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Stimați clienți, colaboratori sau cititori ai buletinelor informative APEX Team 
APEX Team împlinește 9 ani de existență în luna noiembrie. Echipa APEX a continuat să primeas-
că și în acest an un nou trofeu din partea corpului profesional CECCAR, respectiv premiul special 
privind Serviciile integrate pentru întreprinderi în anul 2013 la categoria societăților mari.   
Am continuat să investim în echipa noastră și în calitatea serviciilor oferite. Consultanții APEX sunt 
sprijiniți în urmarea unei pregătiri profesionale continue și în obținerea acreditărilor profesionale 
locale și ACCA.  
Filozofia APEX este să oferim servicii de înaltă calitate profesională, dar cu o mai mare apropiere 
față de client, cu un grad mai mare de adaptabilitate la necesitățile acestuia. Dorim ca APEX să fie 
partenerul dvs. de încredere și aportul nostru să aducă valoare afacerii dvs.  
Planurile noastre de dezvoltare țintesc către obținerea calificativului de excelență în servicii și atitu-
dine pentru clienții noștri. 
Dorim să vă mulțumim tuturor pentru extraordinara colaborare care ne-a purtat pe acest drum timp 
de 9 ani și să vă rămânem în continuare aceiași parteneri de încredere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2013 privind procedurile de pre-
venire a insolvenței și de insolvență (MO 620/2013) 
Noile reglementări privind insolvența au fost publicate la începutul lunii octombrie și au intrat în 
vigoare pe 25 octombrie 2013. Ele au stârnit diverse păreri contrare, ordonanța fiind atacată la 
Curtea Constituțională de către Avocatul Poporului.  
La finalul lunii octombrie, Curtea Constituțională a declarat Ordonanța ca neconstituțională, fără o 
motivare a deciziei, rezultând în acest moment un vid legislativ, neștiindu-se dacă vechile prevederi 
din Legea 85/2006 reintră astfel în vigoare.  
În aceste condiții, vom reveni cu noutăți în buletinele informative viitoare.  
 

ORDIN nr. 3331 din 17 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, 
din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutu-
lui unor formulare (MO 658/2013) 
Ordinul aprobă procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA. Totodată 
este aprobată și formularistica necesară, respectiv: 
a) Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA 
b) Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA 
c) Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA 
d) Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, 

a înregistrării în scopuri de TVA. 
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Procedura se aplică în următoarele situații: 
a) pentru înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, potrivit art. 153 alin. (8) sau art. 1531 alin. (4) din 

Codul fiscal, a persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA, în 
conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori ale art. 1531 alin. (1), după 
caz, din Codul fiscal și care nu solicită înregistrarea; 

b) pentru înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, potrivit art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal, a 
persoanelor impozabile, dacă au încetat situațiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri 
de TVA, pentru situațiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) și b) din Codul fiscal; 

c) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 1531 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a 
înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile declarate inactive; 

d) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 1531 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a 
înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în 
registrul comerțului; 

e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de TVA, în 
cazul în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscri-
se în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 75/2001 privind 
cazierul fiscal. În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, se dispune anularea înregis-
trării persoanei în scopuri de TVA numai în situația în care asociații majoritari sau, după caz, asocia-
tul unic au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 
75/2001; 

f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de TVA a 
persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este luna și care nu au depus niciun decont de 
taxă pentru 6 luni consecutive, precum și a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este 
trimestrul calendaristic și care nu au depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice 
consecutive; 

g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de TVA, dacă 
în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au ca perioadă 
fiscală luna calendaristică, sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor 
impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bu-
nuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raporta-
re; 

h) pentru anularea înregistrării, pentru achiziții intracomunitare, în scopuri de TVA, conform art. 1531 din 
Codul fiscal, când persoana respectivă se înregistrează în scopuri de TVA, conform art. 153 din Co-
dul fiscal; 

i) pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei care nu era obligată să solicite înregistra-
rea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal. 

În urma uneia din situațiile de mai sus are loc și actualizarea informațiilor în: 
� Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA  
� Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare 
� Registrul operatorilor intracomunitari. 
 

