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ORDIN nr. 1318 din 25 aprilie 2008 privind constitu irea si atributiile Comisiei fiscale cen-
trale (MO 352/2008) 

Conform Ordinului, Comisia emite decizii pentru: 

� problemele de natura fiscala, prin coroborarea legislatiei din domeniu cu legislatia conexa, 
dupa caz, pentru care se impune solutionarea unitara in vederea eliminarii interpretarilor 
diferite in aplicarea legislatei;  

� problemele ce privesc conflictele de competenta ivite intre organele fiscale care nu sunt 
subordonate unui organ ierarhic comun. 

Deciziile comisiei se aproba prin ordin al Ministrului Economiei si Finantelor  (MEF) si sunt apli-
cabile de la data intrarii in vigoare a actului normativ avut in vedere la solutionarea fiecarei spe-
te.  

Deciziile de aplicare unitara ale Comisiei nu au efect asupra actelor administrative fiscale rama-
se definitive si irevocabile in sistemul cailor de atac. Deciziile Comisiei, chiar aprobate de Minis-
tru, pot fi in cele din urma supuse unei decizii in justitie. 

Comisia este coordonata de secretarul de stat care raspunde de politica si legislatie fiscala, 
avand in principal ca membri reprezentanti ai MEF si ai Agentiei Nationale de Administrare Fis-
cala (ANAF).  

Sesizarea Comisiei privind anumite spete se poate face de catre directiile de specialitate din 
cadrul MEF sau de comisia de proceduri fiscale din cadrul ANAF. 

ORDIN nr. 1372 din 6 mai 2008 privind organizarea e videntei in scopul TVA, conform art. 
156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO  364/2008) 

Noul Ordin actualizeaza modelele urmatoarelor documente de evidenta a operatiunilor in sco-
puri de TVA: 

� jurnalul pentru vanzari; 
� jurnalul pentru cumparari; 
� registrul non-transferurilor de bunuri; 
� registrul bunurilor mobile corporale primite in scopul expertizarii sau efectuarii de lucrari 

asupra acestora. 
Documentele prezentate in anexa Ordinului nu sunt formulare tipizate stabilite de MEF. Fiecare 
persoana impozabila poate sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina 
taxa colectata si taxa deductibila, conform specificului propriu de activitate. 

Documentele se pot intocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic. Ele se pot stoca 
prin orice metode si in orice loc, in urmatoarele conditii: 

� locul de stocare sa se afle pe teritoriul Romaniei, cu exceptia celor intocmite prin mijloace 
electronice, care pot fi pastrate in orice loc, daca pe perioada stocarii: 

ο se garanteaza accesul on-line la datele respective; 

ο se garanteaza integritatea continutului documentelor respective; 
� in cazul stocarii prin mijloace electronice, aceste documente sa fie puse la dispozitia orga-

nelor fiscale competente fara nicio intarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 53 din 21 aprilie 2008 privi nd modificarea si completarea 
Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionare a spalarii banilor, precum si pentru 
instituirea unor masuri de prevenire si combatere a  finantarii actelor de terorism (MO 
333/2008)  

Persoanele desemnate prin decizie interna vor raporta Oficiului, in cel mult 10 zile lucratoare, 
efectuarea operatiunilor suspecte cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima 
reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una 
sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele (anterior limita era de 10.000 euro).  

Prevederile se aplica si transferurilor externe in si din conturi pentru sume peste limita de     
15.000 euro.  
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ORDIN nr. 1311 din 25 aprilie 2008 pentru aprobarea  Proce-
durii de indreptare a erorilor materiale din docume ntele de 
plata intocmite de debitori privind obligatiile fis cale (MO 
340/2008) 

Indreptarea erorilor materiale din documentele de plata 
intocmite de debitori se va face pe baza unei cereri depuse la 
organul fiscal competent, conform prevederilor art. 114 alin. (6) 
din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

Procedura se aplica atunci cand: 

� plata obligaţiilor fiscale sa efectuat in alt cont bugetar decat 
cel corespunzator ori utilizand un cod fiscal eronat, sau 

� in contul bugetar, inclusiv in contul unic, au fost achitate si 
alte obligatii fiscale decat cele prevazute a se achita in 
contul respectiv. 

Solutionarea cererii contribuabilului se va face pe baza unui 
referat aprobat de conducatorul organului fiscal competent, in 
termen de 45 de zile de la inregistrarea acesteia. 

In urma aprobarii referatului, se va intocmi o nota care va fi 
transmisa unitatilor de trezorerie si contabilitate publica care vor 
proceda la stornarea platilor eronate si inregistrarea acestora in 
conturile corespunzatoare. 

