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ORDONANTA DE URGENTA nr. 200 din 4 decembrie 2008 pen tru modificarea si comple-
tarea Legii nr. 571/2003 - Codul fiscal (MO 815/200 8) 
TVA aplicabila tranzactiilor imobiliare 
O noua cota de TVA de 5% este introdusa la data de 15 decembrie 2008 pentru vanzarea de 
locuinte care indeplineste urmatoarele conditii: 
� sunt destinate utilizarii ca si camine de batrani si de pensionari, case de copii, cat si drept 

centre pentru minori cu handicap.  
� au o suprafata utila de maximum 120 m2 (si suprafata terenului pe care sunt construite nu 

depaseste 250 m2) si o valoare mai mica de 380.000 lei.  
� Cota redusa de 5% poate fi aplicata o singura data de fiecare persoana sau familie, aceas-

ta insemnand ca o persoana sau o familie nu poate beneficia de cota de TVA de 5% daca 
anterior a achizitionat o locuinta pentru care s-a aplicat aceasta cota de TVA de 5%.  

� sunt livrate catre primarii in vederea folosirii ca locuinte sociale. 
Activitatea de cercetare-dezvoltare 
La calculul profitului impozabil, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare se acorda 
urmatoarele stimulente fiscale: 
� deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil in proportie de 20% a cheltuielilor 

eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual; in 
cazul in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza; 

� aplicarea metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destina-
te activitatilor de cercetare-dezvoltare. 

Veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice  pentru depozite la termen si instrumente 
de economisire sunt scutite de impozit pe venit.  
Dividendele reinvestite 
� Dividendele reinvestite incepand cu 2009, in scopul pastrarii si cresterii de noi locuri de 

munca pentru dezvoltarea activitatii persoanelor juridice romane distribuitoare de dividen-
de, conform obiectului de activitate al acestora inscris la Registrul Comertului, sunt scutite 
de la plata impozitului pe dividende. 

� Acelasi regim se aplica si dividendelor investite in capitalul social al altei persoane juridice 
romane. 

Prevederile de mai sus intra in vigoare la 1 ianuarie 2009 . 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008 pr ivind aprobarea unor ma-
suri de relaxare fiscala in vederea cresterii econo mice si a numarului locurilor de munca 
(MO 815/2008) 
Prezenta ordonanta modifica si completeaza OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
aducand masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de 
munca care intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2009 . 
Printre modificarile aduse mentionam: 
� Agentii economici care vor efectua plata obligatiilor fiscale cu cel putin 10 zile inainte de 

termenul stabilit prin lege vor beneficia de o bonificatie de 5% din valoarea obligatiilor fisca-
le. Aceasta masura nu se aplica pentru obligatiile fiscale reprezentand impozite cu retinere 
la sursa, accize, restante nesuspendate si pentru contribuabilii care nu si-au depus la timp 
declaratiile fiscale. Bonificatiile se vor calcula lunar, diminuand plata anticipata a impozitu-
lui, iar veniturile astfel constituite se utilizeaza ca surse proprii de finantare. Daca in urma 
unei inspectii fiscale se constata diferente ale obligatiilor de plata, contribuabilul respectiv 
va fi obligat la plata diferentei, a bonificatiei de 5%, precum si a majorarilor de intarziere 
aferente. 

� Declaratiile de impozite, taxe si contributii cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
retinere la sursa pot fi corectate de contribuabili pana la data depunerii situatiei financiare 
anuale pentru anul de raportare sau pana la data de 30 iunie a anului urmator celui de ra-
portare, de catre entitatile care nu au obligatia depunerii situatiei financiare anuale. 

� Declaratiile de venit pot fi corectate de catre contribuabili pana la data comunicarii deciziei 
de impunere anuala emise pentru anul de raportare. 

� Declaratiile anuale privind impozitul pe profit si declaratiile anuale informative pot fi corec-
tate de catre contribuabili pana la data de 30 iunie a anului urmator celui in care exista 
obligatia depunerii acestor declaratii, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale in 
vigoare. 
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Prevederi Ordonanta modifica si unele prevederi referitoare la 
cesiunea creantelor fiscale: 
� Cesionarul creantei fiscale va prelua ca urmare a cesiunii 

de creanta toate drepturile cedentului, inclusiv garantiile 
acestuia. Contractul de cesiune de creante astfel incheiat 
va constitui titlu executoriu, fara a fi necesara transmiterea 
titlurilor de creanta si a titlurilor executorii. 

Asigurari sociale 
Angajatorii care creeaza noi locuri de munca si angajeaza 
someri inregistrati in evidentele autoritatilor pentru o perioada 
de cel putin 3 luni, vor putea beneficia, din bugetul asigurarilor 
pentru somaj, de o suma egala cu de 8 ori valoarea 
„indicatorului social de referinta” in vigoare la data incadrarii in 
munca a noului angajat (in prezent aceasta valoare este de 500 
lei, insemnand ca suma ce poate fi acordata este de 4.000 lei). 
Angajatorii vor putea beneficia de aceasta masura de stimulare 
numai daca raportul de munca este mentinut pentru cel putin 3 
ani. Daca angajatorul inceteaza raportul de munca anterior 
termenului de 3 ani, acesta va trebui sa restituie sumele primite 
plus dobanda. 
Cotele de contributie de asigurari sociale (CAS) aferente lunii 
decembrie 2008  se aplica în continuare pana la publicarea 
bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2009. 
Începand cu data de 1 decembrie 2009, cotele de contributie de 
asigurari sociale (incluzand contributia datorata atat de angaja-
tor cat si de angajat) vor fi:  
� pentru conditii normale de munca – 27,5% (in prezent  

27,5%: 18% angajator si 9,5% angajat); 
� pentru conditii deosebite de munca – 31% (in prezent   

32,5%: 23% angajator si 9,5% angajat); 
� pentru conditii speciale de munca – 37% (in prezent     

37,5%: 28% angajator si 9,5% angajat). 
Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, valoare punctului de pen-
sie va fi de 763,7 lei (697,5 lei pentru perioada 1 octombrie 
2008 – 31 decembrie 2008). 
Ordonanta aduce modificari si Legii 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii.  Astfel se amana pana la 1 ianuarie 2010 
aplicarea contributiei privind asigurarile sociale de sanatate 
pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile.  

