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LEGE nr. 19 din 27 februarie 2009 a bugetului asigura rilor sociale de stat pe anul 2009 
(MO 122/2009) 
Prezenta lege modifica, incepand cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2009, cotele 
contributiei de asigurari sociale de stat sunt: 
� 31,3% pentru conditii normale de munca: 10,5% datorate de angajati (anterior 9,5%) si 

20,8% datorate de angajatori (anterior 18,5%); 
� 36,3% pentru conditii deosebite de munca: 10,5% datorate de angajati (anterior 9,5%)  si 

25,8% datorate de angajatori (anterior 23,5%); 
� 41,3% pentru conditii deosebite de munca: 10,5% datorate de angajati (anterior 9,5%) si 

30,8% datorate de angajatori (anterior 28,5%). 
Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 
este de 1.693 lei. 

ORDIN nr. 161 din 12 februarie 2009 privind stabili rea valorii nominale indexate a unui 
tichet de masa pentru semestrul I 2009 (MO 95/2009)  
Pentru semestrul I 2009, incepand cu luna martie, valoarea nominala a unui tichet de masa 
este de 8,48 lei (anterior 8,31 lei). 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 4 din 11 februarie 2009 priv ind reglementarea unor ma-
suri in domeniul bugetar (MO 92/2009) 
Cota de contributie la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) se va mentine la 2% din 
salariul brut si in anul 2009.  
Conform Legii 411/2004 contributia la fondurile de pensii administrate privat era stabilita la 2% 
in primul an de colectare, urmand sa se majoreze cu 0,5% pe an, in urmatorii 8 ani. Astfel in 
2009, cota trebuia sa fie 2,5%.  

INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE LA 31.12.2008  
Ministerul de Finante a publicat Normele de intocmire a situatiilor financiare la 31.12.2008, 
mentionate in cadrul programului de intocmire a acestora furnizat de MEF, iar pe site-ul 
www.mfinante.ro "Ghidul practic pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directi-
vele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005". 
Situatiilor financiare anuale (complexe sau simplifi cate) 
Componentele situatiilor financiare anuale (versiune complexa) sunt:  
� bilant ; 
� cont de profit si pierdere; 
� situatia modificarilor capitalului propriu; 
� situatia fluxurilor de trezorerie; 
� note explicative la situatiile financiare anuale. 
Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor 
imobilizate" (cod 40). 
Situatiile financiare anuale complexe vor fi intocmite de urmatoarele categorii de societati: 
� Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a 2 din urmatoarele 3 criterii de 

marime: 
ο total active: 3.650.000 Euro 
ο cifra de afaceri neta: 7.300.000 Euro 
ο numar mediu salariati: 50 
� Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata 

reglementata (fara a se tine seama de criterii de marime). 
Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a 2 dintre criteriile de marime 
prevazute mai sus intocmesc situatii financiare anuale simplificate. 
Componentele situatiilor financiare anuale simplificate sunt: 
� bilant prescurtat; 
� cont de profit si pierdere; 
� note explicative la situatiile financiare anuale simplificate. 
Optional se poate intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de 
trezorerie. Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia 
activelor imobilizate" (cod 40). 
Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale complexe la 2007 vor intocmi 
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situatii financiare anuale simplificate numai daca, in doua 
exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a 2 dintre 
cele 3 criterii de marime prevazute. Prin 2 exercitii financiare 
consecutive se intelege exercitiul financiar precedent celui pen-
tru care se intocmesc situatiile financiare anuale (2007) si 
exercitiul financiar curent, cel pentru care se intocmesc situatiile 
financiare anuale (2008). 
Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale 
simplificate la 2007 vor intocmi situatiile financiare complexe 
numai daca in 2 exercitii financiare consecutive depasesc limi-
tele a 2 dintre cele 3 criterii de marime mentionate mai sus.  
Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romania 
care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate 
reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin aces-
tor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financia-
re anuale cerute de Legea contabilitatii nr. 82/199 republicata. 
Salarii si tichete de masa 
Persoanele juridice inscriu in formularul "Contul de profit si pier-
dere", la randul 16 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile 
reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand se va cuprinde 
si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor.  
Repartizarea  
� Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil 

se efectueaza dupa adunarea generala a actionarilor sau 
asociatilor (AGA) care a aprobat repartizarea profitului, prin 
inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite 
actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit 
legii.   