ORDIN nr. 3330 din 17 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la 
cerere, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru aproba-
rea modelului și conținutului unor formulare (MO 664/2013) 
Ordinul aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA și modelul și conținutul formulare-
lor aferente. 
 

CIRCULARĂ nr. 29 din 30 septembrie 2013 privind nivelul ratei dobânzii de referință a 
Băncii Naționale a României (MO 609/2013) 
Începând cu data de 1 octombrie 2013, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 4,25% pe an. 
 

ORDIN nr. 3136 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea Ordinului pre-
ședintelui ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor 
utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere 
sau reținere la sursă (MO 609/2013) 
Ordinul completează nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat ca urmare a introducerii de la 1 
septembrie 2013 a accizelor pentru anumite categorii de bunuri, prin prevederile OG 16/2013 pentru mo-
dificarea și completarea Codului Fiscal.  
Astfel nomenclatorul este completat de următoarele poziții: 
� accize pentru bere/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice 
� accize pentru băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, la care ponderea de alcool absolut este 

mai mică de 50%   
� accize pentru bijuterii din aur și/sau din platină, cu excepția verighetelor; 
� accize pentru confecții din blănuri naturale; 
� accize pentru iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement; 
� accize pentru autoturisme și autoturisme de teren a căror capacitate cilindrică este mai mare sau 

egală cu 3.000 cmc; 
� accize pentru cartușe cu glonț și alte tipuri de muniție pentru armele de vânătoare și uz personal; 
� accize pentru motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor și altor nave și ambarcați-

uni pentru agrement. 
Obligațiile menționate se declară de către operatorii economici, plătitori de accize și de către persoanele 

4,25% - un nou 
minim al  

dobânzii de  
referință  

anunțat de BNR  
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fizice care efectuează achiziții intracomunitare de iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu sau fără motor 
pentru agrement, cu excepția celor destinate utilizării în sportul de performanță, de autoturisme și autotu-
risme de teren a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cmc, de motoare cu capaci-
tate de 100 CP, destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement. 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 9 octombrie 2013 privind Programul de garantare 
a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii (MO 631/2013) 
Ordonanța aprobă Programul de garantare a creditelor pentru IMM, în limita unui plafon de garantare de 2 
miliarde lei, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat, pentru creditele acorda-
te IMM de către instituțiile de credit. 
Programul constă în acordarea IMM a unei linii de credit pentru capital de lucru garantată de către stat în 
procent de maximum 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. 
Valoarea maximă a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/ IMM pe o perioadă de maximum 24 luni, cu 
posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni. Perioada și modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabi-
lite de instituția de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia.  
Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanțarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate 
pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului. 
Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului IMM din sectoarele/domeniile: interme-
dieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau co-
mercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, 
substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și 
protecție. 
Criterii de eligibilitate: 
IMM eligibile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: 
a) nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul 

de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004; 

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârâți, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit par-
teneră; 

c) nu figurează cu credite în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.) sau figurează cu cre-
dite de categoria A sau B; 

d) nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Cen-
tralei Incidentelor de Plăți (C.I.P.); 

e) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare; 

f) prezintă instituției de credit finanțatoare garanții colaterale, care, împreună cu garanția de stat acorda-
tă prin prezentul program, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării; 

g) au cel puțin 3 ani de la înființare și au realizat bunuri și/sau servicii și au întocmit bilanțuri contabile în 
ultimele două exerciții financiare consecutive încheiate; 

h) înregistrează profit din exploatare în ultimul exercițiu financiar încheiat; 
i) nu înregistrează restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului 

general consolidat. 
 

ORDIN nr. 1711 din 14 octombrie 2013 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor 
de completare a numărului de evidență a plății, aprobate prin OMFP nr. 1.870/2004 (MO 
646/2013) 
Ordinul aduce modificări instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății, aprobate prin 
OMFP 1870/2004.  
Numărul de evidență a plății este necesar în următoarele cazuri: 
� obligații fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere în urma unei inspecții fiscale 
� amenzi de orice fel stabilite prin documentul de constatare a acesteia 
� decizii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule 
� obligații fiscale înscrise în deciziile de amânare la plată a obligațiilor fiscale 
Numărul de evidență a plății se obține: 
� prin accesarea programului de asistență pentru formarea numărului de evidență a plății, la selectarea 