ORDIN nr. 1600 din 27 noiembrie 2008 pentru modific area 
si completarea Procedurii privind cesiunea creantelo r fis-
cale administrate de ANAF, aprobata prin Ordinul 
presedintelui ANAF nr. 1173/2008 (MO 805/2008) 
Printre modificarile aduse de prezentul Ordin mentionam: 
� Procedura de cesiune a creantelor fiscale poate fi initiata 

de organul fiscal competent in administrarea debitorului 
cedat si la sesizarea unui tert.  

� ANAF stabileste valoarea nominala a creantelor ce 
urmeaza sa faca obiectul cesiunii. 

� Se includ in valoarea creantelor cesionate obligatiile fiscale 
accesorii, care se calculeaza pana la sfarsitul lunii anteri-
oare celei in care se elibereaza certificatul de atestare fis-
cala. Accesoriile calculate dupa aceasta data raman in 

sarcina debitorului fiscal. In cazul in care debitorul cedat se 
afla in stare de insolventa, obligatiilor fiscale accesorii li se 
aplica regimul de scutire prevazut la art. 122 din OG         
nr. 93/2003.  

� Se reduce obligatia de a efectua publicitatea cesiunii, de la 
minim 30 de zile inainte de data fixata pentru deschiderea 
ofertelor la minim 15 zile. De asemenea, anuntul privind 
cesiunea nu mai trebuie sa cuprinda informatii privind data 
la care au fost emise titlurile executorii in care sunt indivi-
dualizate creantele fiscale principale si accesorii ce se 
intentioneaza a fi cesionate.  

� Se prevede posibilitatea ca participantii la procedura de 
atribuire a contractului de cesiune sa oferteze  efectuarea 
platii in rate, cu mentionarea numarului de rate. 

Ordinul se aplica si procedurilor in curs la data publicarii aces-
tuia (adica 2 decembrie 2008). 

ORDIN nr. 683 din 28 noiembrie 2008 privind praguri le valo-
rice Intrastat pentru colectarea informatiilor stat istice de 
comert intracomunitar cu bunuri in anul 2009                   
(MO 826/2008) 
Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie, con-
form legii, pentru schimbul de bunuri intre Romania si alte state 
membre ale Uniunii Europene. Fluxurile de bunuri din alte state 
membre ale U.E. catre teritoriul Romaniei se numesc introdu-
ceri si fluxurile de bunuri care parasesc teritoriul Romaniei cu 
destinatia alte state membre ale U.E. se numesc expedieri. 
Obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor ope-
ratorilor economici care indeplinesc simultan  urmatoarele 
conditii: 
� sunt inregistrati in scopuri de TVA (au cod de identificare 

fiscala); 
� realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale 

U.E.; 
� valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri cu alte 

state membre ale U.E. pentru fiecare dintre cele doua flu-
xuri, introduceri si, respectiv, expedieri, depaseste pragul 
valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an. 

Pentru anul 2009 se vor mentine actualele praguri valorice 
Intrastat:  
� 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri; 
� 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri. 
Operatorii economici care in cursul anului 2008 au efectuat 
schimburi de bunuri cu statele membre U.E., a caror valoare 
anuala, separat pentru cele doua fluxuri, depaseste valoarea 
pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2009, trebuie sa com-
pleteze declaratii statistice Intrastat, incepand cu ianuarie 2009. 

ORDIN nr. 684 din 28 noiembrie 2008 privind Normele  de 
completare a Declaratiei statistice Intrastat (MO 8 39/2008) 
Institutul National de Statistica a elaborat noi norme privind 
completarea Declaratiei statistice Intrastat. Ordinul abroga pre-
vederile Ordinului nr. 748/2007 privind Normele de completare 
a Declaratiei statistice Intrastat pentru anul 2008. 

APEX Team este în continu ă dezvoltare şi de aceea dore şte să  
îşi completeze echipa cu noi contabili şi speciali şti salarizare.  

 

Trimite Ńi C.V. la: recrutare@apex-team.ro 
Aplicaţia dumneavoastră va fi tratată cu discreţie. 

 
Alătura ţi-vă echipei!   
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ORDIN nr. 3421 din 20 noiembrie 2008 pentru modific area 
OMFP nr. 1850/2004 privind registrele si formularele  finan-
ciar-contabile (MO 797/2008) 
Se aduc unele modificari ale normelor de intocmire si utilizare 
ale formularului Procesul-verbal de receptie provizorie (cod 14-
2-5/a). Astfel Procesul-verbal de receptie provizorie se 
intocmeste pentru utilajele care necesita montaj, dar care nu 
necesita probe tehnologice, produse cu ciclu lung de fabricatie, 
care depasesc un exercitiu bugetar, realizate pe faze de 
fabricatie, precum si cladirile si constructiile speciale care nu 
deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse 
in functiune la data terminarii montajului, respectiv la data 
terminarii constructiei. 

