
Stimaţi clienţi, colaboratori sau cititori ai buletinelor informative APEX Team 

APEX Team împlineşte opt ani de existenţă în luna noiembrie, opt ani de profesionalism şi dedica-
re pentru clienţii noştri.  
Suntem într-o continuă evoluție pozitivă care este confirmată și de trofeele obținute de echipa 
APEX din partea corpului profesional CECCAR.  
APEX Team a primit recent acreditarea "ACCA Approved Employer - Platinum Level", cel mai înalt 
nivel de acreditare ACCA, la același nivel cu societăți din grupul Big 4 și alte societăți multinaționa-
le. Această acreditare a fost obținută ca urmare a eforturilor importante făcute de APEX Team de a 
investi continuu în pregătirea consultanților, de a-i sprijini în urmarea cursurilor ACCA și a bugetului 
important care este alocat acestor activități. 
Investim în noi și suntem investiți cu încrederea celor peste 300 de clienți. Planurile noastre de 
dezvoltare țintesc către obținerea calificativului de excelență în servicii și atitudine pentru clienții 
noștri. 
Dorim să vă mulţumim tuturor pentru extraordinara colaborare care ne-a purtat pe acest drum timp 
de 8 ani şi să vă rămânem în continuare aceiași parteneri de încredere. 

ORDIN nr. 1400 din 21 septembrie 2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/
documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi 
sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice 
străine sau persoane fizice nerezidente (MO 695/2012) 

Ordinul înlocuiește prevederile anterioare prevăzute de Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.310/2007 
privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoa-
ne juridice străine sau persoane fizice nerezidente. 
Prezentul ordin actualizează practic procedura de înregistrare a contractelor încheiate cu nerezi-
denții cu prevederile Codului Fiscal, modificate în acest sens de la 1 ianuarie 2012.  
Reamintim că persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile perma-
nente din România aparţinând persoanelor juridice străine au obligaţia să înregistreze contracte-
le/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execu-
tă pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţi-
lor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii 
prestate în România, care generează venituri impozabile. Procedura anterioară prevedea numai 
înregistrarea contractelor care puteau constitui sediu permanent în România. 
Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care justifică 
prestările efective de servicii pe teritoriul României: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, 
rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piaţă sau orice alte documente corespunzătoare. 
Contractele/Documentele încheiate pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu 
fac obiectul înregistrării. 
Înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul Ro-
mâniei se realizează prin depunerea, la organele fiscale a "Declaraţiei de înregistrare a contracte-
lor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale 
(conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente", cod MFP 
14.13.01.40/n, fără a fi însoţită de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaraţie. Acesta 
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este un element de noutate prevăzut de procedură având în vedere elementele confidențiale prevăzute 
în contractele comerciale. 
Declaraţia se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii 
efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data 
emiterii oricăror documente prevăzute de lege. 
În situaţia în care în datele declarate iniţial intervin modificări, acestea se declară în termen de 30 de zile 
de la data producerii acestora, prin depunerea unei declaraţii rectificative. 
Neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de 
servicii pe teritoriul României se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei, pentru persoanele fizi-
ce, şi cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, conform prevederilor art. 219 alin. 
(2) lit. d) din Codul de Procedură Fiscală. 
Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data publicării, respectiv la 10 octombrie 2012. 
ORDIN nr. 1529 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 
(097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" (MO 707/2012) 

Ordinul aprobă modelul şi conţinutul formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării 
sistemului TVA la încasare", formular necesar pentru notificarea intrării sau ieșirii din sistemul de TVA la 
încasare, sistem descris în detaliu în buletinul informativ APEX Team nr. 9 2012. 
Cine are obligația depunerii notificării? 

þ persoanele impozabile a căror cifră de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 
inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând 
cu 1 ianuarie 2013.  
Termen de depunere: 25 octombrie 2012 

þ persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) din Codul 
Fiscal în perioada 1 octombrie 2012 - 31 decembrie 2012 şi a căror cifră de afaceri de la momentul 
înregistrării în scopuri de TVA şi până la sfârşitul anului 2012 nu depăşeşte plafonul şi care vor apli-
ca sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013. 
Termen de depunere: 25 ianuarie 2013 

þ persoanele impozabile care sunt re-înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din 
Codul Fiscal (re-înregistrare după procedura de anulare a înregistrării) în perioada 1 octombrie 2012 
- 31 decembrie 2012 şi a căror cifră de afaceri, realizată în cursul anului 2012 în perioada în care au 
fost înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal nu depăşeşte plafonul şi care 
vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 
2013; 
Termen de depunere: 25 ianuarie 2013 