unuia din cele patru documente fiscale menționate mai sus pentru care se efectuează plata; 
� prin preluarea din deciziile emise pentru situațiile de mai sus 
� prin solicitarea numărului de evidență a plății la organul fiscal competent. 
Numărul de evidență a plății se înscrie de către contribuabil în ordinul de plată la rubrica „Număr de evi-
dență a plății” sau se comunică de către contribuabil unității Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în 
chitanța pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții la rubrica „Număr de evidență a plății”, în cazul 
plăților în numerar efectuate la ghișeele unităților Trezoreriei Statului. 
Pentru documentele de plată, altele decât ordine de plată sau chitanță pentru încasarea de impozite, taxe 
și contribuții, numărul de evidență a plății se înscrie de contribuabil la rubrica „Explicații”. 
 

LEGE nr. 276 din 24 octombrie 2013 privind ratificarea Convenției dintre România și Re-
publica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 14 septem-
brie 2012 (MO 665/2013) 
Legea ratifică convenția dintre România și Uruguay pentru evitarea dublei impuneri, prima convenție dintre 
cele două state. Prevederile convenției devin aplicabile de la 1 ianuarie 2014.  
Menționăm câteva cote de impozitare prevăzute de convenție: 

Un nou program 
guvernamental  
de garantare  
a creditelor  
pentru IMM  
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Dividendele sunt impozabile cu o cotă de 10% sau o cotă redusă de 5% daca beneficiarul deține cel 
puțin 25% din capitalul societății care plătește dividendele. 
În cazul dobânzilor și redevențelor cota prevăzută de convenție este de 10%. 
 

LEGE nr. 262 din 2 octombrie 2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal (MO 621/2013) 
Legea aduce completări Codului Fiscal în ceea ce privește facilitățile acordate la plata impozitului pe 
teren începând cu 1 ianuarie 2014. Astfel se introduce posibilitatea acordării de scutiri de la plata impozi-
tului pe teren pentru proprietarii de terenuri degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, 
la solicitarea acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului 
Mediului și Schimbărilor Climatice. Aceste scutiri pot fi acordate de consiliile locale.  
 

ORDIN nr. 2209 din 23 octombrie 2013 privind stabilirea valorii nominale indexate a 
unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013 (MO 657/2013) 
Ordinul menține valoarea nominală a unui tichet de masă la 9,35 lei (valoare stabilită începând cu luna 
mai 2013). 
 

ORDIN nr. 2210 din 23 octombrie 2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate 
care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2013 (MO 
657/2013) 
Începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este 
de 430 lei. 
 

ORDIN nr. 1714 din 14 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare și de 
virare la bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar 
de către compartimentele de specialitate ale unităților administrativ-teritoriale, precum 
și a modului de colaborare și de realizare a schimbului de informații dintre organele 
fiscale din cadrul ANAF și organele fiscale din cadrul unităților administrativ-teritoriale 
(MO 648/2013) 
 

ORDIN nr. 3361 din 24 octombrie 2013 pentru aprobarea modelului și conținutului unor 
formulare utilizate în certificarea plății accizelor în cazul vehiculelor achiziționate intra-
comunitar (MO 663/2013) 
Ordinul aprobă modelul, conținutul și normele de utilizare pentru următoarele formulare: 
� Certificatul de atestare a plății accizelor, în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar 
� Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plății accizelor, în cazul vehiculelor achiziționate 

intracomunitar. 
Certificatul se utilizează de către contribuabilii persoane fizice în scopul efectuării primei înmatriculări în 
România a vehiculelor achiziționate intracomunitar și se prezintă la Serviciul public comunitar regim per-
mise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. 
În vederea eliberării certificatului, contribuabilul însuși sau prin împuternicit depune la organul fiscal la 
care acesta își are domiciliul fiscal cererea prevăzută mai sus însoțită de o copie a documentelor din 
care rezultă că suma a fost plătită la bugetul de stat. 
 