ORDIN nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind docume ntele 
financiar-contabile (MO 870/2008) 
Ordinul abroga prevederile OMFP 1850/2004. Prezentele regle-
mentari intra in vigoare la 1 ianuarie 2009 si aproba normele 
metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-
contabile. Mentionam mai jos cateva extrase din ordin: 
Documentele justificative 
� Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele 

elemente principale: denumirea documentului, denumirea/
numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei 
juridice/fizice care intocmeste documentul, numarul docu-
mentului si data intocmirii acestuia, mentionarea partilor 
care participa la efectuarea operatiunii economico-
financiare (cand este cazul), continutul operatiunii econo-
mico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal 
al efectuarii acesteia, datele cantitative si valorice aferente 
operatiunii economico-financiare efectuate, dupa caz; nu-
mele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor 
care raspund de efectuarea operatiunii economico-
financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar 
preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile 
respective, dupa caz; alte elemente menite sa asigure con-
semnarea completa a operatiunilor efectuate. 

� In cuprinsul oricarui document emis de catre o societate 
comerciala trebuie sa se mentioneze si elementele 
prevazute de legislatia din domeniu, respectiv forma juri-
dica, codul unic de inregistrare si capitalul socia l, dupa 
caz. 

� Documentele justificative provenite din tranzactii/operatiuni 
de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice, pe baza 
de borderouri de achizitii, pot fi inregistrate in contabilitate 
numai in cazul in care se face dovada intrarii in gestiune a 
bunurilor respective. 

� In cazul in care documentele se refera la cheltuieli pentru 
prestari de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe 
baza de norme de venit, pentru a fi înregistrate in contabili-
tate, acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau 
conventii civile, incheiate in acest scop, si documentul prin 
care se face dovada platii, respectiv dispozitia de plata/
incasare. 

� In documentele justificative si in cele contabile nu sunt 
admise stersaturi, modificari sau alte asemenea procedee, 
precum si lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise 
in acestea sau file lipsa. Erorile se corecteaza prin taierea 
cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea 
sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra 
corecta. Corectarea se face in toate exemplarele docu-
mentului si se confirma prin semnatura persoanei care a 
intocmit/corectat documentul justificativ, mentionandu-se si 
data efectuarii corecturii. 

� In cazul in care prelucrarea documentelor justificative se 
face de catre un tert (persoana fizica sau juridica), in 
relatiile dintre terti si unitatile beneficiare este necesar ca 
pentru efectuarea corespunzatoare a inregistrarilor in con-

tabilitate sa se respecte urmatoarele reguli: 
ο documentele justificative sa fie intocmite corect si la timp 

de catre unitatile beneficiare, acestea raspunzand de 
realitatea datelor inscrise in documentele respective; 

ο documentele contabile, intocmite de terti pe baza docu-
mentelor justificative, trebuie predate unitatilor beneficiare 
la termenele stabilite prin contractele sau conventiile civile 
incheiate, tertii raspunzand de corectitudinea prelucrarii 
datelor; 

ο in conditiile in care prestatorul de servicii de prelucrare a 
documentelor nu este persoana fizica sau juridica autori-
zata potrivit OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii 
de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republi-
cata, unitatile beneficiare trebuie sa efectueze verificarea 
documentelor contabile obtinute de la terti, in sensul cu-
prinderii tuturor documentelor justificative predate pentru 
prelucrare, al respectarii corespondentei conturilor si 
exactitatii sumelor inregistrate. 

� In situatia in care activitatea de intocmire a documentelor 
justificative si financiar-contabile este incredintata in baza 
unui contract de prestari de servicii unor persoane fizice 
sau juridice, normele proprii interne de intocmire si utilizare 
a formularelor respective se adapteaza in mod 
corespunzator, fiind obligatoriu sa se prevada in contract 
clauze referitoare la intocmirea si utilizarea formularelor in 
aceste conditii. 

Sistemul intern se numerotare a documentelor financi ar 
contabile 
Se va asigura un regim intern de numerotare a formularelor 
financiar-contabile, astfel: 
� persoanele care raspund de organizarea si conducerea 

contabilitatii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o 
persoana sau mai multe, dupa caz, care sa aiba atributii 
privind alocarea si gestionarea numerelor aferente; 

� fiecare formular va avea un numar de ordine sau o serie, 
dupa caz, numar sau serie ce trebuie sa fie secvential(a), 
stabilit(a) de societate. In alocarea numerelor se va tine 
cont de structura organizatorica, respectiv gestiuni, puncte 
de lucru, sucursale etc.; 

� se vor emite proceduri proprii de stabilire si/sau alocare de 
numere ori serii, dupa caz, prin care se va mentiona, pen-
tru fiecare exercitiu financiar, care este numarul sau seria 
de la care se emite primul document. 

