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HOTARARE nr. 488 din 28 aprilie 2009 pentru completa rea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003—Codul fiscal, aprobat e prin HG nr. 44/2004 (MO 286/2009) 

Impozitul minim 
Pentru determinarea impozitului pe profit datorat se vor avea in vedere urmatoarele: 
� se determina impozitului pe profit aferent trimestrului/anului, potrivit prevederilor titlului II 

din Codul fiscal; 
� se efectueaza incadrarea in transa de venituri totale anuale prevazuta la art. 18 alin. (3) din 

Codul fiscal in functie de veniturile totale anuale inregistrate la data de 31 decembrie a 
anului precedent, din care se scad veniturile prevazute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal; 

� se stabileste impozitul minim anual/trimestrial datorat corespunzator transei de venituri 
totale anuale, determinata la punctul precedent; 

� se compara impozitul pe profit trimestrial/anual cu impozitul minim trimestrial/anual si 
obligatia de declarare si de plata se stabileste la nivelul sumei celei mai mari intre cele 
doua. 

Prezentam in continuare doua exemple mentionate de HG 488: 
Cazul 1 - O societate comerciala a determinat la sfarsitul trimestrului al II-lea impozit pe profit in 
suma de 250 lei.  
Cazul 2 – O societate comerciala a determinat la sfarsitul trimestrului al II-lea impozit pe profit 
in suma de 500 lei. 
Pentru incadrarea in prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia in calcul veniturile totale 
inregistrate la 31 decembrie 2008, determinand un impozit minim in valoare de 2.200 lei, 
corespunzator transei de venituri totale anuale in suma de 40.000 lei. Pentru perioada 1 mai 
2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaza in mod corespunzator 
prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultit cu 2 (lunile mai si iunie), astfel: 
(2.200/12) x 2 = 367 lei. 
Cazul 1- Avand in vedere ca impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este in suma 
de 250 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeasi perioada este de 367 lei, contribuabilul 
are obligatia de plata a impozitului minim in suma de 367 lei. 
Cazul 2 -  Avand in vedere ca impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este in suma 
de 500 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeasi perioada este de 367 lei, contribuabilul 
are obligatia de plata a impozitului pe profit in suma de 500 lei. 
HG 488 mentioneaza urmatoarele masuri tranzitorii si reguli speciale: 
� Pentru trimestrul II al anului 2009, comparatia se va face intre impozitul pe profit datorat si 

respectiv impozitul minim aferent lunilor mai si iunie calculat prin impartirea impozitului 
minim anual la 12 si inmultirea cu 2.  

� Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent trimestrului al IV-lea al anului 2009, din 
impozitul pe profit calculat cumulat de la inceputul anului se scade impozitul pe profit afe-
rent perioadei precedente, inclusiv impozitul minim datorat, dupa caz, pana la nivelul impo-
zitului minim datorat in cursul anului fiscal. 

Exemplu:  
O societate comerciala inregistreaza pierdere fiscala la sfarsitul trimestrului I si al II-lea. Pentru 
incadrarea in prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia in calcul veniturile totale inregistrate la 
31 decembrie 2008, determinand un impozit minim in valoare de 6.500 lei, corespunzator tran-
sei de venituri totale anuale in suma de 300.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 
din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaza in mod corespunzator prin impartirea impo-
zitului minim anual la 12 luni si inmultit cu 2 (lunile mai si iunie), astfel: (6.500/12) x 2= 1.083 lei. 
Prin urmare, pentru trimestrul al II-lea societatea datoreaza impozitul minim in suma de 1.083 
lei.  
Impozitul pe profit cumulat de la inceputul anului este in suma de 6.000 lei. Pentru determina-
rea impozitului datorat pentru trimestrul al III-lea se efectueaza urmatorul calcul: 6.000-1.083 = 
4.917 lei. Se compara impozitul pe profit aferent trimestrului al III-lea, in suma de 4.917 lei, cu 
impozitul minim aferent acestei perioade: (6.500/12) x 3 = 1.625 lei si se datoreaza impozitul pe 
profit. 
La inchiderea exercitiului financiar 2009, contribuabilul inregistreaza pierdere fiscala. Prin urma-
re, pentru trimestrul al IV-lea datoreaza impozit minim in suma de 1.625 lei. In acest caz, impo-
zitul pe profit de recuperat reprezinta impozitul datorat in cursul anului respectiv mai putin impo-
zitul minim. 
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� Impozitul pe profit aferent trimestrului/anului se calculeaza 
potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal, inclusiv cele 
referitoare la recuperarea pierderii fiscale prevazute la art. 
26 din titlul II "Impozitul pe profit". 