� Inchiderea conturilor 121 si 129 se efectueaza la inceputul 
exercitiului financiar urmator celui pentru care se  
intocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele 2 
conturi apar cu soldurile corespunzatoare in bilantul 
intocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile 
financiare anuale. 

Semnatura 
Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in 
drept, cuprinzand si numele in clar al acestora. Randul 
corespunzator calitatii persoanei care a intocmit situatiile finan-
ciare se completeaza astfel: 
� Directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana 

imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii; 
� Persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, mem-

bre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor 
Autorizati din Romania. 

Audit 
Fac obiectul auditului statutar si situatiile financiare anuale 
intocmite de societatile comerciale ale caror valori mobiliare 
sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata precum 
si de entitatile de interes public, astfel cum sunt definite potrivit 
legii.  
Societatile pe actiuni care au optat pentru sistemul dualist 
(Directorat si Consiliu de supraveghere) sunt supuse auditului 
financiar. 
Indiferent de forma juridica (S.A. sau S.R.L.) , situatiile financia-
re anuale intocmite de persoanele juridice prevazute la pct. 3 
alin. 1 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-
a a CEE sunt auditate potrivit legii. Ca urmare, situatiile financi-

are sunt supuse auditului financiar cand sunt depasite in doua 
exercitii financiare consecutive limitele a 2 din urmatoarele 3 
criterii de marime: 
� total active: 3.650.000 Euro 
� cifra de afaceri neta: 7.300.000 Euro 
� numar mediu salariati: 50 
Depunerea 
Depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale 
Ministerului Economiei si Finantelor (MEF) se face astfel: 
� Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la 

data infiintarii pana la 31.12.2008 nu intocmesc situatii 
financiare anuale, urmand sa depuna o declaratie in acest 
sens, pe proprie raspundere, in termen de 60 zile de la 
incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale 
MEF, care sa cuprinda toate datele de identificare a 
entitatii: 

ο denumirea completa (conform certificatului de 
inmatriculare); 

ο adresa si numarul de telefon; 
ο numarul de inregistrare la Registrul comertului; 
ο codul fiscal/codul unic de inregistrare; 
ο capitalul social. 
� Pentru societatile comerciale, societatile/companiile 

nationale, regiile autonome, institutele nationale de cerce-
tare-dezvoltare, in termen de 150 de zile de la incheierea 
exercitiului financiar – 30 mai 2009 . Situatiile financiare 
anuale vor fi insotite de:  

ο raportul administratorilor; 
ο o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii 

persoanei juridice pentru intocmirea acestora potrivit pre-
vederilor art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, repu-
blicata, si Reglementarilor contabile conforme cu Directi-
va a IV-a a CEE; 

ο raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa 
caz;  

ο extras din decizia AGA privind repartizarea profitului sau 
acoperire a pierderii, chiar daca Normele mentioneaza 
"propunerea de repartizare a profitului/acoperire a pierde-
rii".  .  

Mentionam ca potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind 
societatile comerciale (art. 185), reprezentantii legali ai 
societatilor comerciale au obligatia ca, in termen de 15 zile de 
la data AGA, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului copii 
pe suport hartie dupa situatiile financiare anuale si in forma 
electronica.  

REMINDER – CONSOLIDAREA CONTURILOR 
Dorim sa readucem in atentie cateva mentiuni privind consoli-
darea statutara a conturilor, informatii care au mai fost cuprinse 
in buletinele noastre informative. 
In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1579 / 2007 pentru 
modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal,  aprobate prin HG nr. 44/-
2004 (MO 894/2007), o societate-mama este scutita de la 
intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data 
bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie 
consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente 
situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre 
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urmatoarele 3 criterii:  
� total active: 17.520.000 Euro;  
� cifra de afaceri neta: 35.040.000 Euro;  
� numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 

250. 
Societatile care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare 
anuale consolidate pot intocmi aceste situatii fie potrivit Regle-
mentarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a 
Comunitatilor Economice Europene, fie in baza Standardelor 
Internationale de Raportare Financiara (IFRS).   
In ceea ce priveste reglementarile contabile aplicabile situatiilor 
financiare consolidate, mentionam prevederile legii nr. 259 din 
19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Legii 
contabilitatii nr. 82/1991 (MO 506/2007): 
� Societatile-mama sunt obligate sa intocmeasca situatii 

financiare anuale consolidate 
� Persoanele juridice care apartin unui grup de societati si 

intra in perimetrul de consolidare al societatii-mama sunt 
supuse auditului financiar;  

� Situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa fie 
insotite de o declaratie scrisa a administratorului societatii-
mama prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea 
acestora si confirma ca:  

ο politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financi-
are anuale consolidate sunt in conformitate cu 
reglementarile contabile aplicabile;  

ο situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine 
fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a 
celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului.  