Registrele contabilitate 
Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, registrele de 
contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Re-
gistrul-inventar (cod 14-l-2) si Cartea mare (cod 14-1-3): 
� Registrul jurnal 
Este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza 
cronologic toate operatiunile economico-financiare. Operatiunile 
de aceeasi natura, realizate in acelasi loc de activitate (atelier, 
sectie etc.), pot fi recapitulate intr-un document centralizator, 
denumit jurnal auxiliar, care sta la baza inregistrarii in Registrul-
jurnal. Unitatile care utilizeaza jurnale auxiliare pot inregistra in 
Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din 
aceste jurnale. 
Editarea Registrului-jurnal se efectueaza la cererea  organe-
lor de control sau in functie de necesitatile propr ii. 
� Registrul inventar 
Este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza 
toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de na-
tura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. 
Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea unitatii, cel putin o 
data pe an pe parcursul functionarii unitatii, cu ocazia fuziunii, 
divizarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii 
prevazute de lege, pe baza de inventar faptic. 
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� Registrul carte mare 
Este un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza 
lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si exis-
tenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, la un moment dat.  
Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare. 
Registrul Cartea mare poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru 
operatiuni diverse. 
Editarea Cartii mari se efectueaza la cererea organelor de con-
trol sau in functie de necesitatile proprii. 
Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balantele 
de verificare ale conturilor analitice se intocmesc cel putin anu-
al, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de 
intocmire a raportarilor contabile, la alte perioade prevazute de 
actele normative in vigoare si ori de cate ori se considera nece-
sar. 
Registrele obligatorii mentionate mai sus se pastreaza in 
unitate timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar 
in cursul caruia au fost intocmite, iar in caz de pierdere, sustra-
gere sau distrugere, trebuie reconstituite in termen de maxi-
mum 30 de zile de la constatare. 
Persoanele fizice care utilizeaza tehnica de calcul trebuie sa 
asigure listarea acestora in orice moment pe parcursul celor 10 
ani de pastrare. 
Pastrarea Documentelor 
� Ordinul mentioneaza o lista cu documentele financiar-

contabile care se pot pastra timp de 5 ani , cu incepere de 
la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au 
fost intocmite, daca necesitatile proprii ale unitatii nu impun 
pastrarea acestora pe o perioada mai mare. Printre cele 
mai importante documente mentionam: Nota de receptie si 
constatare de diferente, Bonul de consum, Dispozitia de 
livrare, Fisa de magazie, Lista de inventariere, Chitanta, 
Dispozitia de plata/incasare catre casierie, Ordinul de de-
plasare (delegatie), Extrasul de cont, Jurnalul privind 
operatiuni diverse (pentru conturi sintetice), Fisa de cont 
pentru operatiuni diverse, Documentul cumulativ. 

� Termenul de pastrare a statelor de salarii este de 50 de 
ani,  iar termenul de pastrare a registrelor si a documente-
lor justificative si contabile este de 10 ani cu incepere de la 
data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost 
intocmite, cu exceptiile de mai jos. 

� Facturile aferente bunurilor de capital, respectiv bunurilor 
imobile, care stau la baza determinarii TVA deductibile 
pentru persoanele impozabile cu regim mixt si persoanele 
partial impozabile in conformitate cu prevederile Codului 
fiscal, se vor pastra conform termenului prevazut la art. 149 
alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

� Documentele financiar-contabile care atesta provenienta 
unor bunuri cu durata de viata mai mare de 10 ani se 
pastreaza, de regula, pe o perioada de timp mai mare, 
respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor. 

ORDIN nr. 3505 din 27 noiembrie 2008 privind aproba rea 
Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 (MO 812/20 08) 
Persoanele juridice care au optat initial pentru plata impozitului 
pe veniturile microintreprinderilor, care isi schimba obiectul de 
activitate in cursul anului fiscal, respectiv desfasoara activitati in 
domeniul jocurilor de noroc, pariurilor sportive si cazinourilor, 
platesc impozit pe profit incepand cu trimestrul in care produc 
efecte licentele pentru desfasurarea activitatilor in domeniul 
jocurilor de noroc, emise de Comisia de autorizare a jocurilor de 
noroc din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. 

CIRCULARA nr. 41 din 2 decembrie 2008 privind nivel ul 
ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Ro maniei 
(BNR) valabil in luna decembrie 2008 (MO 818/2008) 
Pentru luna decembrie 2008, nivelul ratei dobanzii de referinta 
a BNR este de 10,25% pe an. 

ORDIN nr. 12 din 17 noiembrie 2008 pentru modificar ea si 
completarea Ordinului BNR nr. 13/2007 privind situa tiile 
financiare FINREP la nivel Individual, aplicabile ins titutiilor 
de credit (MO 811/2008) 

ORDIN nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobar ea 
Normelor metodologice privind reevaluarea si amorti zarea 
activelor fixe corporale aflate in patrimoniul inst itutiilor 
publice (MO 835/2008) 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 164 din 19 noiembrie 2008 
pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 pri-
vind protectia mediului (MO 808/2008) 

HOTARARE nr. 1697 din 17 decembrie 2008 privind apro ba-
rea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transp ort 
prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr . 571/2003 - 
Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2009 (MO 87 3/2008) 
In vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2009, 
ca urmare a baremului introdus de prezenta hotarare, pentru 
fiecare mijloc de transport cu masa prevazuta la art. 263 alin. 
(4) si (5) din Legea nr. 571/2003, intreprinderile si operatorii de 
transport rutier sunt obligati sa declare pe propria raspundere, 
pana la data de 31 martie 2009, daca vehiculul a efectuat sau 
urmeaza sa efectueze in cursul anului cel putin o operatiune de 
transport rutier international. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 212 din 4 decembrie 2008 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/199 7 pri-
vind taxele judiciare de timbru (MO 837/2008) 
Instanta judecatoreasca poate acorda anumite facilitati la plata 
taxei judiciare de timbru persoanelor juridice, si anume: reduce-
rea, esalonarea si amanarea. Facilitatile vor putea fi acordate in 
cazul in care cuantumul taxei reprezinta mai mult de 10 % din 
media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate sau daca 
plata integrala a taxei nu este posibila deoarece persoana juri-
dica se afla in curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile aces-
teia sunt indisponibilizate. 
Reducerea taxei de timbru va putea fi acordata separat sau, 
dupa caz, impreuna cu esalonarea sau amanarea platii.  
Totodata noul act normativ prevede posibilitatea scutirii sau 
reducerii taxei judiciare de timbru, atat in cazul persoanelor 
fizice, cat si in cazul celor juridice, daca partile se impaca. 