þ persoanele impozabile a căror cifră de afaceri din anul precedent nu depăşeşte plafonul şi care vor 
aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 
următor celui în care nu a depăşit plafonul. 
Termen de depunere: 25 ianuarie a anului următor 

þ persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul de TVA la încasare și 
care în cursul anului depășesc plafonul cifrei de afaceri de 2.250.000 lei. Acestea vor aplica siste-
mul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit. 
Termen de depunere: 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul. 

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013, întrucât cifra 
de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 nu depăşeşte plafonul, nu aplică pentru 
anul 2013 prevederile referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent, respectiv nu iau în con-
siderare operaţiunile realizate după data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului pentru anul 
2012, aceste persoane fiind obligate să depună notificarea până la 25 octombrie 2012. 
Atenție la aplicarea sintagmei „cifra de afaceri”! 
Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei cuprinde: 
þ valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de de-

ducere 

þ valoarea operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se conside-
ră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133. 

In consecință aveți în vedere că în cifra de afaceri nu sunt cuprinse doar operațiunile care apar înregis-
trate în contabilitate în grupa de conturi 70. La acestea se adaugă și vânzările de mijloace fixe, avansuri-
le facturate clienților, cât și livrările către sine evidențiate în decontul de TVA.  
Cine nu depune formularul 097? 

Nu au obligaţia depunerii formularului: 
þ persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA începând cu 1 ianuarie 2013, aceste 

persoane fiind înregistrate, din oficiu de organele fiscale, în Registrul persoanelor impozabile care 
aplică sistemul TVA la încasare cu data înregistrării acestora în scopuri de TVA; 

þ persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, calculată potrivit dispoziţiilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) 
din Codul Fiscal, din perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012, depăşeşte plafonul de 
2.250.000 lei; 

þ persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent şi care continuă 
aplicarea sistemului ca urmare a faptului că cifra de afaceri nu a depăşit în anul calendaristic prece-
dent plafonul de 2.250.000 lei. 

Formularul 097 se poate procura direct de la unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe web-
site-ul ANAF. 
Totodată APEX Team vă pune la dispoziție un format Word editabil al formularului 097 pe care îl puteți 
descărca de la adresa: http://www.apex-team.ro/Files/097.doc 
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ORDIN nr. 1436 din 28 septembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în 
scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 
(MO 688/2012) 

Ordinul aprobă procedura de re-înregistrare în scopuri de TVA, la cererea contribuabilului, în situația 
anulării înregistrării de către ANAF, pentru situațiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a)-e). Aceste situa-
ții se referă la: 
þ Declararea inactivității contribuabilului sau intrarea în inactivitate temporară 

þ Înscrierea de infracțiuni în cazierul fiscal al asociaților / administratorilor sau al persoanei impozabi-
le 

þ Nedepunerea pe parcursul unui semestru calendaristic a niciunui decont de TVA (pentru cei ce au 
perioada fiscală luna sau trimestrul) 

þ Inexistența achiziţiilor de bunuri/servicii sau a livrărilor de bunuri/prestări de servicii în deconturile 
de TVA depuse pentru 6 luni sau 2 trimestre consecutive (în funcție de perioada fiscală). 

Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor: 
þ "Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (099)" 
þ "Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare" 
þ "Decizie privind respingerea Cererii de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91) lit. 

b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare". 
Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, în condiţiile art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, 
se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de 
TVA. 
ORDIN nr. 2028 din 19 septembrie 2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene 
utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară (MO 693/2012) 

Ordinul aprobă formularul unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comu-
nitară, conform art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României şi conform 
Regulamentului (CE) nr. 1 889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 
privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate. 
Obligaţia de declarare a numerarului la intrarea sau la ieşirea din Uniunea Europeană face parte din 
strategia Uniunii Europene de prevenire a spălării banilor şi de combatere a finanţării terorismului, pen-
tru statele membre care au obligaţia de a declara mişcările de numerar în interiorul UE. 
Aveţi obligaţia de a completa acest formular dacă intraţi sau ieşiţi din Uniunea Europeană cu o sumă de 
10 000 EUR sau mai mult în numerar (sau echivalentul în alte monede). 
LEGE nr. 162 din 4 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fisca-
lă (MO 691/2012) 