� Membrii organelor de administratie, de conducere si supra-
veghere ale societatii-mama au obligatia de a se asigura 
ca situatiile financiare anuale consolidate si raportul conso-
lidat al administratorilor sunt întocmite si publicate in con-
formitate cu Ordinul nr. 917 din 28 iunie 2005. Prin publica-
re se intelege depunerea documentelor prevazute de lege 
la oficiul registrului comertului si afisarea unor indicatori 
care au caracter public, in modalitatea prevazuta de aceas-
ta institutie, respectiv publicarea pe site-ul Oficiului Natio-
nal al Registrului Comertului a indicatorilor respectivi, sau 
eliberarea la cerere de copii certificate de pe situatiile fi-
nanciare anuale complete, raportul administratorilor si ra-
portul de audit. 

� Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc în 
termen de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al 
societatii-mama (deci pana la 31 august 2009 pentru 
exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008).  

CIRCULARA nr. 5 din 4 februarie 2009 privind nivelu l ratei 
dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei  valabil 
în luna februarie 2009 (MO 75/2009) 
Pentru luna februarie 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a 
BNR este de 10,25% pe an.  

ORDIN nr. 691 din 18 februarie 2009 pentru aprobare a Nor-
melor tehnice privind inregistrarea si identificare a operato-
rilor economici stabiliti in Romania (MO 106/2009) 
Prezentul Ordin aproba normele tehnice privind inregistrarea si 
identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania. In peri-
oada 23 februarie – 31 martie 2009 , operatorii economici 
stabiliti in Romania, care doresc sa fie inclusi in aceasta baza 
de date vor solicita la autoritatea vamala atribuirea 
numarului de inregistrare si identificare EORI . Numarul 
EORI este unic si valabil in relatiile cu toate autoritatile vamale 
de pe teritoriul Uniunii Europene. 
In vederea derularii in conditii optime a operatiunilor vamale 
dupa data de 1 iulie 2009, Autoritatea Nationala a Vamilor con-
stituie in perioada 23 februarie - 31 martie 2009, baza de date 
nationala EORI initiala care se transmite Comisiei Europene.  

HOTARARE nr. 50 din 29 ianuarie 2009 privind modific area 
Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigura-
re pentru accidente de munca si boli profesionale, aproba-
te prin HG nr. 144/2008 (MO 63/2009) 
Tariful de risc are valoarea cuprinsa intre 0,15 si 0,85 %, aplica-
ta asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. Astfel sunt 
confirmate cotele de contributie prevazute in OUG 226/-
30.12.2008.  

INSTRUCTIUNI din 4 februarie 2009 de aplicare a unor  pre-
vederi din Normele metodologice de aplicare a preve derilor 
OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in ved erea 
cresterii copilului, aprobate prin HG nr. 1025/2006  (MO 87/-
2009) 
Potrivit prezentelor instructiuni, veniturile care se iau in conside-
rare pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru 
cresterea copilului reprezinta, dupa caz, suma incasata din 
veniturile din salarii, care se stabileste astfel: 
� la locul unde se afla functia de baza: suma incasata de 

persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 
16% asupra bazei de calcul a impozitului, determinata ca 
diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deduce-
rea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei 
luni si a deducerii personale acordate pentru luna respecti-
va, si contributiile la fondurile de pensii facultative, precum 
si cotizatia sindicala platita in luna respectiva; 

� pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri: suma incasata 
de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 
16% asupra bazei de calcul, determinata ca diferenta intre 
venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de reali-
zare a acestora. 