ORDIN nr. 3384 din 17 noiembrie 2008 pentru aprobar ea 
Procedurii de restituire a sumelor reprezentand impo zit pe 
veniturile din transferul proprietatilor imobiliare  din patri-
moniul personal, virate la bugetul de stat (MO 782/ 2008) 
Se aproba procedura de restituire a impozitului pe venitul reali-
zat din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul perso-
nal, datorat in conformitate cu prevederile Codului fiscal, aferent 
unor tranzactii desfiintate ulterior achitarii impozitului. Procedu-
ra stabileste institutiile responsabile, documentele necesare, 
termenele de solutionare si pasii de urmat pentru obtinerea 
restituirii. Restituirea se face la cererea contribuabilului de catre 
organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul acesta, 
respectiv de catre organul fiscal competent in administrarea 
contribuabililor nerezidenti.  

ORDIN nr. 21 din 18 decembrie 2008 pentru punerea i n apli-
care a Normelor privind utilizarea formularului Con statare 
amiabila de accident (MO 876/2008) 
Incepand cu data de 1 iulie 2009, se pun in aplicare Normele 
privind utilizarea formularului Constatare amiabila de accident. 

HOTARARE nr. 1664 din 10 decembrie 2008 privind inde xa-
rea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei 
pentru copiii nou-nascuti, prevazute de Legea nr. 4 16/2001 
privind venitul minim garantat (MO 847/2008) 
Incepand cu luna ianuarie 2009, nivelul lunar al venitului minim 
garantat este de: 
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� 108 lei pentru o persoana singura; 
� 196 lei pentru familiile formate din 2 persoane; 
� 272 lei pentru familiile formate din 3 persoane; 
� 339 lei pentru familiile formate din 4 persoane; 
� 402 lei pentru familiile formate din 5 persoane; 
� cate 27 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 

persoane, care face parte din familie, in conditiile 
prevazute de Legea nr. 416/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Incepand cu luna ianuarie 2009, cuantumul alocatiei pentru 
copiii nou-nascuti este de 230 lei. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 218 din 10 decembrie 2008 
privind modificarea OUG nr. 50/2008 pentru institui rea taxei 
pe poluare pentru autovehicule (MO 836/2008) 
Printre principalele modificari mentionam: 
� Se tripleaza nivelul taxei de poluare pentru anumite cate-

gorii de vehicule incepand cu data de 15 decembrie 2008; 
� Se excepteaza de la obligaţia de plata a taxei pe poluare 

autoturismele cu norma de poluare Euro 4, a caror capaci-
tate cilindrica nu depaseste 2000 cm3 precum si pentru 
autoutilitarele concepute si construite  pentru transportul de 
marfuri, cu o masa care nu depaseste 3,5 tone, cu norma 
de poluare Euro 4. Aceasta prevedere se aplica pentru 
vehiculele inmatriculate pentru prima data in Romania sau 
in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 
decembrie 2008 – 31 decembrie 2009; 

� Se restituie diferentele reprezentand taxele platite in plus in 
perioada 8.12.2008 – 10.12.2008, in care au fost percepu-
te taxe majorate (data de 8 decembrie fiind data publicarii 
Ordonantei in Monitorul Oficial). 

REMINDER -  modelul si continutul fiselor fiscale pen tru 
veniturile anului 2008 
Prin ordinul 2293 din 3 decembrie 2007 (MO 866/2007) aplica-
bil asupra veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate 
incepand cu 1 ianuarie 2008 s-a modificat formularul 210 "Fisa 
fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii” care va trebui 
sa fie dat angajatilor si depus pana pe data de 28 februarie 
2009. 
Desi exista declaratiile lunare aferente contributiilor salariale, 
precum si carnetul de munca, fisele fiscale, F1 pentru veniturile 
realizate la angajatorul unde este declarata functia de baza si 
F2 pentru veniturile realizate in afara functiei de baza si cele 
asimilate salariilor  (veniturile cenzorilor, administratorilor, etc.) 
raman utile pentru : 
� a fi anexate cererii privind destinatia sumei reprezentand 

pana la 2 % din impozitul anual,  formularul 230, care este 
completat de persoanele fizice ce au realizat venituri salari-
ale si care solicita virarea sumei de pana la 2 % din impozi-
tul anual pentru susţinerea entitatilor nonprofit. 

� justificarea sumei reprezentand impozitul retinut in Roma-
nia, in cazul salariatului detasat de catre angajatorul roman 
intr-un stat al U.E. pe o durata astfel incat acesta devine 
rezident fiscal in acest stat, caz in care trebuie sa justifice 
impozitul retinut in Romania. 

� a fi constituit venitul realizat in vederea regularizarii, pana 
la data de 15 mai 2009, a impozitului, in cazul persoanelor 
care au realizat si venituri din drepturi de autor (formular 
200) sau conventii civile.  

� a fi prezentate la cerere de credite catre institut iile fi-
nanciare.   

