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Cadrul general pentru organizarea și efec-
tuarea transporturilor rutiere de mărfuri și per-
soane pe teritoriul României, precum și a
ac tivităților conexe acestora, în condiții de si-
guranță și calitate, cu respectarea principiilor

liberei concurențe, garantarea accesului liber
și nediscriminatoriu la piața transportului ru-
tier, protecţia mediului înconjurător, a dreptu-
rilor și intereselor legitime ale persoanelor
fizice și juridice și pentru satisfacerea necesi -
tăților economiei naționale și a nevoilor de
apă rare ale țării îl constituie dispozițiile Ordo -
nanței Guvernului nr. 27/2011 privind trans -
porturile rutiere, cu modificările şi comple-
 tările ulterioare.

Transportul public local efectuat în interio-
rul unei localități, precum și serviciul public
de transport persoane, se reglementează prin
legi speciale.

Transportul rutier presupune potrivit O.G.
nr. 27/2011, deplasarea persoanelor sau a măr -
 furilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu
de vehicule rutiere, pe un drum deschis cir  cu -
laţiei publice, chiar dacă vehiculele res pec  tive
sunt, pe o anumită porțiune a parcursului,
trans portate la rândul lor pe/sau de alte ve hi -
cule ori dacă autovehiculele se deplasea ză fără
încărcătură. Operațiunile de în cărcare/ des căr -
care și de întocmire/distribuire a documentelor
însoțitoare ale transportului, realizate sau su-
pravegheate de către con ducătorul autovehicu-
lului ori al ansamblului de vehicule rutiere,
sunt parte integrantă din transportul rutier.

Ocupaţia de operator de transport rutier
de mărfuri este definită ca fiind activitatea
ori cărei întreprinderi care efectuează, cu aju-
torul fie al unor autovehicule, fie al unei com-
binaţii de vehicule, transportul de marfă contra
cost în numele unui terţ.

Tratamentul TVA în cazul
serviciilor de transport

continuare în pagina 2 ➙
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Întrucât există un vid legislativ în domeniul muncii ocazionale şi în scopul reducerii
activităţilor fără forme legale, a fost adoptată O.U.G. nr. 26/2019 care modifică sub-
stanţial Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional des-
făşurate de zilieri.

Până la apariţia acestui act normativ, munca necalificată cu
caracter ocazional se putea presta numai în agricultură, vână-
toare, silvicultură, pescuit şi acvacultură, astfel că au fost extinse
do meniile în care pot lucra zilierii, de la activităţi de publicitate,
in terpretare artistică, restaurant, alimentaţie (catering) şi până la
activităţi de creştere a animalelor.

Un alt element de noutate este Registrul electronic de evidență a zilierilor care
se va înfiinţa la data de 20 decembrie 2019, ca singura modalitate de transmitere a da -
te lor privind evidența zilierilor.

Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se va datora contri -
buţia de asigurări sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Co dul fiscal, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Cal -
cu lul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor
sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sar -
cina beneficiarului.

Activitatea desfăşurată de zilier nu îi conferă acestuia calitatea de asigurat în sis-
temul public de sănătate. Acesta se poate însă asigura opţional în sistemul public de
sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Codul fiscal.

Ce trebuie să remarcăm este faptul că introducerea obligaţiei reţinerii şi plății con-
tribuţiei de asigurări sociale va determina asigurarea acestor persoane în sistemul pu-
blic de pensii, lucru benefic pentru zilieri, însă pentru a ajunge la aceeaşi indemnizaţie
netă, angajatorii vor fi obligaţi să mărească veniturile brute acordate, ceea ce poate
conduce la o reducere a numărului de zilieri la care apelează.

Opinia 
specialistului!

Modificări importante în Legea zilierilor
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Comerţ online prin Amazon SUA. 
Tratament contabil şi fiscal

Cazuri practice

O societate înfiinţată în România, plătitoare de TVA
şi micro, doreşte să realizeze comerţ online pe Amazon.
So  cietatea va achiziţiona marfă din China, care va fi li-
vrată direct în SUA, în depozitele Amazon, după care se
va vinde direct persoanelor fizice din SUA. Care este mo-
nografia contabilă şi care sunt implicaţiile fiscale?

Potrivit art. 274 lit. a) din Codul fiscal, importul de bunuri
reprezintă intrarea pe teritoriul Uniunii Europene de bunuri
care nu se află în liberă circulaţie în înţelesul art. 29 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Bunurile 
nu intră pe teritoriu european, deci nu există obligaţia plății
TVA în România (operaţiunea nu este impozabilă în Româ-
nia).

Nici livrarea bunurilor nu este impozabilă în România,
locul livrării de bunuri fiind în afara teritoriului european. 

Deci nu există implicaţii din punctul de vedere al TVA
pentru aceste operaţiuni.