Legea aprobă OG 2/2012 pentru modificarea Codului de Procedură Fiscală. 
Totodată Legea suspendă până la 1 ianuarie 2014 necesitatea certificării de către un consultant fiscal a 
declarațiilor fiscale anuale a contribuabililor persoane juridice. 
LEGE nr. 177 din 18 octombrie 2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal (MO 712/2012) 

Legea modifică litera b) a alineatului (5) al articolului 34 din Codul Fiscal. 
Astfel, societățile care obțin venituri majoritare din cultura cartofilor sunt adăugate la categoria celor cu 
venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice, pomicultură și viticultură, având obligația 
declarării și plății impozitului pe profit anual până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui 
pentru care se calculează impozitul. 
ORDIN nr. 1286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 
Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror 
valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (MO 687/2012) 

INFO – CURS DE SCHIMB ACCIZE 2013 

Cursul de schimb valutar valabil pentru calculul accizelor în 2013 va fi de 4,5223 lei/euro, conform cota-
ţiilor anunţate de Banca Centrală Europeană (BCE). Reamintim că în anul 2012 cursul a fost de 4,3001 
lei/euro. În consecință cursul va fi cu 5,16% mai mare în anul 2013. 
Nivelul accizei în lei este stabilit, potrivit Codului Fiscal, prin transformarea sumelor exprimate în echi-
valent euro, pe baza cursului de schimb valutar anunţat de BCE pentru prima zi lucrătoare a lunii oc-
tombrie din anul precedent.  

INFO – Formularul 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”.  

Obligaţie 

Formularul 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” se completează şi se 
depune de următoarele categorii de contribuabili: 
þ întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; 

þ membrii întreprinderii familiale;
þ persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; 

þ persoanele care realizează venituri din profesii libere; 
þ persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe 

venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă; 
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Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii, conform 
art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) - c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publi-
ce, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, 
precum şi cele care au calitatea de pensionari. 
Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţii-
lor sociale. 
Venitul bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a 
de 5 ori acest câştig. 
Completare şi depunere 

Declaraţia 600 se completează în două exemplare, de către contribuabili sau de către împuterniciţii 
acestora, înscriind corect, complet şi cu bună credinţă informaţiile prevăzute de formular. Originalul se 
depune la organul fiscal competent iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternici-
tul acestuia. 
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul 
îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de 
domiciliu. 
Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificată de contribuabil din pro-
prie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a 
formularului. 
Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, 
inclusiv cele care nu diferă făţă de declaraţia iniţială. 
Declaraţia 600 se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege. 
Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă 
după caz. 
Important!  
Declaraţia se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în acest caz data de-
punerii declaraţiei fiind data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic 
transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei. 
Alte precizări 
Pentru anul 2012, declaraţia se depune de către persoanele menţionate mai sus numai în situaţia în 
care se încadrează în una dintre aceste categorii începând cu 1 iulie 2012. 
Sursa: DGFP Vâlcea 

INFO – Ordinea de stingere a obligațiilor bugetare 

Începând cu 1 noiembrie, se modifică ordinea de stingere a obligaţiilor bugetare. Astfel, prin excepţie de 
la regulă, în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amen-
zilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul. 
Noua reglementare a fost stabilită prin OG 16/2012 pentru modificarea şi completarea Codului de Proce-
dură Fiscală. 
INFO – 30 noiembrie – zi nelucrătoare 

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile Legii 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (MO 509/2012), ziua de 30 noiembrie reprezentând ziua Sfântului 
Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, a fost stabilită ca zi nelucrătoare. 
INFO – Informații obligatorii de menționat pe documentele /website-ul societății 

Vă reamintim prevederile art. 74 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, în ceea ce privește infor-
mațiile obligatorii a fi menționate în documentele emise de societățile comerciale.   
În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de 
la o societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul 
comerțului și codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat 
electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu. 
În documentele prevăzute mai sus, dacă acestea provin de la o societate cu răspundere limitată, se va 
menționa si capitalul social, iar dacă ele provin de la o societate pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, 
se vor menționa atât capitalul social subscris, cât și cel vărsat. 
Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, informațiile prevăzute mai sus vor fi publica-
te și pe pagina de internet a societății. 
Practic, pentru a evita amenzi de la organele fiscale, trebuie să se afișeze pe site următoarele informații: 
denumire societății, forma sa juridică, sediul social, codul unic de înregistrare, numărul din registrul co-
merțului, capitalul social. 
O altă cerință legală se adresează exclusiv celor ce întreprind comerț online. Aceștia sunt obligați să 
prezinte pe prima pagina a site-ului (home page) un link către adresa oficiala de web a Autorității Națio-
nale pentru Protecția Consumatorilor, adică www.anpc.gov.ro.  
Sunt multe companii care ignoră aceste cerințe și riscă amenzi de până la 5.000 de lei. 
INFO – Categoriile de venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănăta-
te (CASS)  