LEGE nr. 277 din 24 octombrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (MO 
661/2013) 
Sunt aduse modificări legislației privind activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.  
Menționăm câteva din principalele modificări aduse: 
� In categoria beneficiarilor care pot angaja zilieri sunt adăugate și persoanele fizice, PFA, întreprin-

deri individuale, întreprinderi familiale; 
� Zilierul minor (cu vârsta între 16 și 18 ani) nu va putea lucra mai mult de 30 ore pe săptămână (6 ore 

pe zi) și nu va putea desfășura activitate în timpul nopții; 
� Prin excepție se pot angaja și zilieri cu vârsta între 15 și 16 ani numai cu acordul părinților sau re-

prezentantului legal; 
� Dacă până acum plata trebuia efectuată la sfârșitul fiecărei zile de lucru, se permite ca plata să fie 

făcută și la sfârșitul perioadei activității, dar numai cu acordul scris al părților; 
� Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț; 
� Transmiterea extrasului din Registrul zilierilor către ITM se poate face și pe suport electronic; 
� Sunt eliminate din lista activităților pentru care se pot folosi zilieri activitățile de întreținere și curățe-

nie. 
 

INFO – CURS DE SCHIMB ACCIZE 2014 
Cursul de schimb valutar valabil pentru calculul accizelor in 2014 va fi de 4,4485 lei/euro, conform cotații-
lor anunțate de Banca Centrala Europeana (BCE). Reamintim ca in anul 2013 cursul a fost de 4,5223 
lei/euro. În consecință cursul va fi cu 1,6% mai mare în anul 2014. 
Nivelul accizei in lei este stabilit, potrivit Codului Fiscal, prin transformarea sumelor exprimate in echiva-
lent euro, pe baza cursului de schimb valutar anunțat de BCE pentru prima zi lucrătoare a lunii octombrie 
din anul precedent.  
 

 

Nu se mai  
pot angaja zilieri 
pentru activitățile  

de curățenie  
și întreținere 
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REMINDER – Necesitatea documentării politicilor contabile a societății 
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 obligația de a ela-
bora și menține un manual al politicilor contabile utilizate de societate. 
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o 
entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor 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 
ieșirilor stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc. 
Administratorii entității trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri 
proprii pentru situațiile prevăzute de legislație. În cazul entităților care nu au administratori, politicile con-
tabile se aprobă de persoanele care au obligația gestionării entității respective. 
Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, de către specialiști în domeniul eco-
nomic și tehnic, cunoscători ai activității desfășurate și ai strategiei adoptate de entitate. 
Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații 
mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității. În cazul modificării unei politici contabi-
le, entitatea trebuie să menționeze în notele explicative natura modificării politicii contabile, precum și 
motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferă informații credibile și 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 și tendința reală a rezultatelor activității entității. 
Nu se consideră modificări ale politicilor contabile: 
a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții care diferă ca fond de evenimente-

le sau tranzacțiile produse anterior; 
b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacții 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: 
� existența unui manual de politici contabile; 
� existența unei proceduri de aplicare a acestui manual; 
� existența de controale prin care să se asigure respectarea manualului;…… ". 
În conformitate cu prevederile Legii contabilității 82/1991, nerespectarea reglementărilor cu privire la 
aprobarea politicilor și procedurilor contabile constituie contravenție și se sancționează cu amendă până 
la 4.000 lei. 
APEX Team vă poate asista în elaborarea manualelor de politici contabile în conformita-
te cu prevederile legale. 
 

Proiect de lege – Tichete de masă 
Conform unui proiect legislativ, tichetele de masă ar putea fi înlocuite cu carduri de beneficii prin care să 
poată fi achitată contravaloarea alimentelor. Proiectul se află sub promulgare la Camera Deputaților.  
 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Cursul valutar comunicat de BNR care se folosește la sfârșitul lunii octombrie 2013 pentru evaluarea 
elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât 
și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul 
unei valute este: 
1 EUR = 4,4306 RON; 1 CHF = 3,5922 RON; 1 GBP = 5,1993 RON; 1 USD = 3,2441 RON. 
 