REMINDER – Noile reglementari privind Fondul pentru m e-
diu valabile de la 1 Ianuarie 2009 
Prin OG 25/2008 (prezentata in buletinul nostru informativ nr. 9 
din 2008), s-au adus modificari si completari la OUG 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, astfel s-a introdus o noua taxa 
lunara de 0,2 RON/bucata (“ecotaxa”) pentru pungile de tip 

sacosa - banana, cu maner aplicat, sau maieu, din materiale 
care nu sunt biodegradabile. Taxa este platita catre Fondul 
pentru mediu de operatorii economici care introduc pe piata 
nationala aceste ambalaje, iar taxa trebuie evidentiata distinct 
pe documentele de vanzare, valoarea acesteia trebuie afisata 
la loc vizibil in vederea informarii consumatorilor finali. 
Mentionam ca plata ecotaxei se face lunar pana la data de 25 a 
lunii urmatoare. Neafisarea la loc vizibil in vederea informarii 
consumatorilor finali a valorii ecotaxei constituie contraventie si 
se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei. 

REMINDER – TVA – perioada fiscala 
Perioada fiscala a persoanelor impozabile inregistrate in sco-
puri de TVA difera in functie de cifra de afaceri anuala: 
� luna calendaristica – daca cifra de afaceri anuala efectiva 

sau recalculata a depasit plafonul de 100.000 euro; 
� trimestrul calendaristic – daca cifra de afaceri anuala efec-

tiva sau recalculata este sub plafonul de 100.000 euro. 
Mentionam ca in cazul persoanelor impozabile infiintate in cur-
sul anului, cifra de afaceri luata in calcul pentru perioada fiscala 
este cea recalculata, respectiv cifra de afaceri efectiv realizata 
extrapolata la nivelul unui an intreg. 
La stabilirea cifrei de afaceri in vederea determinarii perioadei 
fiscale in scopuri de TVA in 2009 se au in vedere urmatoarele: 
� se au in vedere doar veniturile obtinute din operatiuni taxa-

bile si / sau din operatiuni scutite cu drept de deducere; 
� echivalentul in lei al plafonului de 100.000 de euro se de-

termina pe baza cursului de schimb comunicat de BNR 
valabil pentru 31 decembrie 2008. 

Persoana impozabila care are obligatia depunerii dec ontu-
rilor trimestriale trebuie sa depuna la organele fi scale com-
petente, pana la data de 26 ianuarie 2009 inclusiv,  o notifi-
care in care sa mentioneze cifra de afaceri din 200 8, 
obtinuta sau, dupa caz, recalculata.  

REMINDER - Reevaluarea terenurilor  si a constructiil or 
Legea contabilitatii nu obliga societatile comerciale sa 
revalueze terenurile si constructiile la fiecare 3 ani. Din punct 
de vedere contabil se aplica normele IAS 16 care, cu exceptia  
indicilor de modificare a valorii juste,  nu fac precizari asupra 
periodicitatii. 
Reevaluarea la fiecare 3 ani se datoreaza situatiei urmatoare: 
Resursele  bugetelor locale sunt impozitul pe venit retinut la 
sursa de angajator si platit administratiei locale, impozitul pe 
teren care este o suma platita pe m2 in functie de tipul terenului 
si impozitul pe cladiri care este stabilit de fiecare primarie sub 
forma unui procent aplicat la valoarea bruta si nu la valoarea 
neta contabila. Acest procent este majorat daca valoarea bruta 
nu este reevaluata dupa 3 ani ceea ce explica necesita-
tea/oportunitatea de a face reevaluarea. Reevaluarea trebuie 
facuta de un evaluator membru ANEVAR si contabilizata la 31 
decembrie inainte de finalizarea situatiilor financiare anuale. 
Reevaluarea este inregistrata in contabilitate dupa una  din 
urmatoarele 2 metode: 
� Metoda bruta (in cazul cresterii valorii: debitarea contului 

“Cladiri” si creditarea contului 105 “Diferente din reevalua-
re”  cu suma cu care a crescut valoarea bruta si concomi-
tent debitarea contului 105 “Diferente din reevaluare” si 
creditarea contului “Amortizari cumulate” cu diferenta din 
reevaluare a amortizarilor cumulate); 

� Metoda neta (in  cazul cresterii valorii: mai intai se reiau 
“Amortizarile cumulate” si apoi se debiteaza  contul 
“Cladiri”  si crediteaza contul  105 “Diferente din reevalua-
re”  cu diferenta neta din reevaluare). 

Daca in timpul celei de a doua reevaluari se constata o scadere 
a valorii, contul 105 este diminuat si daca  scaderea valorii 
depaseste soldul contului 105, diferenta este inregistrata in 
contul de profit si pierdere. 
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Daca la a treia reevaluare se constata ca valoarea justa a cres-
cut,  mai intai trebuie luata din contul de profit si pierdere, pier-
derea constatata la a doua reevaluare si apoi excedentul este 
inregistrat in contul 105. De retinut ca nu se poate folosi contul 
105 pentru majorarea capitalului social. 
E necesara obtinerea de informatii asupra nivelului taxelor 
practicate in localitate de la administratiile financiare locale. 
Nivelul impozitului pe cladiri este la latitudinea primariei atat 
pentru procentul normal cat si  pentru procentul majorat daca o 
cladire nu a fost reevaluata timp de 3 ani. O localitate conside-
rata prospera datorita numarului mare de societati domiciliate 
nu ar trebui a priori sa duca o politica foarte agresiva in materie 
de taxe locale pentru motivul ca percepe impozitul pe venit pen-
tru toti salariatii care muncesc pe teritoriul ei. 
De asemenea, in analiza de oportunitate trebuie tinut cont si de 
onorariul evaluatorului. 

REMINDER – procedura de stabilire anuala a numerelor 
alocate formularelor financiar – contabile  
Dorim sa va reamintim cateva din prevederile Ordinului 
2226/2006 (MO 1056/2006): 
� Se va asigura un regim intern de numerotare a facturilor. 
� Persoanele care raspund de organizarea si conducerea 

contabilitatii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o 
persoana sau mai multe, care sa aiba atributii privind alo-
carea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de 
societate. 

� Factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau 
mai multor serii , numar ce trebuie sa fie secvential, stabi-
lit de societate, astfel incat sa se asigure necesarul in 
functie de numarul de facturi de emis.  

� Anual, se stabileste numarul de la care se va emite prima 
factura. 

Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii, dar asi-
gura controlul la nivel intern si reprezinta o modalitate de preve-
nire a fraudelor. 

Principalele CURSURI VALUTARE DE INCHIDERE ale 
exercitiului financiar 2008 
1 EURO = 3,9852 RON;   1 USD = 2,8342 RON, 
1 GBP = 4,1169 RON,   1 CHF = 2,6717 RON. 

 

AGENDA lunii ianuarie 2009 
NU UITATI ca la inceputul anului 2009 sa stabiliti prin deci-
zie interna intervalul numerelor alocate formularel or de 
facturi, chitante, avize de expeditie pe care le ve ti folosi in 
cursul anului 2009. 
Zilnic nu uitati: 
� Sa completati registrul de casa (sau sa imprimati registrul 

intocmit in format electronic); 
� Sa completati jurnalul de vanzari si cumparari; 
La final de luna nu uitati: 
� Sa completati Registrul Jurnal; 
� Sa inregistrati la Administratia Financiara contractele de 

prestari de servicii incheiete cu nerezidentii in cursul lunii; 
� Sa efectuati inventarierea stocurilor in cazul in care folositi 

inventarul intermitent ; 
� Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru indeplinirea noilor reglementari in domeniul TVA: 
� Mentionati pe documentele emise catre partenerii din Uniu-

nea Europeana codul de inregistrare in scopuri de TVA;  
� Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile pri-

mite; 
� Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite; 
� Verificati mentiunile referitoare la TVA (ex. „taxare inversa”, 

„operatiune neimpozabila” etc.) inscrise pe factura; 
� Inscrierea pe facturile primite a sumei de TVA in cazul 

taxarii inverse;    
� Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale pri-

mite; 
� Completati Registrul non-transferurilor; 
� Mentionati in contractele comerciale contractate si decon-

tate in valuta cursul de schimb care va fi utilizat (BNR sau 
cursul bancii comerciale). 

In cursul lunii nu uitati: 
Ca luni, 12 ianuarie, este ultima zi pentru depuner ea: 
� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 

taxa hoteliera 
Ca, luni, 12 ianuarie este ultima zi pentru plata: 
� taxei hoteliere 
� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate 
 
 

INDICATORI SOCIALI 

 Contributii 2009  Angajator (rata %)  
Angajat 
(rata %)  

Contributia pentru asigurari sociale 

18 % pentru conditii normale de munca (*) 
23% pentru conditii deosebite de munca (*) 
28% pentru conditii speciale de munca (*) 
* se aplica incepand cu 1 decembrie 2008  

9,5% 

Contributia pentru concedii medicale si indemnizatii de 
asigurari de sanatate 0,85%   

Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale 0,4% - 2%  in functie de codul CAEN al activitatii principale   
Contributia la fondul de somaj 0.5% - se aplica incepand cu 1 decembrie 2008 0,5% 
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25%   
Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate 5,2% - se aplica incepand cu 1 decembrie 2008 5,5% 
Comisionul ITM  0,25% sau 0,75%   
Impozitul pe veniturile din salarii   16% 
Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap 
(pentru societatile care au peste 50 salariati) 

4 * 50% salariu minim pe economie (600 RON) la fiecare 100 
de salariati   

Valoarea unui tichet de masa  8,31 RON   

Salariul minim pe economie (brut) 

Incepand cu 1 ianuarie 2009  

600 RON pentru muncitori necalificati 
720 RON pentru functii care necesita studii medii 
1.200 RON pentru functii care necesita studii  superioare 

  

Castigul salarial mediu nominal brut INSSE octombrie 2008 1.795 RON   
Diurna (in tara) 
Pentru angajatii institutiilor publice 

Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 RON 

32,50 RON 
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Ca joi, 15 ianuarie, este ultima zi pentru depunere a: 
� declaratiei INTRASTAT aferenta lunii decembrie 2008 

(depusa in format electronic) 
� Depunerea declaratiei privind venitul estimat din activitati 

independente „Declaratia privind venitul estimat din 
activitati independente” (formular 220) privind:     

� Venituri din activitati independente: activitati comerciale, 
profesii libere in mod individual/ intr-o forma de asociere; 

� Venituri din cedarea folosintei bunurilor; 
� Venituri din activitati agricole pentru care venitul net se 

determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea 
in partida simpla; 

� Venituri din cedarea folosintei bunurilor, calificate in cate-
goria venituri din activitati independente (peste 5 contracte 
de inchiriere). 

� Depunerea, de catre fiecare antrepozitar autorizat ca 
producator de bere, a unei declaratii pe propria raspundere 
privind capacitatile de productie pe care le detine. 