Exemplu: 
O societate comerciala inregistreaza la sfarsitul anului 2008 
pierdere fiscala in suma de 700 lei. In cursul anului 2009 socie-
tatea inregistreaza in trimestrul I pierdere fiscala, iar in trimes-
trul al II-lea inregistreaza un profit impozabil in suma de 13.200 
lei. Impozit pe profit aferent trimestrului al II-lea = (13.200-700) 
x 16% = 2.000 lei. Pentru incadrarea in prevederile art. 18 alin. 
(2) contribuabilul ia in calcul veniturile totale inregistrate la 31 
decembrie 2008, determinand un impozit minim in valoare de 
2.200 lei, corespunzator transei de venituri totale anuale in su-
ma de 35.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 
din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaza in mod 
corespunzator prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni 
si inmultit cu 2 (lunile mai si iunie), astfel: (2.200/12) x 2 = 367 
lei. Avand in vedere ca impozitul pe profit datorat pentru trimes-
trul al II-lea este in suma de 2.000 lei, iar impozitul minim calcu-
lat pentru aceeasi perioada este de 367 lei, contribuabilul are 
obligatia de plata a impozitului pe profit in suma de 2.000 lei. 
� Nu intra sub incidenta impozitului minim contribuabilii care 

la data de 1 mai 2009 se aflau in inactivitate temporara si 
aceasta inceteaza in cursul anului 2009, precum si contri-
buabilii care se infiinteaza in cursul anului, pentru anul res-
pectiv.  

� Contribuabilii infiintati in cursul anului 2009 in urma unor 
operatiuni de reorganizare platesc impozit minim anual de 
la data inregistrarii la Registrul Comertului. In cazul unei 
fuziuni, la determinarea impozitului minim anual se ia in 
calcul suma veniturilor anuale ale societatilor participante. 
In cazul unei divizari, veniturile totale anuale se determina 
proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate 
de catre persoana juridica cedenta, conform proiectului. 

Mentionam ca regulile de mai sus se aplica corespunzator si 
impozitului pe veniturile microintreprinderilor. 

Limitarea dreptului de deducere a cheltuielilor cu combus-
tibilii si a TVA aferenta anumitor categorii de auto vehicule 
Termenii si expresiile mentionate in prevederile OUG 34 (MO 
249/2009) in ceea ce priveste deductibilitatea cheltuielilor cu 
vehiculele la stabilirea impozitului pe profit si impozitului pe 
venit, precum si in cazul deducerii TVA sunt clarificate prin pre-
zentele Normele metodologice, astfel: 
� Vehiculele utilizate exclusiv pentru reparatii si/sau 

interventie: Reprezinta vehiculele care pot fi inzestrate sau 
nu cu echipamente tehnice specifice, ce servesc persona-
lului specializat in vederea repararii bunurilor, precum si 
cele utilizate in actiuni de interventie;   

� Vehiculele utilizate exclusiv pentru paza si protectie: Sunt 
vehiculele utilizate in vederea asigurarii sigurantei obiecti-
velor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite 
care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a 
acestora, precum si protejarii persoanelor impotriva 
oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea 
fizica sau sanatatea;  

� Vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat: Reprezinta 
vehiculele care servesc la primirea, transportul si distribui-
rea scrisorilor, coletelor si pachetelor;  

� Vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj: 
Reprezinta vehiculele rutiere special amenajate pentru a 
gazdui tehnica specifica pentru inregistrari audio-video sau 
transmisii complexe video, audio si/sau date prin unde 
hertziene sau medii optice, capabile sa efectueze productii 
de televiziune sau radio inregistrate sau transmise in direct 
sau sa transmita la distanta prin tehnologii de 
radiofrecventa (radiorelee, transmisii prin satelit) sau prin 
fibra optica semnalul unei productii de televiziune sau de 
radio catre alte care de reportaj sau catre un telecentru sau 
un sediu central de radiodifuziune;  

� Vehiculele destinate exclusiv utilizarii de catre agentii de 
vanzari: Reprezinta vehiculele utilizate in cadrul activitatii 
unei persoane impozabile de catre angajatii acesteia care 
se ocupa in principal cu prospectarea pietei, desfasurarea 
activitatii de merchandising, negocierea conditiilor de 
vanzare, derularea vanzarii bunurilor, asigurarea de servi-
ciu post-vanzare si monitorizarea clientilor. Se limiteaza 
deductibilitatea TVA la cel mult un vehicul utilizat de fiecare 
agent de vanzari. In aceasta categorie se cuprind si vehi-
culele de test-drive utilizate de dealerii auto;  

� Vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului 
la si de la locul de desfasurare a activitatii: Reprezinta ve-
hiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor 
in scopul desfasurarii activitatii economice la si de la 
resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul 
angajatorului, sau si de la sediul angajatorului la locul in 
care se desfasoara efectiv activitatea sau la si de la 
resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul 
de desfasurare a activitatii, atunci cand exista dificultati 
evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un 
acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajato-
rul se obliga sa asigure gratuit acest transport;  

� Vehiculele utilizate exclusiv de catre agentii de recrutare a 
fortei de munca: Sunt utilizate in cadrul activitatii agentilor 
de plasare a fortei de munca de catre personalul care se 
ocupa in principal cu recrutarea si plasarea fortei de mun-
ca. Se limiteaza deductibilitatea TVA la cel mult un vehicul 
utilizat de fiecare agent de recrutare;  

� Vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata: 
Reprezinta vehiculele care contribuie in mod esenti al 
la prestarea directa a serviciilor cu plata si fara  de care 
serviciile nu pot fi efectuate.  

Rezerve din reevaluare 
Se face precizarea ca nu se schimba regimul fiscal al rezerve-
lor reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluarea 
mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 
ianuarie 2004, existente in sold in contul "1065" la data de 30 
aprilie 2009 inclusiv. Aceste rezerve raman in continuare impo-
zabile la momentul schimbarii destinatiei acestora potrivit art.22 
alin. (5) din Codul fiscal. 

 

APEX Team este în continu ă dezvoltare şi de aceea dore şte să  
îşi completeze echipa cu un contabil experimentat vor bitor de limb ă francez ă 

 

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

 
Alătura ţi-vă echipei!   
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HOTARARE nr. 616 din 20 mai 2009 pentru modificarea pct. 
701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr . 571/-
2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/ 2004 (MO 
351/2009) 
Pentru determinarea profitului impozabil incepand cu anul fiscal 
2009, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta este 
de 8% (anterior 7%). 