AGENDA LUNII NOIEMBRIE 2013 
Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare la începerea/

încetarea unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de lună nu uitați 
� Să completați Registrul Jurnal; 
� Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, 

creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a 
lunii; 

� Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenții 
în cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal; 

� Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
� Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
� Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de înregistrare în 

scopuri de TVA;  
� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpozabilă" etc.) înscrise 

pe factură; 
� Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
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� Completați Registrul non-transferurilor; 
� Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uitați 
Că joi, 7 noiembrie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 

în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în luna octombrie 2013. Începând cu 
luna octombrie, perioada fiscală de raportare a TVA va fi lunară.  

Că luni, 11 noiembrie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
� declarației de mențiuni 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 depășesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal (formular 096).  

Că luni, 11 noiembrie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Că vineri, 15 noiembrie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna octombrie 2013 (standard sau extinsă depusă în format electro-

nic); 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru octombrie 2013. 
Că luni, 25 noiembrie este ultima zi pentru depunerea 
� declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100)*; 
� declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală 

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300)* ; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declarație privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarație 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); 
� declarației recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

aferentă lunii octombrie 2013; 
� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferentă 

lunii octombrie 2013 (formular 394)*;  
� declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice 

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

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără ecotaxă). 
Că luni, 25 noiembrie este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat:  

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna noiembrie 2013 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse  
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2013 
� impozitului pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate 

personală (a doua rată 50% – plată anticipată) 
� contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente semestrului II de către persoanele care reali-

zează venituri din activități agricole 
� contribuției la Fondul pentru mediu (fără ecotaxa). 
Că sâmbătă, 30 noiembrie este sărbătoare legală, fiind ziua Sfântului Andrei. 
Că duminică, 1 decembrie este ziua națională a României! 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2013  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)  

20,8 % pentru condiții normale de muncă 
25,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
30,8 % pentru condiții speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraților din luna pen-
tru care se calculează contribuția și valoa-
rea corespunzătoare a de cinci ori câștigul 
salarial mediu brut)1   

10,5% (baza de calcul a contri-
buției individuale plafonat pen-
tru angajat la cinci ori câștigul 
salarial mediu brut, adică 5 x 
2.223 =11.115 lei)1 
(baza de calcul a contribuției 
individuale pentru persoane 
sub convenție civilă: venit brut) 

Contribuția la fondul de asigurări sociale de 
sănătate (calculată la venitul brut) 5,2% 5,5% 

Contribuția pentru concedii medicale și indem-
nizații de asigurări de sănătate 
(calculată la venitul brut plafonat la 12 salarii 
minime brute pe țară garantate în plată înmulțit 
cu numărul asiguraților pentru care se calculea-
ză contribuția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj (calculată la ve-
nitul brut) 0,5% 0,5% 

Contribuția pentru accidente de muncă și boli 
profesionale (Calculată la venit brut)2 

0,15% - 0,85% în funcție de codul CAEN 
al activității principale   

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

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

Impozitul pe venituri   16% 

Fondul pentru neangajarea de persoane cu 
handicap (pentru angajatorii care au peste 50 
salariați) 

4 * 50% salariul minim pe economie (800 
lei) la fiecare 100 de salariați   

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen-
sul impozitului pe venit începând cu mai 2013 9,35 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 
23/2013 

800 lei (începând cu 1 iulie 2013) 
    

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat (*2,5) 

  
13 lei 
32,50 lei 

  

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medicale și 
de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din salari-
ul mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații benefici-
ază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este salariul 
minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate supor-
tate de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporara de muncă drept urmare a unui accident de muncă 
sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  

OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, mențio-
nate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 

IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului de 
Finanțe : www.mfinante.ro.  
Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță de contribuabilii mari și mijlocii 
precum și de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declarațiilor și au un certificat digital. 



Bd. Dacia 56, Sector 2 
București - 020061  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  
Telefon: + 40 (0) 74 520 2739 
Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail: office@apex-team.ro 

Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili să vă asiste 
și să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de salarizare.  
Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența funcției financi-
are și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți specializați în asistența servi-
ciului de salarizare al clienților noștri. 
 
Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, fiscalitate, 
servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

�Ținere de contabilitate  
�Salarizare și servicii conexe 
�Asistență contabilă  
�Organizarea funcției contabile  
�Consultanță fiscală și contabilă « on line » 
�Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   
�Asistență în implementarea ERP 
�Training 

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

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

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