CIRCULARA nr. 12 din 2 mai 2008 privind nivelul rat ei 
dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei , valabil 
in luna mai 2008 (MO 351/2008) 

Pentru luna mai 2008, nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR 
este de 9,50% pe an. 

ORDIN nr. 718 din 25 aprilie 2008 pentru aprobarea catego-
riilor de impozite, taxe, contributii si alte venit uri ale buge-
tului general consolidat care pot fi platite online  (prin Inter-
net) de catre persoanele fizice, prin intermediul c ardurilor 
bancare (MO 347/2008) 

Persoanele fizice pot achita online, la bugetul de stat, prin inter-
mediul cardurilor bancare, obligatiile fiscale reprezentand impo-
zit pe venit, plati anticipate cu titlul de impozit, regularizari afe-
rente impozitului pe venit si obligatii fiscale accesorii aferente 
acestora, pentru urmatoarele categorii de venituri: 

� venituri din activitati comerciale; 
� venituri din profesii libere; 
� venituri din drepturi de proprietate intelectuala; 
� venituri din cedarea folosintei bunurilor; 
� castiguri din transferul titlurilor de valoare; 
� venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la 

termen, pe baza de contract; 
� venituri din activitati agricole; 
� venituri din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul 

personal; 
� venituri din salarii pentru care angajatii au obligatia stabili-

rii, declararii si platii impozitului pe venit. 
ANAF va asigura conditiile necesare efectuarii platii online (prin 
Internet) a obligatiilor fiscale de catre persoanele fizice, prin 
intermediul cardurilor bancare.  

Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la 1 octombrie 
2008. 

ORDIN nr. 693 din 23 aprilie 2008 pentru completare a Ordi-
nului presedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprob area 
modelului si continutului formularelor utilizate pe ntru de-
clararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa ( MO 
336/2008) 

Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor soci-
ale si fondurilor speciale se completeaza cu o noua pozitie: 

� pozitia 26 - Contributia pentru asigurari sociale de sanatate 
datorata pentru persoanele care fac parte dintr-o familie 
care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Obligatia prevazuta se declara lunar in formularul 102 de catre 
platitori, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la 
care se refera. Aceasta obligatie se adauga in nomenclatorul 
obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fon-
durilor speciale care se platesc in contul unic, conform Ordinu-
lui presedintelui ANAF 691/2008 (MO 337/2008). 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 21 aprilie 2008 pen-
tru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicul e (MO 
327/2008) 

Aceasta ordonanta instituie taxa de poluare pentru autovehicu-
le, care va inlocui, incepand cu data de 1 iulie 2008, taxa speci-
ala pentru autoturisme si autovehicule.  

Obligatia de plata a taxei va interveni atat in cazul primei 
inmatriculari a unui autovehicul in Romania, cat si in cazul repu-
nerii in circulatie a unui autovehicul pentru care a functionat 
anterior o exceptie/scutire de la plata taxei.  

Cuantumul taxei, care va fi colectata si administrata de catre 
Administratia Fondului pentru Mediu, va fi stabilit de catre auto-
ritatea fiscala competenta, pe baza urmatoarelor elemente de 
calcul:  

� nivelul de poluare;  
� vechimea autovehiculului;  
� capacitatea cilindrica;  
� nivelul emisiilor de dioxid de carbon (in cazul autovehicule-

lor concepute si construite pentru transportul de pasageri 
cu norma de poluare Euro 3 si Euro 4).  

APEX Team este în continu ă dezvoltare şi de aceea dore şte să  

îşi completeze echipa cu noi contabili seniori şi juniori.  

 

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

 
Alătura ţi-vă echipei!   



Pag. 3 

 © 2008 APEX Team International 

 

Vor fi exceptate de la plata taxei, suplimentar fata de categoriile 
deja exceptate, si autovehiculele care au caroseria sau sasiul 
inlocuit, cu conditia inmatricularii lor anterioare pe teritoriul 
Romaniei.  

Ordonanta prevede ca vor fi scutite de la plata taxei si autovehi-
culele care:  

� sunt acordate institutiilor de administratie publica si 
organizatiilor non-guvernamentale;  

� sunt confiscate sau intrate in proprietatea privata a statului;  
� sunt destinate competitiilor sportive.  
Autovehiculele echipate cu motor diesel prevazute cu filtru de 
particule vor beneficia de o reducere a cuantumului taxei cu 
25%.  

Diferenta dintre suma achitata in perioada 1 ianuarie 2007 – 30 
iunie 2008 cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si auto-
vehicule si cuantumul rezultat din aplicarea noilor prevederi se 
va restitui contribuabililor, pe baza unei proceduri ce va fi stabi-
lita prin Hotarare de Guvern.  