ORDIN nr. 193 din 17 februarie 2009 pentru aprobare a mo-
delului si continutului formularelor "Adeverinta de  venit" si 
"Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit" pe ntru per-
soane fizice (MO 109/2009) 
Ordinul aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare: 
� "Adeverinta de venit", cod 14.13.21.13; 
� "Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit", cod 

14.13.25.13. 
Formularul "Adeverinta de venit" reprezinta documentul prin 
care se atesta faptul ca o persoana fizica figureaza in evidenta 
fiscala, constituita pe baza declaratiilor depuse, cu venituri rea-
lizate / estimate privind un an fiscal.  
Adeverinta de venit se elibereaza de organul fiscal competent, 
conform legii, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formula-
rului "Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit". 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 8 din 18 februarie 2009 
privind acordarea tichetelor de vacanta (MO 110/200 9) 
Printre principalele prevederi mentionam: 
� Angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui 

contract individual de munca pot acorda, in conditiile legii, 
bonuri de valoare, denumite tichete de vacanta;  

� Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor 
sub forma de tichete de vacanta este contravaloarea a 6 
salarii de baza minime brute pe tara garantate la plata, 
pentru un salariat, in decursul unui an fiscal; 

� Tichetele de vacanta sunt integral suportate de catre anga-
jator; 

� Angajatorii acorda tichete de vacanta numai in cazul in 
care in anul fiscal anterior au obtinut profit  sau venit, 
dupa caz; 

� Continutul minim al pachetului de servicii care se poate 
achizitiona prin intermediul tichetelor de vacanta va fi stabi-
lit prin normele de aplicare a prezentei ordonante de ur-
genta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului; 

� Prestarea serviciilor achizitionate prin intermediul tichetelor 
de vacanta se face in unitati turistice autorizate de Ministe-
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rul Turismului; 
� Angajatul care beneficiaza de tichete de vacanta nu mai 

beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal; 
� Tichetul de vacanta are o perioada de valabilitate de un an 

de la data emiterii; 
� Valorile nominale permise pentru tichetele de vacanta sunt: 

10, 20, 30, 40 si 50 lei. 
� In termen de 15 zile vor fi emise Norme metodologice de 

aplicare.  

DECIZIE nr. 95 din 11 decembrie 2008 privind stabilir ea 
formularului tipizat al notificarilor prevazute de Legea nr. 
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la  prelu-
crarea datelor cu caracter personal si libera circu latie a 
acestor date (MO 876/2008) 
Prin prezenta decizie se aproba formularul tipizat al notificarilor 
prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date.  
Noul formular intra in vigoare la 1 martie 2009. Notificarea catre 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personal poate fi facuta la  www.dataprotection.ro  
Notificarea prelucrarii datelor cu caracter personal nu este ne-
cesara cand prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare 
la proprii angajati si la colaboratorii externi este efectuata de 
entitatile de drept public si de drept privat, in vederea indeplinirii 
unor obligatii legale (Decizie 90 – MO 654/2006). 

ORDIN nr. 93 din 27 ianuarie 2009 pentru modificare a Ordi-
nului presedintelui ANAF nr. 1294/2007 privind impo zitele, 
contributiile si alte sume reprezentand creante fis cale, care 
se platesc de contribuabili intr-un cont unic (MO 6 1/2009) 
Ordinul adauga in lista impozitelor care se platesc in contul unic 
si “Impozitul pe veniturile din activitati agricole”. 

ORDIN nr. 67 din 22 ianuarie 2009 privind modificar ea si 
completarea Ordinului presedintelui ANAFnr. 819/200 8 pen-
tru aprobarea Procedurii privind declararea contribu abililor 
inactivi (MO 60/2009) 

HOTARARE nr. 1 din 15 ianuarie 2009 privind aprobare a 
Normei nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea  Nor-
mei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile co nforme 
cu Directiva a IV-a a CEE aplicabile entitatilor auto rizate, 
reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveg he-

re a Sistemului de Pensii Private (MO 45/2009) 

ORDIN nr. 1 din 5 februarie 2009 pentru aprobarea N orme-
lor privind incheierea exercitiului financiar 2008 pentru 
societatile din domeniul asigurarilor (MO 91/2009) 

HOTARARE nr. 105 din 18 februarie 2009 privind abrog area 
Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modele-
lor formularelor comune privind activitatea financi ara si 
contabila si a normelor metodologice privind intocm irea si 
utilizarea acestora (MO 105/2009) 
Prezenta hotarare abroga HG 831/1997 pentru aprobarea mo-
delelor formularelor comune privind activitatea financiara si 
contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utili-
zarea acestora. Reamintim ca HG 831/1997 era principalul act 
legislativ de reglementare a formularelor financiar-contabile, a 
celor cu regim special si a normelor de completare si utilizare a 
acestora. Ordinul 3512 din 27 noiembrie 2008 (MO 870/2008) 
privind documentele financiar-contabile a devenit n oul ca-
dru de reglementare a documentelor financiar- conta bile si 
a modului de completare si utilizare al acestora. Ordinul 
3512 contine de asemenea precizari in cazul inregistrarii  
achizitiilor in cheltuieli si nu in stocuri, posibila cand 
intreprinderea foloseste metoda de inventar intermitent conform 
prevederilor Legii 82/1991; aceasta metoda fiind putin folosita in 
Romania, majoritatea intreprinderele prefera metoda de inven-
tar permanent (vezi Noutati Legislative APEX Team nr. 
12/2008).  