ORDIN nr. 343 din 14 aprilie 2009 pentru modificare a si 
completarea Normelor de aplicare a prevederilor Leg ii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii si alte d repturi de 
asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidar itatii so-
ciale nr. 340/2001 (MO 310/2009) 
Prezentul ordin precizeaza modul in care angajatorii care aplica 
OUG 28 (MO 186/2009) privind reglementarea unor masuri de 
protectie sociala in cazul somajului tehnic, vor completa 
declaratia privind contributia de asigurari sociale de stat. Anga-
jatorul va depune lunar, cu respectarea prevederilor legale, 
declaratia nominala in care vor inregistra separat asiguratii care 
se afla in situatia intreruperii temporare a activitatii. Astfel se 
vor completa lunar cate 2 declaratii pentru contributia de 
asigurari sociale de stat: una care cuprinde asiguratii ce s-au 
aflat in somaj tehnic si una care va cuprinde ceilalti salariati. In 
cazul in care un salariat s-a aflat in somaj tehnic o parte din 
luna iar restul lunii a lucrat, va figura pe ambele declaratii. 

ORDIN nr. 788 din 24 aprilie 2009 privind modificar ea Ordi-
nului presedintelui ANAF nr. 552/2008 pentru aproba rea 
modelului si continutului formularului "Declaratie recapitu-
lativa privind livrarile/achizitiile intracomunitar e de bu-
nuri" (MO 281/2009) 
Operatiunile inscrise la randurile de regularizari din Decontul de 
TVA, respectiv randurile 2, 5 si 16, se cuprind in declaratia re-
capitulativa 390 rectificativa aferenta perioadei la care se refera 
aceste operatiuni. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 mai 2009 privind 
imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea ev aziunii 
fiscale (MO 347/2009) 
Prezenta Ordonanta aduce modificari Codului de Procedura 
Fiscala, modificari ale OUG 91/2003 privind organizarea Garzii 
Financiare si alte masuri de natura fiscala. Mentionam mai jos 
cele mai importante modificari: 

Masuri in domeniul procedurilor fiscale 
� Imputernicitul este obligat sa depuna la organul fi scal 

actul de imputernicire , in forma scrisa, in original sau 
copie legalizata. Revocarea imputernicirii opereaza fata de 
organul fiscal de la data depunerii actului de revocare. 

� Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara 
personalitate juridica sunt declarati inactivi si le sunt aplica-
bile prevederile art. 11 alin. (11) si (12) din Legea nr. 571/-
2003 - Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioa-
re, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii: 

ο nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaris-
tic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege; 

ο se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale, prin decla-
rarea unor date de identificare a sediului social care nu 
permit organului fiscal identificarea acestuia; 

ο organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul 
social sau la domiciliul fiscal declarat. 

Prin exceptie de la prevederile anterioare, nu vor fi declarati 
inactivi contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribua-
bilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de 
dizolvare. 
� In caz de inactivitate temporara sau in cazul obligatiilor de 

declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la 
plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate 
aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau 

conditii de depunere a declaratiilor fiscale, in functie de 
necesitatile administrarii obligatiilor fiscale. Asupra terme-
nelor si conditiilor va decide organul fiscal potrivit compe-
tentelor aprobate prin ordin al presedintelui ANAF. 

Certificatul de atestare fiscala 
� Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza date-

lor cuprinse in evidenta pe platitor a organului fiscal com-
petent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in 
sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumi-
ta luna de referinta, si neachitate pana la data eliberarii 
acestuia. 

� In situatia in care se emit certificate de atestare fiscala in 
primele 5 zile lucratoare ale lunii, acestea vor cuprinde 
creantele fiscale exigibile, existente in sold la sfarsitul lunii 
anterioare lunii de referinta si neachitate pana la data 
eliberarii acestora. 

� Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile 
lucratoare de la data depunerii cererii si poate fi utilizat de 
persoana interesata pe o perioada de pana la 30 de zile de 
la data eliberarii. In cazul persoanelor fizice, perioada in 
care poate fi utilizat este de pana la 90 de zile de la data 
eliberarii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi pre-
zentat de contribuabil, in original sau in copie legalizata, 
oricarui solicitant. 

� Obligatiile fiscale principale si accesorii constatate de catre 
organele de inspectie fiscala competente ale ANAF ulterior 
emiterii certificatului de atestare fiscala se achita in cel mult 
90 de zile de la termenul scadent, dar nu mai tarziu de 
data de 25 decembrie a fiecarui an fiscal. 