ORDIN nr. 4 din 24 aprilie 2008 pentru punerea in a plicare a 
Normelor privind metodologia de calcul al marjei de  solva-
bilitate de care dispune asiguratorul care practica  asigurari 
de viata, al marjei de solvabilitate minime si al f ondului de 
siguranta (MO 346/2008) 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 52/2008 pentru modificarea 
si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatil e comer-
ciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privi nd regis-
trul comertului (MO 333/2008) 

Printre principalele modificari si completari aduse Legii 31/1990 
mentionam: 

Capacitatea de a incheia acte de dispozitie in form a auten-
tica 

Se introduce articolul 701 care prevede ca actele de dispozitie 
asupra bunurilor unei societati comerciale pot fi incheiate de 
catre reprezentantii legali ai societatii, in temeiul puterilor confe-
rite dupa caz prin lege, actul constitutiv sau hotarare a organe-
lor statutare ale societatii, adoptata conform prevederilor legii si 
actului constitutiv, nefiind necesara o procura speciala si in 
forma autentica, chiar daca actele de dispozitie trebuie 
incheiata in forma autentica. 

Sunt considerate valabil incheiate actele de dispozitie incheiate 
de reprezentantii legali in temeiul hotararilor sau imputernicirilor 
intocmite sub semnatura privata in conformitate cu regulile din 
actul constitutiv si cu celelalte reglementari interne ale 
societatii, daca respectiva imputernicire a fost acordata de catre 
organele statutare ale societatii cu respectarea dispozitiilor Le-
gii 31/1990. 

Fuziunea si divizarea 

Procedura fuziunii si a divizarii este simplificata in anumite 
situatii: 

Examinarea proiectului de fuziune sau divizare si intocmirea 
raportului de catre expertul desemnat de judecatorul delegat nu 
mai sunt necesare in situatia in care toti actionarii/asociatii (sau 
toti detinatorii altor valori mobiliare care confera drepturi de vot) 
ai fiecareia dintre societatile participante la fuziune sau divizare 
decid in acest sens. 

In cazul divizarii, intocmirea de catre administratorii societatii a 
raportului care explica proiectul de divizare si fundamentele 
sale juridice si economice si punerea sa la dispozitia 
actionarilor/asociatilor nu mai sunt necesare, daca toti 
actionarii/asociatii (sau toti detinatorii altor valori mobiliare care 
confera drepturi de vot) decid in acest sens. De asemenea, in 
cazul unei astfel de decizii nu mai este necesara punerea la 

dispozitia actionarilor/asociatilor a situatiilor financiare. 

Fuziunea transfrontaliera 

Se introduce un nou capitol, Capitolul III „Fuziunea transfrontali-
era” in titlul VI „Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor 
comerciale”, care transpune Directiva Parlamentului European 
si a Consiliului 2005/56/CE din 26 octombrie 2005 privind fuziu-
nea transfrontaliera a societatilor de capitaluri, publicata in Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene L 310 din 25 noiembrie 2005. 

Fuziunea transfrontaliera presupune ca, dintre societatile impli-
cate, cel putin doua sa fie guvernate de legislaţia a doua state 
membre diferite. Conform OUG 52/2008 prin “state membre” 
sunt asimilate atat statele membre ale Uniunii Europene cat si 
cele apartinand Spatiului Economic European. 

Dintre formele de societati comerciale prevazute de legea ro-
mana, numai societatile pe actiuni, societatile in comandita pe 
actiuni si societatile cu raspundere limitata, persoane juridice 
romane precum si societatile europene cu sediul in Romania, 
pot participa la o fuziune transfrontaliera. 

Procedura fuziunii transfrontaliere este in general similara cu 
cea a fuziunii intre societatile comerciale persoane juridice ro-
mane. 

In privinta societatilor comerciale persoane juridice romane si a 
societatilor europene cu sediul social in Romania care detin 
dreptul de proprietate asupra unui teren situat pe teritoriul 
Romaniei, OUG 52/2008 prevede ca acestea pot participa la o 
fuziune transfrontaliera in care societatea absorbanta sau soci-
etatea nou-infiintata este persoana juridica ce are nationalitatea 
unui alt stat membru numai dupa implinirea unui termen de 5 
ani de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. In ca-
zul in care terenul in cauza este un teren agricol, termenul este 
de 7 ani. 