AGENDA lunii martie 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 completati Registrul de evidenta fiscala daca declaratia 

anuala privind impozitul pe profit (formularul 101) a fost 
depusa pana la 16.02.2009 ; 

� Sa inregistrati la Administratia Financiara contractele de 
prestari servicii incheiate cu nerezidentii in cursul lunii; 

� Sa faceti inventarierea patrimoniului in cazul in care folositi 
inventarul intermitent; 

� Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii. 
 

INDICATORI SOCIALI 

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

Contributia pentru asigurari sociale 

20,8 % pentru conditii normale de munca  (*) 
25,8 % pentru conditii deosebite de munca  (*) 
30,8 % pentru conditii speciale de munca (*) 
* NOTA: se aplica incepand cu luna februarie 2009 

10,5%(*) 

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

Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale 0,15% - 0,85%  in functie de codul CAEN al activitatii principale   
Contributia la fondul de somaj 0.5% 0,5% 
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25%   
Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate 5,2% 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  8,48 RON incepand cu luna martie 2009 (8,31 RON anterior)   

Salariul minim pe economie (brut) 
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 decembrie 2008 2.023 RON   
Diurna (in tara) 
Pentru angajatii institutiilor publice 
Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 RON 
32,50 RON 
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Pentru indeplinirea 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 mentiunilor referitoare la TVA (ex. „taxare inver-

sa”, „operatiune neimpozabila” etc.) inscrise pe factura; 
� Inscrierea pe facturile primite a sumei 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, 2 martie este ultima zi pentru depunerea: 
� declaratiei anuale privind retinerea la sursa a impozitului 

pe veniturile din activitati independente; 
� declaratiei anuale privind impozitul pe reprezentante; 
� fiselor fiscale aferente anului 2008. 
Ca marti, 10 martie este ultima zi pentru depunerea : 
� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 

taxa hoteliera 
Ca marti, 10 martie este ultima zi pentru plata: 
� taxei hoteliere 
� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  
Ca luni, 16 martie este ultima zi pentru depunerea:  
� declaratiei anuale de venit pentru asociatiile fara personali-

tate juridica, constituite intre persoane fizice  (formular 204) 
� declaratiei INTRASTAT pentru luna februarie 2009 

(depusa in format electronic). 
Ca luni, 16 martie este ultima zi pentru plata: 
� impozitului pe veniturile din activitati independente (transa 

I) 
� impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor, cu 

exceptia veniturilor din arendare (transa I) 
� taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate (transa 

I) 
Ca miercuri, 25 martie este ultima zi pentru depune rea: 
� declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul general 

consolidat (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 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 

� listei 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. 
Ca miercuri, 25 martie este ultima zi pentru plata:  
� accizelor 
� impozitului pe titeiul si pe gazele naturale din productia 

interna 
� impozitului pe veniturile nerezidentilor 
� TVA  
� impozitului pe salarii 
� impozitului pe veniturile din activitati independente, cu re-

gim de retinere la sursa 
� impozitului pe veniturile din dividende 
� 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 pentru pastrarea si completarea carnetelor 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 
� contributiei la Fondul pentru mediu 
� taxei pe jocurile de noroc. 
Ca marti, 31 martie, este ultima zi pentru depunere a: 
� Declaratiei pe propria raspundere a societatilor si operato-

rilor de transport rutier (definiti conform OUG 109/2005) 
pentru determinarea impozitului datorat pentru anul fiscal 
2009. Astfel, pentru fiecare mijloc de transport marfa sau 
combinatie de autovehicule cu masa totala autorizata ega-
la sau mai mare de 12 tone, trebuie declarat daca vehiculul 
a efectuat sau urmeaza sa efectueze in cursul anului cel 
putin o operatiune de transport rutier international. 

Ca marti, 31 martie, este ultima zi pentru plata: 
� Taxelor locale aferente terenurilor, cladirilor si mijloacelor 

de transport (transa I). Transa II si ultima va fi 30 septem-
brie 2009. 

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. 
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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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