Ca  luni, 26 ianuarie, este ultima zi pentru depune rea: 
� declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat 

(formular 100)* 
� declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele 

asigurarilor sociale si fondurilor speciale (formular 102)* 
� declaratiei privind accizele (formular 103) * 
� decontului de TVA (formular 300) * 
� declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile intraco-

munitare de bunuri  aferente trimestrul IV 2008  (formular 
390) *; 

� declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile 
efectuate in semestrul II 2008 pe teritoriul national 
(formular 394) *; 

� declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a 
obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale 

� declaratiei privind obligatiile de plata catre bugetul fondului 
national unic de asigurari sociale de sanatate pentru 
asigurari sociale de sanatate si pentru concedii si 
indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 

� listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a 
obligatiilor de plata catre Fondul national unic de asigurari 
sociale de sanatate 

� declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a 
obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj 

� declaratiei fiscale privind comisionul datorat de angajatori 
catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) 

� declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din 
strainatate obtinute de catre persoanele fizice care 
desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele 
fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturi-
lor consulare acreditate in Romania (formular 224)  

� decontului special de TVA (formular 301) * 
� declaratiei privind obligatiile de plata la veniturile Fondului 

pentru mediu 
� pro-ratei provizorii pentru anul fiscal 2009, precum si a 

modului de determinare a acesteia 
� notificarii privind cifra de afaceri din 2008, obti nuta 

sau, dupa caz, recalculata, de catre persoanele imp o-
zabile care au obligatia depunerii deconturilor de TVA 
trimestriale. 

Ca luni, 26 ianuarie este ultima zi pentru plata: 
� accizelor 
� impozitului la titei si la gaze naturale din productia interna 
� impozitului pe veniturile nerezidentilor 
� impozitul pe profit datorat pentru trimestrul IV 200 8 

(suma egala cu impozitul datorat pentru trimestrul III al 
anului fiscal 2008, pentru contribuabilii care nu i ncheie 
exercitiul financiar 2008 pana in 15 februarie 2009 ) 

� impozitului asupra veniturilor microintreprinderilor 
� TVA  
� impozitului pe salarii 
� impozitului pe veniturile din activitati independente, cu re-

gim de retinere la sursa 
� impozitului pe veniturile din dobanzi 
� impozitului pe alte venituri din investitii 
� impozitului pe veniturile din pensii 
� impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de noroc 
� impozitului pe veniturile din alte surse  
� contributiei de asigurari sociale  
� contributiei la asigurarile sociale de sanatate  
� contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de 

asigurari sociale de sanatate 
� contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj 
� comisionului ITM pentru pastrarea si completarea carnete-

lor de munca 
� contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli 

profesionale 
� varsamintelor de la angajator cu cel putin 50 de angajati 

pentru persoanele cu handicap neincadrate 
� contributiilor salariale si patronale totale aferen te sala-

riilor pentru semestrul II 2008, pentru asociatii, fundatii 
sau alte entitati nonprofit, care au avut posibilitatea virarii 
acestora semestrial (cu exceptie comisionului ITM), con-
form Ordonantei 47 din 28 august 2007  

� contributiei la Fondul pentru mediu 
� taxei pe jocurile de noroc 
Ca luni, 2 februarie este ultima zi pentru depunere a: 
� Optiunii de catre microintreprinderi referitoare la plata im-

pozitului pe profit, in situatia in care doresc sa renunte la 
regimul de impunere aplicabil microintreprinderilor; 

� „Cererii pentru optiunea de a determina venitul net in sis-
tem real” insotita de „Declaratia privind venitul estimat din 
activitati independente”, respectiv cea privind venitul esti-
mat din cedarea folosintei bunurilor de catre contribuabilii 
care opteaza pentru determinarea venitului net in sistem 
real, impusi pe baza de norme de venit;  

� Declaratiilor privind baza impozabila a terenurilor, cladirilor 
si a mijloacelor de transport catre autoritatile locale in ve-
derea stabilirii impozitelor locale. Aceeasi obligatie revine 
si utilizatorilor din cadrul unor contracte de leas ing 
financiar aferente autoturismelor sau cladirilor. 

Ca luni, 2 februarie este ultima zi pentru plata: 
� Plata integrala a impozitului pe mijlocul de transport, de 

catre detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care 
solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport 
in Romania, in situatia in care inmatricularea priveste o 
perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului 
fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, astfel: 

ο in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozi-
tul anual; 

ο in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se 
sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, 
impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianua-
rie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira 
inmatricularea. 

IMPORTANT 
Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta 
in completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul Ministeru-
lui de Finante: www.mfinante.ro   
Declaratiile fiscale evidentiate cu * pot fi depuse prin mijloace 
electronice de transmitere la distanta de contribuabilii care au 
optat pentru depunerea online a declaratiilor si au un certificat 
digital emis de ANAF inainte de 1 mai 2008 sau dupa de un 
furnizor de servicii de certificare acreditat. 
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Echipa APEX Team este formata din consultanti experimentati, disponibili 
sa va asiste si sa va ofere o gama diversificata de servicii contabile si de 
salarizare.  
Echipa noastra este formata din experti contabili specializati in asistenta 
functiei financiare si contabile a intreprinderilor si un grup de consultanti 
specializati in asistenta serviciului de salarizare al clientilor nostri. 
Oferim clientilor nostri o gama variata de servicii contabile, de salarizare, 
fiscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastra: 
� Servicii de “Start up”   

� Organizarea functiei contabile   

� Tinere de contabilitate  

� Asistenta contabila   

� Consultanta fiscala si contabila  « on line »  

� Salarizare si servicii conexe 

� Asistenta in implementarea ERP 

� Training 

Phone: + 40 (0) 31 809 2739  
Phone: + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:      + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro 

B-dul Dacia 56,  
Bucuresti, Sector 2 

ACCOUNTING AND PAYROLL 
EXPERT TEAM 
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Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor recent publicate si nu au scopul de a oferi sfat intr-o anumita privinta. APEX Team International 
isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor continute in aceste publicatii. 


