Cazierul fiscal a fost reorganizat în vederea prevenirii si combaterii evaziunii 
fiscale, precum și în scopul urmăririi disciplinei financiare a contribuabililor. În 
cazierul fiscal se va ține evidența persoanelor fizice și juridice, precum și a 
asociaților, acționarilor și reprezentanților legali ai persoanelor juridice care au 
săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, vamale și financiare, faptele fiind 
înscrise pe baza documentelor rămase definitive și irevocabile potrivit 
legislației în vigoare. În conformitate cu ultimele modificari legislative, pe lângă 
aceste fapte mai sunt înscrise în cazierul fiscal al unei persoane fizice sau 
juridice și următoarele: 

- atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau 
insolvent, stabilită prin decizie definitivă; 

- inactivitatea fiscală, potrivit legii. 

Cazierul fiscal este eliberat de Administrația Financiară și este valabil 30 
(treizeci) de zile de la data emiterii și numai în scopul în care a fost eliberat. 

În vederea eliberării cazierului fiscal se vor depune următoarele documente: 

- dovada achitării taxei de 20 lei/persoană; 
- cererea de eliberare; 
- copie act de identitate / certificat de înregistrare contribuabil; 
- împuternicire. 

Cazierului fiscal va fi eliberat în aceeași zi în carea fost depusă cererea 
de către contribuabil.  

Certificatul fiscal poate fi solicitat în următoarele situații: 
- la înființarea unei societăți comerciale; 
- la înființarea unei fundații sau asociații; 
- în procedura de cesiune părți sociale; 
- la autorizarea înscrierii unei activități independente; 
- la numirea de noi reprezentanți legali. 