Majorari de intarziere  
� Pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei 

inregistrarii hotararii de dizolvare a contribuabilului la regis-
trul comertului, incepand cu aceasta data nu se mai 
datoreaza si nu se calculeaza majorari de intarziere. 

Repunerea in termen a inlesnirilor la plata care si -au pier-
dut valabilitatea ca urmare a efectelor crizei econ omice 
� Se definesc conditiile in care debitorii care au beneficiat de 

inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante acordate in ba-
za reglementarilor legale pot beneficia de mentinerea 
inlesnirilor pentru sumele ramase de plata, cu toate efecte-
le prevazute de lege, in situatia in care sunt indeplinite 
conditiile specificate in Ordonanta. 

CIRCULARA nr. 14 din 4 mai 2009 privind nivelul rat ei 
dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei  valabil 
in luna mai 2009 (MO 290/2009) 
Pentru luna mai 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR 
este de 10,02 % pe an. 

ORDIN nr. 5 din 23 aprilie 2009 privind raportarea situatiilor 
referitoare la clasificarea expunerilor din credite /
plasamente si necesarul de provizioane specifice de  risc 
de credit aferent acestora (MO 284/2009) 
Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de 
raportare a situatiilor care se transmit periodic BNR in conformi-
tate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Regulamentul BNR nr. 
3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum 
si constituirea provizioanelor specifice de risc de credit, cu 
modificarile ulterioare, de catre imprumutatori, astfel cum au 
fost definiti la art. 2 lit. c) din acelasi regulament. 
Prevederile prezentului ordin, referitoare la expunerile din credi-
te/plasamente, inregistrate fata de institutii de credit, sunt apli-
cabile numai in cazul institutiilor de credit. 
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REGULAMENT nr. 7 din 23 aprilie 2009 pentru modificar ea 
Regulamentului BNR nr. 3/2009 privind clasificarea credite-
lor si plasamentelor, precum si constituirea, regul arizarea 
si utilizarea provizioanelor specifice de risc de c redit (MO 
284/2009) 
Institutiile de credit aplica prevederile prezentului regulament 
incepand cu luna in care Directia supraveghere din cadrul BNR 
comunica decizia privind validarea normelor interne sau cu luna 
urmatoare celei in care obtin respectiva validare, dar nu mai 
tarziu de 30 septembrie 2009. 

ORDIN nr. 1128 din 26 mai 2009 pentru aprobarea mod elu-
lui si continutului formularelor "Certificat privin d atestarea 
platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de  mijloace 
de transport noi" si "Certificat", precum si a proc edurii de 
eliberare a acestora (MO 356/2009) 
� Aproba modelul si continutul formularului "Certificat pri-

vind atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor int raco-
munitare de mijloace de transport noi" , cod M.F.P. 14-
.13.21.02/a.i.n. Acesta se utilizeaza la: atestarea platii TVA 
de catre persoanele care au efectuat  achizitii intracomuni-
tare de mijloace de transport  noi,  in scopul inmatricularii 
acestora in Romania. Se intocmeste in doua exemplare de 
organul fiscal competent pentru administrarea contribuabili-
lor. 

� Aproba modelul si continutul formularului "Certificat",  cod 
M.F.P. 14.13.21.02/a.i. Se  utilizeaza  la:  atestarea  faptu-
lui  ca  din  documentele  prezentate  organului  fiscal  re-
zulta  ca  pentru  achizitia  intracomunitara  de  mijloace  de  
transport  nu  se  datoreaza  TVA  in Romania, intrucat nu 
este o achizitie de mijloace de transport noi, in scopul 
inmatricularii acestora in Romania. 

Formularele si procedurile descrise de prezentul Ordin, se apli-
ca pentru eliberarea certificatelor necesare inmatricularii in Ro-
mania a mijloacelor de transport achizitionate din statele mem-
bre ale Uniunii Europene de catre  persoanele care nu sunt 
inregistrate  si care nu trebuie  sa se inregistreze in scopuri de 
TVA in Romania conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 - Co-
dul fiscal. 