Obligaţie 

Persoanele care obţin venituri din: cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri de 
noroc, operaţiunea de fiducie sau din alte surse, au calitatea de contribuabili în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate. 
Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate plătesc contribuţia asu-
pra tuturor acestor venituri.
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Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un sala-
riu de bază minim brut pe ţară (700 lei). 
Atenţie! 
Nu se datorează CASS pentru veniturile menţionate mai sus de către persoanele care realizează:  
þ venituri din salarii sau asimilate salariilor 
þ venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj 
þ venituri din pensii 
þ venituri din:  

o activităţi independente realizate sub formă de întreprindere individuală (ÎI), întreprindere familială 
(ÎF), persoană fizică autorizată (PFA) 

o profesii libere 

o activităţi agricole 

o activităţi independente cu reţinere la sursă (venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/
convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din 
activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoa-
nă fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil - microîntreprindere, care nu generea-
ză o persoană juridică) 

o asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice rezidente cu persoane juridice 
române atât în România cât şi în străinătate. 

Baza de calcul 
Baza lunară de calcul pentru: 
þ veniturile din cedarea folosinţei 

o venitul net în cazul în care se aplică cotele forfetare 

o norma anuală de venit - pentru închirierile de camere în scop turistic 

o venitul net anual - pentru cei care determină venitul în sistem real. 
þ veniturile din investiţii - câştigul net 
þ veniturile din premii şi câştiguri din jocuri de noroc - venitul net determinat ca diferenţă dintre venitul 

din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil. 
þ veniturile din operaţiunea de fiducie este cea prevăzută la art. 42^1 din Codul Fiscal. 
þ veniturile din alte surse - venitul brut realizat. 
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal prin decizia de impunere anu-
ală, pe baza informaţiilor din: 
þ declaraţia privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, transferuri de 

titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi ope-
raţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de 
acest gen; 

þ declaraţia de impunere trimestrială, pentru veniturile din tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât 
părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; 

þ declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit; 
þ evidenţa fiscală, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, în cazul în care venitul net se sta-

bileşte prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. 
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează în anul următor, prin aplicarea cotei individua-
le de contribuţie asupra bazelor de calcul. 
Plata contribuţiei 
Sumele reprezentând obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite 
prin decizia de impunere anuală se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării decizi-
ei. 
Sursa: DGFP Vâlcea 

REMINDER – Necesitatea documentării politicilor contabile a societăţii 

Dorim să vă reamintim că în conformitate cu prevederile Ordinului 3055/2009 pentru aprobarea Regle-
mentărilor contabile conforme cu directivele europene, orice societate comercială are obligaţia de a ela-
bora şi menţine un manual al politicilor contabile utilizate de societate. 
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o 
entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. 
Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor, reevalua-
rea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, alegerea metodei de valorizare a 
ieşirilor stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc. 
Administratorii entităţii trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri 
proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile con-
tabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective. 
Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul eco-
nomic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate. 
Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informaţii 
mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile entităţii. În cazul modificării unei politici contabi-
le, entitatea trebuie să menţioneze în notele explicative natura modificării politicii contabile, precum şi 
motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferă informaţii credibile şi mai relevante, pentru ca 
utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării 
asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii entităţii. 
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Nu se consideră modificări ale politicilor contabile: 
þ adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferă ca fond de evenimente-

le sau tranzacţiile produse anterior; 
þ adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care nu au avut loc anterior sau 

care au fost nesemnificative. 
Totodată, în Ordinul 3055/2009 se precizează că "sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute în vede-
re: 
þ existenţa unui manual de politici contabile; 
þ existenţa unei proceduri de aplicare a acestui manual; 
þ existenţa de controale prin care să se asigure respectarea manualului;…… " 
APEX Team vă poate asista în elaborarea manualelor de politici contabile în conformitate cu pre-
vederile legale. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 