Achiziţia bunurilor, în baza facturii emise de furnizo-
rul din China:

371 = 401
„Mărfuri” „Furnizori”

Vânzarea bunurilor către beneficiarul din America:

4111 = 707
„Clienți” „Venituri din

vânzarea mărfurilor”

Descărcarea gestiunii de mărfurile vândute:

607 = 371 
„Cheltuieli „Mărfuri” 

privind mărfurile”

În decontul de TVA se trece achiziţia la rândul 28 şi livra-
rea la rândul 3.

RECOMANDARE

Nu există obligaţia declarării operaţiunilor în declarația 390,
deoarece nu sunt operaţiuni intracomunitare şi nici în formu-
larul 394, pentru că nu sunt operaţiuni taxabile în România.



Emitere bon fiscal şi factură. Comerţ cu amănuntul
O societate comercială cu activitate de comerţ en-de-

tail emite bon fiscal clientului persoană fizică, iar la ce-
rerea acestuia, după câteva zile, îi emite şi factura. Cum
va proceda firma în acest caz pentru a nu dubla venitul,
având în vedere că societatea a contabilizat venitul în mo-
mentul vânzării mărfii? Dar dacă clientul ar fi solicitat
factura în luna următoare? Care sunt înregistrările
contabile?

Potrivit art. 1 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 28/1999, ope-
ratorii economici care încasează, integral sau parţial, cu nu-
merar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a
substitutelor de numerar, contravaloarea bunurilor livrate cu
amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct
către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat
electronice fiscale. 

Operatorii economici, denumiţi în continuare utilizatori,
au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat elec-
tronice fiscale şi să le înmâneze clienţilor. La solicitarea
clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factura. 

Deşi nu s-a prevăzut un termen pentru eliberarea facturii,
va trebui să se respecte termenele de emitere a facturii în ge-
neral (prevăzute la art. 319 din Codul fiscal).

Potrivit art. 319 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, cu ex-
cepţia cazului în care beneficiarul solicită factura, persoana
impozabilă este scutită de obligaţia emiterii facturii pentru
livrările de bunuri prin magazinele de comerţ cu amănuntul
şi prestările de servicii către populaţie, pentru care este obli-
gatorie emiterea de bonuri fiscale, conform Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operato-
rilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fis-
cale, republicate, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 319 alin. (17) din Codul fiscal, persoana im-
pozabilă poate întocmi o factură centralizatoare pentru mai
multe livrări separate de bunuri, prestări separate de servicii,
către acelaşi client, în următoarele condiţii:
a) să se refere la operaţiuni pentru care a luat naştere faptul

generator de taxă sau pentru care au fost încasate avansuri
într-o perioadă ce nu depăşeşte o lună calendaristică;
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b) unul dintre următoarele documente:

1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către bi-
roul vamal de export sau, după caz, notificarea de export cer-
tificată de biroul vamal de export, în cazul declaraţiei vamale
de export pe cale electronică; sau 2. exemplarul 3 al docu-
mentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export
pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire.

Pentru acele operaţiuni care, prin natura lor, nu permit
operatorilor economici să fie în posesia documentelor de jus-
tificare a scutirii în momentul faptului generator, prezentarea
documentelor pentru justificarea scutirii de taxă se va face în

termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la
care a intervenit faptul generator de taxă pentru operaţiunea
în cauză.

Prin urmare, factura se emite fără TVA.

Se facturează marfă către un client din Italia care co-
munică codul valid de TVA din Italia, dar marfa se tri-
mite la cererea clientului într-o altă ţară UE, Franţa. În
declaraţia 390 se declară codul de TVA de Italia sau clien-
tul din Italia trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA
în Franţa? În D390 se declară drept livrare intracomuni-
tară sau drept livrare triunghiulară? În cazul în care
clientul final din Franţa îşi asigură transportul pentru
bunuri (transportul nu cade în sarcina Societăţii din Ro-
mânia sau Italia), această livrare, din punctul de vedere
al TVA, ce tratament are? Mai este o livrare scutită sau
factura emisă de către vânzătorul din România clientului
din Italia va fi cu TVA? În acest caz cum îşi recuperează
clientul din Italia TVA plătită în România?

În prima situaţie, România este primul stat membru în
cadrul operaţiunii triunghiulare, pe relaţia furnizor din Ro-
mânia, cumpărător-revânzător din Italia şi beneficiar din
Franţa, marfa circulând direct din România în Franţa. În ca-
drul acestei operaţiuni, furnizorul român va declara livrarea
ca o livrare intracomunitară obişnuită, pe baza codului de
TVA al partenerului din Italia, şi nu ca o livrare triunghiulară,
deoarece doar cumpărătorul-revânzator este cel care nu de-
clară achiziţia intracomunitară şi declară livrarea ca livrare
triunghiulară în cel de-al doilea stat membru (în acest caz,
partenerul italian – a se vedea pct. 3 alin. (14) din Normele
me todologice date în aplicarea art. 268 alin. (8) lit. b) din-
Codul fiscal). 