Prezenta procedura NU se aplica:  
� pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport 

efectuate de persoanele inregistrate in scopuri de TVA in 
Romania conform art. 153 din Codul fiscal; 

� pentru mijloacele de transport achizitionate din Romania 
sau importate din afara UE. 

Reamintim ca mijloace de transport noi sunt, potrivit art. 1251 
alin. (3) din Codul fiscal:  
� vehiculele terestre cu motor a carui capacitate depaseste 

48 cm3 sau a carui putere depaseste 7,2 kW, destinate 
transportului de pasageri ori bunuri, cu conditia sa nu fi fost 
livrate cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune 
sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km;  

� navele care depasesc 7,5 m lungime, cu conditia sa nu fi 
fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrarii in 
functiune sau sa nu fi efectuat deplasari a caror durata 
totala depaseste  100  de  ore,  cu  exceptia  navelor  mari-
time  folosite  pentru  navigatie  in  apele  internationale  si  
care  transporta  calatori  cu  plata  ori  pentru  
desfasurarea  de  activitati comerciale, industriale sau de 
pescuit ori pentru operatiuni de salvare sau asistenta in 
larg ori pentru pescuitul de coasta;  

� aeronavele a caror greutate la decolare depaseste 1.550 
kg, cu conditia sa nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de 
la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat zboruri a 
caror durata totala depaseste 40 de ore, cu exceptia aero-
navelor folosite pe liniile aeriene care opereaza cu plata, in 
principal, pe rute internationale. 

HOTARARE nr. 12 din 14 aprilie 2009 pentru aprobarea  
Normei nr. 9/2009 privind cunoasterea clientelei in  scopul 
prevenirii spalarii banilor si a finantarii actelor  de terorism 
in sistemul de pensii private (MO 288/2009) 
Prezenta hotararare se aplica administratorilor de fonduri de 
pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii pri-
vate pe care le administreaza, precum si agentilor de marketing 
autorizati /avizat i  in sistemul pensi i lor pr ivate. 
Administratorii/agentii de marketing sunt obligati ca in 
desfasurarea activitatii lor sa adopte masuri adecvate de preve-

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 
10,5% 

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

Contributia pentru accidente de munca si boli profesi-
onale 

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 Inspectoratul Teritorial de Munca (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   

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 martie 
2009 1.922 RON   

Diurna (in tara) 
Pentru angajatii institutiilor publice 

Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 RON 

32,50 RON 
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nire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si, in 
acest scop, pe baza de risc, aplica masuri-standard, masuri 
simplificate sau masuri suplimentare de cunoastere a clientelei. 

LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000  – republicata - privind 
protectia cetatenilor romani care lucreaza in strai natate 
(MO 291/2009) 

INFORMARE – REGISTRUL COMERTULUI – Semnalare 
catre societati, conform art. 237 din Legea 31/1990  
Este recomandabila verificarea urmatoarelor informatii publica-
te de Registrul Comertului: 
� Durata validitatii actului legal pentru Sediu Social; 
� Durata mandatului de Administrator; 
� Durata mandatului cenzorului / cenzorilor; 
� Depunerea situatiilor financiare anuale. 
Aceste informatii pot fi verificate online la adresa 
http://semnal.onrc.ro/cgi-bin/semnal.cgi   
Daca starea societatii este normala si in regula, aceasta nu va 
figura pe lista publicata.  
In cazul in care durata este expirata, se impune intocmirea unui 
act aditional la Actul Constitutiv (urmare a deciziei AGA /act 
aditional la contractul de locatie / comodat Sediu, etc.) si depu-
nerea in termen de 15 zile la Registrul Comertului pentru 
inregistrare mentiuni. Pentru inregistrarea cu intarziere, se pot 
aplica amenzi incepand cu 500 lei suma fiind decisa de catre 
Judecatorul de pe langa Registrul Comertului. Codurile CAEN 
trebuie deasemenea actualizate conform clasificarii in vigoare. 
Nedepunerea situatiilor financiare anuale poate antrena chiar 
radierea. 