Nu uitaţi că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ şi de pasiv exprimate în 
valută (disponibilităţi bănești, creanțe, datorii) se efectuează lunar la cursul de schimb al pieței valutare, 
comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii. Evaluarea se aplică şi creanţelor şi datoriilor exprimate 
în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.  
Cursul valutar de folosit la sfârșitul lunii octombrie 2012: 
1 EUR = 4,5358 RON 1 GBP = 5,6213 RON 1 USD = 3,4873 RON 1 CHF = 3,7550 RON. 
AGENDA LUNII NOIEMBRIE 2012 

Zilnic nu uitaţi 
þ Să completaţi registrul de casă (sau să imprimaţi registrul întocmit în format electronic); 
þ Să completaţi jurnalul de vânzări şi cumpărări; 
þ Să completaţi în registrul electronic de evidenţă a salariaţilor informaţiile referitoare la începerea/

modificarea/încetarea unui contract de muncă, dacă este cazul. 
La final de lună nu uitaţi 
þ Să completaţi Registrul Jurnal; 
þ Să evaluaţi elementele monetare de activ şi de pasiv exprimate în valută (disponibilităţi băneşti, cre-

anţe, datorii) la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 
þ Să înregistraţi la Administraţia Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenţii 

în cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal; 
þ Să efectuaţi inventarierea stocurilor în cazul în care folosiţi inventarul intermitent; 
þ Să întocmiţi ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 

þ Menţionaţi pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeană codul de înregistrare în 
scopuri de TVA;  

þ Verificaţi validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
þ Verificaţi suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
þ Verificaţi menţiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operaţiune neimpozabilă" etc.) înscrise 

pe factură; 
þ Înscrieţi pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
þ Completaţi Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
þ Completaţi Registrul non-transferurilor; 
þ Menţionaţi în contractele comerciale contractate şi decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uitaţi 
Că miercuri, 7 noiembrie este ultima zi pentru depunerea 

þ declaraţiei de menţiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 
în cazul în care aţi efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna octombrie 2012. Începând cu 
luna octombrie, perioada fiscală de raportare a TVA va fi lunară.  

Că luni, 12 noiembrie este ultima zi pentru depunerea 

þ declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră 

þ declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impoza-
bile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calenda-
ristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal (formular 096). 

Că luni, 12 noiembrie este ultima zi pentru plata 

þ taxei hoteliere 

þ taxei pentru serviciul de reclamă şi publicitate  
Că joi, 15 noiembrie este ultima zi pentru depunerea 

þ declaraţiei INTRASTAT pentru luna octombrie 2012 (standard sau extinsă depusă în format electro-
nic); 

þ situaţiei centralizatoare privind achizițiile şi livrările de produse energetice pentru luna octombrie 
2012. 
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Că luni, 26 noiembrie este ultima zi pentru depunerea 

þ declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (formular 100)*; 
þ declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală 

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
þ decontului de TVA (formular 300)*; 
þ decontului special de TVA (formular 301)*; 
þ declarației recapitulative lunare privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

aferenta lunii octombrie 2012; 
þ declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferentă 

lunii octombrie 2012 (formular 394)*;  
þ declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
þ declaraţie privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în sco-

puri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal" (formular 311); 
þ declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice 

care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România (formular 224);  

þ declaraţiei privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără ecotaxa). 
Că luni, 26 noiembrie este ultima zi pentru plata 

þ accizelor 
þ TVA 

þ sumelor către contul unic – Buget de stat:  
o impozitului pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă 

o impozitului pe veniturile nerezidenţilor 
o impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social şi fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 

o impozitului pe veniturile din activităţi independente, cu regim de reţinere la sursă 

o impozitului pe veniturile din dividende  
o impozitului pe veniturile din dobânzi 
o impozitului pe alte venituri din investiţii 
o impozitului pe veniturile din pensii 
o impozitului pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc 

o impozitului pe veniturile din alte surse  
o vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 

þ sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat şi fondurilor speciale: 

o contribuţiei de asigurări sociale   

o contribuţiei la asigurările sociale de sănătate  
o contribuţiei la fondul pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 

o contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
o contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

þ contribuţiei la Fondul pentru mediu (fără ecotaxa) 
þ contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2012 

þ anticipată a 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în 
locuinţe proprietate personală (a doua rată și ultima) 

þ anticipată a 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată și ultima) de către con-
tribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme de venit. 