Societatea europeana 

Se introduce un nou titlu, Titlul VII1 „Societatea europeana”, 
care reprezinta cadrul legal intern necesar aplicarii directe a 
Regulamentului Consiliului (CE) 2157/2001 din 8 octombrie 
2001 privind statutul societatii europene, publicat in Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L 294 din 10 noiembrie 2001.  

Societatile europene cu sediul in Romania sunt guvernate de 
dispozitiile Regulamentului Consiliului (CE) 2157/2001, de cele 
din Titlul VII1 al Legii 31/1990, precum si de dispozitiile privitoa-
re la societatile pe actiuni, in masura compatibilitatii cu regula-
mentul comunitar. 

Societatile europene cu sediul social in Romania au personali-
tate juridica de la data inmatricularii in Registrul Comertului. 
Societatile europene inmatriculate in Romania isi pot transfera 
sediul social intr-un alt stat membru pe baza proiectului de 
transfer avizat de judecatorul delegat si a hotararii adunarii ge-
nerale, adoptate in conditiile art.115 (2) din Legea 31/1990. 

Creditorii societatilor europene, ale caror creante sunt anterioa-
re datei publicarii proiectului de transfer si care nu sunt scaden-
te la aceasta data, pot face opozitie, care suspenda executarea 
transferului. Actionarii care nu au votat in favoarea hotararii 
adunarii generale prin care a fost aprobat transferul sediului 
intr-un alt stat membru au dreptul de a se retrage din societate 
si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate. 
Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile 
de la data adoptarii hotararii adunarii generale.  

Ulterior radierii societatii europene transferate, oficiul Registru-
lui Comertlui va comunica Jurnalului Uniunii Europene, pe chel-
tuiala societatii, un anunt privind radierea societatii din registrul 
comertului din Romania ca urmare a transferului sediului. 
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Completari aduse Legii 26/1990 – Registrul Comertul ui 

In cazul inregistrarii in Registrul Comertului a mentiunilor privind 
fuziunea, divizarea sau schimbarea sediului social al unei per-
soane juridice intr-un alt judet, judecatorul-delegat intai sesizat 
se va pronunta, prin aceeasi incheiere, si asupra: 

� inmatricularii persoanelor juridice infiintate; 
� radierii persoanelor juridice care isi inceteaza existenta; 
� inregistrarii modificarilor actelor constitutive ale persoanelor 

juridice care dobandesc o parte din patrimoniul persoanei 
juridice divizate; 

� inmatricularii si radierii persoanelor juridice, in cazul 
schimbarii sediului social in alt judet. 

ANGAJARE IN TIMPUL VACANTEI 

In timpul vacantei de vara studentii sau elevii se pot angaja 
temporar pentru diferite activitati sezoniere. Nu au acest drept 
tinerii sub 15 ani iar cei intre 15 si 16 ani numai cu acordul 
parintilor, pentru activitati potrivite pentru dezvoltarea lor fizica, 
aptitudinile si cunostintele lor. Nu pot desfasura activitati in lo-
curi de munca grele, vatamatoare sau periculoase decat dupa 
implinirea varstei de 18 ani. 

Angajarea se poate face in baza contractelor de munca pe du-
rata determinata. Perioada de proba este de 5 zile lucratoare 
pentru o durata a contractului de munca mai mica de 3 luni. 

Timpul de lucru pentru tinerii sub 18 ani va fi de 6 ore pe zi si de 
30 de ore pe saptamana, nu pot presta munca suplimentara si 
nici munca de noapte, zilnic acestia beneficiind de o pauza de 
masa de 30 de minute. 

Angajatorii care, pe perioada vacantelor stabilite potrivit legii, 
incadreaza in munca elevi si studenti beneficiaza de un stimu-
lent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe tara 
garantat in plata, pentru fiecare elev si student incadrat dar nu 
mai mult de 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic. In 
vederea acordarii stimulentului angajatorii trebuie sa incheie cu 
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de 30 de 
zile de la data angajarii elevilor si studentilor aflati in perioada 
vacantelor, o conventie.  

Suma reprezentand stimulentul financiar se deduce de catre 
angajator din contributia de asigurari de somaj datorata de 
acesta. 

Exista si posibilitatea efectuarii unei perioade de practica, mai 
ales pentru studenti, dar aceasta nu se remunereaza.  

Forma de angajare in baza conventiilor civile este inca in 
discutie, organele de control fiscal nerecunoscand conventiile 
civile si asimilandu-le contractelor individuale de munca, cu 
toate obligatiile sociale si fiscale ce rezulta din acestea. 