AGENDA lunii iunie 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 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; 
� Inscrieti pe facturile primite suma TVA in cazul taxarii inver-

se;    
� 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, 1 iunie, este ultima zi pentru depunerea: 
� situatiilor financiare anuale  

ο pentru societatile comerciale, societatile/companiile 
nationale, regiile autonome, institutele nationale de cerce-
tare-dezvoltare; 

ο pentru sediile permanente din Romania care apartin unor 

persoane juridice cu sediul in strainatate; 
ο pentru reprezentantii fiscali, persoane juridice care sunt 

obligati sa tina contabilitate proprie potrivit Legii 
contabilitatii nr. 82/1991. 

Ca luni, 1 iunie, este ultima zi pentru corectarea fara amen-
da contraventionala: 
� a declaratiilor recapitulative trimestriale privind livrarile/

achizitiile intracomunitare de bunuri (formular 390), care au 
avut termen de depunere pana la 1 mai 2009 (conform 
OUG 34/2009) 

Ca vineri, 5 iunie este ultima zi pentru depunerea:  
� declaratiei de mentiuni 010 pentru schimbarea perioadei 

fiscale pentru TVA din trimestrial in lunar , in cazul in 
care ati efectuat achizitii  intracomunitare in luna mai 2009. 
Incepand cu luna iunie perioada fiscala de raportare a TVA 
va fi lunara, iar pentru perioada aprilie – mai se va depune 
un decont distinct de TVA.  

Ca miercuri, 10 iunie este ultima zi pentru depuner ea: 
� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 

taxa hoteliera 
Ca miercuri, 10 iunie este ultima zi pentru plata: 
� taxei hoteliere 
� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  
Ca luni, 15 iunie este ultima zi pentru depunerea: 
� declaratiei Intrastat pentru luna mai 2009 (depusa in format 

electronic); 
Ca luni, 15 iunie este ultima zi pentru plata: 
� taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate (transa 

II) 

Ca la 15 zile dupa aprobare prin AGA a situatiilor financia-
re, ele trebuie depuse la Registrul Comertului 

Ca luni, 22 iunie, este ultima zi pentru plata: 
� impozitului pe reprezentante (prima transa - 50% din suma 

forfetara de 4.000 Euro). 
Ca joi, 25 iunie este ultima zi pentru depunerea: 
� 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; 

� listelor 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. 
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Ca joi, 25 iunie este ultima zi pentru plata: 
� accizelor 
� impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia inter-

na 
� 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 ITM pentru pastrarea si completarea carnete-

lor 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  marti, 30 iunie, este ultima zi pentru depunere a: 
� declaratiei anuale privind veniturile din activitati agricole 

(pe baza de norme de venit) pentru anul 2008 (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 2008 (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 cu depunerea Situatiilor Financiare aferente anului 2008 
trebuie sa se finalizeze si evidenta contabila si fiscala aferenta 
exercitiului financiar: 
� sa se completeze Registrul de evidenta fiscala; 
� sa se completeze Registrul inventar; 
� sa se verifice ca PV al comisiei de inventar si eventualele 

decizii de casare, de scoatere din gestiune sunt semnate; 
� sa se arhiveze documentele justificative si contabile (10 ani 

este regula generala cu exceptie lista prevazuta in Ordinul 
nr. 3512 din 27.11.2008 - MO 870/2008 care se pot pastra 
timp de 5 ani);  

� Registrele obligatorii, adica Registrul-jurnal, Registrul-
inventar si Cartea mare se pastreaza in unitate timp de 10 
ani; 

� Statele de salarii se pastreaza 50 de 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  
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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