Că vineri, 30 noiembrie este zi nelucrătoare, fiind ziua Sfântului Andrei 

Că sâmbătă, 1 decembrie este ziua națională a României! 

IMPORTANT 

Declaraţiile menţionate anterior, cât şi programele de asistenţă pentru completarea lor pot fi descărcate 
de pe website-ul Ministerului de Finanţe : www.mfinante.ro.  
Declaraţiile fiscale evidenţiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de 
contribuabilii mari şi mijlocii precum şi de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declara-
ţiilor şi au un certificat digital. 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuţii 2012 – pentru activităţi dependente 

Angajator şi beneficiar (pentru activităţi 
considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat şi prestator de 
activităţi dependente 

(cota %) 

Contribuţia pentru asigurări sociale (pensie) 
  

20,8 % pentru condiţii normale de muncă 

25,8 % pentru condiţii deosebite de muncă 

30,8 % pentru condiţii speciale de muncă 

(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraţilor din luna pen-
tru care se calculează contribuţia şi valoa-
rea corespunzătoare a de cinci ori câştigul 

salarial mediu brut)1
  

10,5% (baza de calcul a con-
tribuţiei individuale plafonat 
pentru angajat la cinci ori 

câştigul salarial mediu brut,            
adică 5 x 2.117 =10.585 lei)1

 

(baza de calcul a contribuţiei 
individuale pentru persoane 
sub convenţie civilă: venit 

brut) 

Contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate 
(calculată la venitul brut) 

5,2% 
5,5% 

Contribuţia pentru concedii medicale şi indemnizaţii 
de asigurări de sănătate (calculată la venitul brut 
plafonat la 12 salarii minime brute pe ţară garantate 
în plată înmulţit cu numărul asiguraţilor pentru care 
se calculează contribuţia) 

0,85%   

Contribuţia la fondul de şomaj (calculată la venitul 
brut) 

0,5% 0,5% 

Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profe-
sionale (Calculată la venit brut)2

 

0,15% - 0,85% în funcţie de codul CAEN al 
activităţii principale 

  

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 
(calculat la venitul brut)3

 

0,25% (numai pentru angajaţi cu contract 
de muncă inclusiv pensionari) 

  

Impozitul pe venituri   16% 

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handi-
cap (pentru angajatorii care au peste 50 salariaţi) 

4 * 50% salariu minim pe economie (700 
lei) la fiecare 100 de salariaţi 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul 
impozitului pe venit începând cu martie 2011 

9 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 
1225/2011 

700 lei 
  

  

Diurnă (în ţară) 
Pentru angajaţii instituţiilor publice 

Pentru angajaţii din sectorul privat (*2,5) 

  

13 lei 
32,50 lei 

  

Nota 1: Se datorează contribuţia de asigurări sociale şi pentru perioadele în care asiguraţii beneficiază de concedii medicale şi de 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din salariul me-
diu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 2: Se datorează contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi pentru perioadele în care asiguraţii beneficiază 
de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este salariul  minim 
brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 3: Se datorează  pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate suportate 
de angajator precum şi pentru indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau a 
unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  

ATENTIE ! - Veniturile plătite către o persoană ce desfăşoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiţii de reconsiderare a activităţii ca dependentă, menţionate 
în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat şi sunt incluse în declaraţia 112.  
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Echipa APEX Team este formată din consultanţi experimentaţi, disponibili să vă asiste 
şi să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile şi de salarizare.  

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistenţa funcţiei financi-
are şi contabile a întreprinderilor şi un grup de consultanţi specializaţi în asistenţa servi-
ciului de salarizare al clienților noștri. 

 

Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, fiscalitate, 
servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

þŢinere de contabilitate  

þSalarizare şi servicii conexe 

þAsistenţă contabilă  

þOrganizarea funcției contabile  

þConsultanţă fiscală şi contabilă « on line » 

þConsultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului preţurilor de transfer   

þAsistenţă în implementarea ERP 

þTraining 

Misiunea noastră: Misiunea noastră:   

să aducem valoare afacerii clienţilorsă aducem valoare afacerii clienţilor  

www.apexwww.apex--team.roteam.ro  

APEX Team International 

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate şi nu au scopul de a oferi sfaturi 
într-o anumită privință. APEX Team International îşi declină orice responsabilitate faţă de orice persoană 

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
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