În cazul în care transportul nu este pe relaţia furnizorul
român-partenerul italian, marfa fiind pusă la dispoziţia aces-
tuia în România, furnizorul din România va efectua o livrare
locală supusă TVA către cumpărătorul-revânzător din Italia,
care va trebui să se înregistreze în scopuri de TVA în Româ-
nia potrivit art. 316 alin. (6) lit. b) din Codul fiscal întrucât
va efectua mai apoi o livrare intracomunitară către benefi-
ciarul final din Franţa, în lipsa posibilităţii aplicării măsurilor
de simplificare pentru operaţiuni triunghiulare. 

Este de reţinut în acest caz şi decizia CJUE din cauza 
C-386/19 Toridas UAB conform căreia, dacă transferul drep-
tului de a dispune de marfă de către clientul final din Franţa
a avut loc înaintea iniţierii transportului intracomunitar, aşa
cum ar reieşi din a doua situaţie prezentată, furnizorul din
România va trebui să colecteze TVA pentru livrarea locală
realizată către partenerul cumpărător-revânzător din Italia.

Partenerul italian nu-și va putea recupera TVA de la auto-
ritățile fiscale române în temeiul Directivei 2008/9/CE, trans-
pusă la art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal și pct. 72 din
Normele metodologice de aplicare deoarece nu îndeplinește
condiția cumulativă de la pct. 72 alin. (1) lit. b) din Norme,
fiind obligat să se înregistreze în scopuri de TVA în România
prin efectuarea livrării intracomunitare către beneficiarul
final din Franța.

Operațiuni triunghiulare. Livrare intracomunitară 
sau livrare locală

ATENȚIE!

Aceste operaţiuni nu se declară în D390, se declară doar
în decontul de TVA (D300) la rândul 14 „Livrări de
bunuri şi prestări de servicii scutite cu drept de deducere,
altele decât cele de la rd. 1-3”.



RECOMANDARE

În această situaţie, după cum reiese din prevederile pct. 3
alin. (13) din norme, relaţia de transport al bunurilor tre-
buie să existe între furnizor şi cumpărătorul-revânzator,

oricare dintre aceştia putând fi responsabil pentru trans-
portul bunurilor, în conformitate cu condiţiile Incoterms
sau în conformitate cu prevederile contractuale. Dacă
transportul este realizat de beneficiarul livrării ulterioare,
nu sunt aplicabile măsurile de simplificare pentru ope-
raţiuni triunghiulare.
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Tranzacții între entități 
afiliate

Reglementările contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/
2014, cu modificările și completările ulterioare, definesc en-
tităţile afiliate ca fiind două sau mai multe entităţi din cadrul
unui grup.

Din punct de vedere fiscal, entităţile afiliate sunt definite
la punctul 26 al art. 7 din Legea nr. 227/2015. 

O persoană este afiliată dacă relaţia ei cu altă persoană
este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

3 o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică
dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al
III-lea inclusiv;

3 o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică
dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect,
inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25%
din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al
drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă
controlează în mod efectiv persoană juridică;

3 o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juri-
dică dacă cel puţin aceasta deţine, în mod direct sau
indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, mini-
mum 25% din valoarea/numărul titlurilor de partici-
pare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juri-
dică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană
juridică;

3 o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juri-
dică dacă o persoană deţine, în mod direct sau indirect,
inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25%
din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al
drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă
controlează în mod efectiv acea persoană juridică.

Între persoane afiliate, preţul la care se transferă bunurile
corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă
preţ de transfer.

Conform principiului valorii de piaţă, atunci când con -
diţiile stabilite sau impuse în relaţiile comerciale sau finan-

Sfaturi utile pentru un 
contabil de succes

ciare între două persoane afiliate diferă de acelea care ar fi
exis tat între persoane independente, orice profituri care în
ab senţa condiţiilor respective ar fi fost realizate de una dintre
per soane, dar nu au fost realizate de aceasta din cauza con -
diţiilor respective, pot fi incluse în profiturile acelei persoane
şi impozitate corespunzător.

În situația în care aceste prevederi nu sunt respectate,
tranzacția ar putea fi considerată fără scop economic și, pe
cale de consecință, autoritățile fiscale pot să nu ia în consi-
derare tranzacția, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau
pot reîncadra forma acesteia pentru a reflecta conținutul eco-
nomic al tranzacției/activității.

Pentru deprecierea creanțelor faţă de persoanele afiliate,
contribuabilii pot constitui provizioane, însă acestea nu pot
fi deductibile fiscal.

Această lucrare poate fi vizualizată și online

ATENȚIE!

La stabilirea rezultatului fiscal al persoanelor afiliate se
au în vedere reglementările privind preţurile de transfer,
prevăzute de Codul de procedură fiscală. 



ATENȚIE!

Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea sis-
temului TVA la încasare nu aplică sistemul respectiv pen-
tru livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care
beneficiarul este o persoană afiliată.



Aţi întocmit procedurile contabile 
conform O.U.G. nr. 114/2018?

Vă oferim 28 de modele de proceduri gata 
redactate, conform modificărilor de ultimă oră:

https://procedurisocietati.contabilul.ro/