 

INDICATORI SOCIALI  

Contributii 2008   Angajator (rata %)  
Angajat 
(rata %)  

Contributia pentru asigurari sociale (*) 

19,5 % pentru conditii normale de munca (**) 

24,5% pentru conditii deosebite de munca (**) 

29,5% pentru conditii speciale de munca (**)  

9,5% 

 * NOTA: Nu mai exista plafon pentru calculul acest ei contributii.                                                                                            
**NOTA: Incepand cu 1 decembrie 2008,   cotele de contributie pentru asigurari sociale ale angajatorului vor fi:  
18 % pentru conditii normale de munca    23% pentru conditii deosebite de munca    28% pentru conditii speciale de munca 

Contributia pentru concedii medicale si indemnizatii de 
asigurari de sanatate 

0,85%   

Contributia pentru accidente de munca si boli profe-
sionale 

0,4% - 2%  in functie de codul CAEN al activitatii 
principale 

  

Contributia la fondul de somaj 1% 0,5% (**) 

* * NOTA: Cota de 0,5% la fondul de somaj datorata de salariat se aplica la venitul brut realizat  

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25%   

Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate 5,5% (*)  6,5% (**) 

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 (500 RON) la 
fiecare 100 de salariati 

  

Valoarea unui tichet de masa  7,88 RON   

Salariul minim pe economie (brut) 
500 RON 
1.000 RON pentru functii care necesita studii supe-
rioare 

  

Castigul salarial mediu nominal brut INSSE martie 
2008 

1.623 RON   

Diurna (in tara) 
Pentru angajatii institutiilor publice 
Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 RON 
32,50 RON 

  

*  NOTA: Incepand cu 1 decembrie 2008, cota de cont ributie va fi de 5,2% 

** NOTA: Incepand cu 1 iulie 2008, cota de contribu tie va fi de 5,5% 
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AGENDA lunii iunie 2008 

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 marti, 10 iunie este ultima zi pentru depunerea:  

� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 
taxa hoteliera 

Ca marti, 10 iunie este ultima zi pentru plata: 

� taxei hoteliere 
� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  
Ca luni, 16 iunie este ultima zi pentru depunerea: 

� declaratiei Intrastat pentru luna mai 2008 (depusa in format 
electronic); 

Ca luni, 16 iunie este ultima zi pentru plata: 

� taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate (tr. II) 
Ca vineri, 20 iunie, este ultima zi pentru plata: 

� impozitului pe reprezentante (prima transa - 50% din suma 
forfetara de 4.000 Euro). 

Ca miercuri, 25 iunie este ultima zi pentru depuner ea: 

� 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 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. 
Ca miercuri, 25 iunie este ultima zi pentru plata: 

� accizelor 
� impozitului la titei si la 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 
� plata comisionului ITM pentru pastrarea si completarea 

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

profesionale 
� varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele 

cu handicap neincadrate 
� contributiei la Fondul pentru mediu 
� taxei pe jocurile de noroc 
Ca  luni, 30 iunie, este ultima zi pentru depunerea : 

� declaratiei anuale privind veniturile din activitati agricole 
(pe baza de norme de venit) pentru anul 2007 (formular 
215, cod 14.13.01.13/9); 

� declaratiei informative anuale privind impozitul retinut pe 
veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de 
venit pentru anul 2007 (formular 205, cod 14.13.01.13/l) : 
venituri din dividende, venituri din dobanzi, venituri din pre-
mii si din jocuri de noroc, venituri din pensii, venituri din 
lichidare/dizolvare si alte venituri. 

IMPORTANT 

Odata depuse situatiile financiare 2007 atat la Administratia 
financiara cat si la Registrul Comertului, trebuie sa se finalizeze 
si evidenta contabila si fiscala aferenta exercitiului financiar 
inchis: 

� sa se completeze Registrul de evidenta fiscala; 
� sa se completeze Registrul inventar; 
� se se verifice ca PV al comisiei de inventar si eventualele 

decizii de casare, de scoatere din gestiune sunt semnate; 
� sa se arhiveze documentele primare (10/15 ani este regula 

generala cu exceptie unui ordin MEF pentru conservare 
timp de 5 ani); 

� perioada de conservare a situatiilor financiare a fost redusa 
la 10 ani prin Legea 259 din 19.07.2007 pentru modificarea 
si completarea Legii 82/1991 (MO 506/2007). 

 

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 
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Echipa APEX Team este formata din consultanti experimentati, disponibili sa va asis-
te si sa va ofere o gama diversificata de servicii contabile si de salarizare.  

Echipa noastra este formata din experti contabili specializati in asistenta functiei fi-
nanciare si contabile a intreprinderilor si un grup de consultanti specializati in asis-
tenta 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 

 © 2008 APEX Team International 

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. 


