
HOTĂRÂRE nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul gene ral de eviden ţă a salaria ților 
- REVISAL (MO 372/2011) 
Au obligația de a înființa şi transmite registrul electronic toți angajatorii, inclusiv misiunile diplomati-
ce şi oficiile consulare  ale altor state în Romania, respectiv, după caz, institutele culturale şi re-
prezentan ţele comerciale şi economice ale altor state în Romania , pentru personalul angajat local 
care are cetățenie română sau reședință permanentă în România.  
Elemente noi ce trebuie cuprinse în REVISAL: 

Completarea şi transmiterea registrului se fac de către una sau mai multe persoane nominalizate 
prin decizie scris ă de către angajator.  Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi trans-
mitere a registrului prin încheierea de contracte d e prest ări servicii cu prestatori înregistra ți la  
inspectoratele teritoriale de muncă (ITM), care îşi desfăşoară activitatea în condițiile prevederilor lega-
le în vigoare. În situația încheierii unui astfel de contract de prestări servicii, angajatorul are obligația 
informării în scris a ITM cu privire la aceasta. Prestatorii nu pot subcontracta la rândul lor serviciile de 
completare şi transmitere a registrului. Contractarea serviciului de completare şi transmitere a regis-
trului nu exonerează angajatorul de obligațiile stabilite în prezenta Hotărâre. Procedura şi actele pe 
care angajatorii sunt obligați să le prezinte la ITM pentru obținerea parolei se vor stabili prin ordin al 
ministrului muncii, familiei şi protecției sociale. 
Orice modificare  a elementelor cuprinse în REVISAL se înregistrează în acesta cel târziu în ziua 
lucr ătoare anterioar ă împlinirii termenului de 20 zile lucr ătoare  de la data apari ției modific ării , 
cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. Orice 
corecție a erorilor survenite în completarea REVISAL se face la data la care angajatorul a luat cunoș-
tință de acestea. 
REVISAL se transmite la ITM în format electronic prin: 
� Completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecției Muncii; 
� Prin e-mail, pe bază de semnătură electronică; 
� Prin depunerea la sediul ITM în format electronic, însoțit de o adresă de înaintare semnată de 

angajator. 
Angajatorul are obligația de a întocmi un dosar de personal  ce cuprinde cel puțin următoarele docu-
mente: actele necesare angajării, contractul individual de munca, actele adiționale şi celelalte acte 
referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/
certificate de calificare precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea com-
pletării în registru. 
 

Element  Termen de înregistrare în REVISAL  

Angajarea fiecărui salariat Cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității salariatului 

Perioada detașării şi denumirea 
angajatorului la care se face deta-
șarea  

Cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii detașării 

Salariul, sporurile şi cuantumul 
acestora 

Cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității salariatului ; 
Pentru contractele deja înregistrate în REVISAL, ac est element se 
completeaz ă în termen de 90 zile de la 1 august 2011, data int rării în 
vigoare a prezentei Hot ărâri.  

Perioada şi cauzele de suspenda-
re a contractului individual de 
muncă, cu excepția cazurilor de 
suspendare în baza certificatelor 
medicale 

În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data suspendării 

Încetarea activității La data încetării contractului de muncă 
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La solicitarea scris ă a salariatului sau a unui fost salariat, angajator ul este obligat s ă îi elibereze 
acestuia: 
� Copii ale documentelor existente în dosarul de personal; 
� Copii ale paginilor din REVISAL care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un docu-

ment care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, 
în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din REVISAL şi din dosarul de personal, în termen 
de cel mult 15 zile de la data solicit ării . 

In măsura în care, din motive obiective, angajatorul se afl ă in imposibilitatea de a elibera documen-
tele prev ăzute mai sus , salariatul sau fostul salariat poate solicita ITM din raza căruia angajatorul își 
desfășoară activitatea eliberarea unei adeverințe din care să rezulte elementele conținute în registru, 
astfel cum a fost întocmit şi transmis de către angajator. ITM-ul elibereaz ă adeverin ța în termen de cel 
mult 15 zile de la data solicit ării. 
Contravențiile în legătură cu întocmirea şi transmiterea REVISAL se sancționează după cum urmează: 
� Netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca cel târziu în ziua lucrătoa-

re anterioară începerii activității: amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă, 
fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei; 

� Refuzul de a pune la dispoziția ITM registrul în format electronic precum şi dosarul de personal, ne-
completarea elementelor contractului individual de muncă, respectiv netransmiterea registrului în 
termenele stabilite : amendă de la 5.000 la 8.000 lei; 

� Subcontractarea serviciilor de completare de către prestatorii de servicii, completarea registrului de 
către alte persoane decât cele însărcinate, completarea registrului cu date eronate sau incomplete 
precum şi alterarea sau ștergerea datelor din registru şi intervenția neautorizată asupra aplicației 
informatice a registrului: amendă de la 3.500 la 5.000 lei; 

� Nerespectarea prevederilor şi termenelor de informare a ITM cu privire la prestatorii de servicii: 
amendă de la 2.000 la 5.000 lei; 

� Refuzul angajatorilor de a elibera copii după documentele solicitate de către salariați precum şi ne-
păstrarea REVISAL în format electronic la sediul angajatorului sau sediul sucursalei, agenției, repre-
zentanţei sau al altor asemenea unități fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfi-
ințării registrului: amendă de la 300 la 1.000 lei. 

Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din cuantumul acesteia. 
Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu 1 august 2011. 

LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social (MO  322/2011) 
Prin modificarea Codului Muncii şi adoptarea prezentei legi, Parlamentul a separat reglementările privind 
dreptul individual de muncă de cel colectiv. Prezenta lege reuneşte dispoziţii privind contractul colectiv 
de muncă, negocierea colectivă, organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi conflictele de muncă. 
Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel de unităţi, grupuri de unităţi şi sectoare de activi-
tate. Criteriul de apartenenţă la sectoarele de activitate este cel al obiectului principal de activitate înre-
gistrat la Registrul Comerţului, conform codului CAEN. 
Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea are 
mai puţin de 21 de angajaţi. 
Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale. 
Angajatorul iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contracte-
lor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale 
la contractele colective de muncă. În cazul în care angajatorul nu iniţiază negocierea, aceasta va începe 
la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor, în termen de 
cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării. 
Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor. Data la 
care se desfăşoară prima şedinţă de negociere reprezintă data la care se consideră că negocierile au 
fost declanşate. La fiecare şedinţă de negociere se vor încheia procese-verbale semnate de reprezen-
tanţii mandataţi ai părţilor în care se va consemna conţinutul negocierilor. 
Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni 
şi mai mare de 24 luni. Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, o singură 
dată, cu cel mult 12 luni. 
Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte pentru toţi angajaţii din unitate, în cazul contrac-
telor colective de muncă încheiate la acest nivel, pentru toţi angajaţii încadraţi în unităţile care fac parte 
din grupul de unităţi pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă, pentru toţi angajaţii încadraţi 
în unităţile din sectorul de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă şi care fac par-
te din organizaţiile patronale semnatare ale contractului. 
Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă şi se înregis-
trează la Inspectoratul Teritorial de Muncă. 
Constituie contravenţie refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă şi se 
sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 10.000 lei. 
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REGULAMENTUL  DE  PUNERE  ÎN  APLICARE  (UE)  NR.  282/2011  AL  CONSILIULUI 
din  15  martie  2011 de  stabilire  a  m ăsurilor  de  punere  în  aplicare  a  Directivei  
2006/112/CE  privind  sistemul  comun  al TVA (Jurn alul Oficial UE din 23 martie 2011) 
Acest regulament reprezintă o reformare a Regulamentului (CE) nr. 1777/2005 al Consiliului din 17 oc-
tombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul co-
mun privind TVA, care s-a impus în contextul implementării Directivei 2006/112/CE. 
Obiectivul Regulamentului (UE) nr. 282/2011 este de a asigura aplicarea uniformă a actualului sistem 
TVA, prin stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din titlurile I-V şi VII-XII ale 
Directivei 2006/112/CE, în special în ceea ce priveşte persoanele impozabile, livrarea de bunuri și pres-
tarea de servicii şi locul operaţiunilor impozabile.  
De asemenea, regulamentul reflectă modificările rezultate din adoptarea Directivei 2008/8/CE a Consi-
liului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare 
a serviciilor şi înglobează liniile directoare adoptate recent de Comitetul TVA din cadrul Comisiei Europe-
ne, conferindu-le acestora certitudine juridică. 
Prevederile Regulamentului UE nr. 282/2011 intră în vigoare la data de 1 iulie 2011 , cu excepţia anumi-
tor dispoziţii menţionate în mod explicit în regulament care intră în vigoare ulterior acestei date, şi se 
aplic ă direct în toate statele membre .  
Dispoziţiile regulamentului sunt obligatorii din punct de vedere juridic numai de la data intrării în vigoare 
a acestuia și nu aduc atingere valabilității legislației și interpretării adoptate anterior de statele membre.  
Respectivele  dispoziţii  de  punere  în  aplicare  conțin  reguli specifice   care   răspund   anumitor   pro-
bleme   legate   de aplicare  și  sunt  menite  să  asigure  un  tratament  uniform în  întreaga  Uniune  
numai  pentru  circumstanțele  specifice în  cauză.  Prin  urmare,  acestea  nu  pot  fi  incidente  în  alte 
cazuri  și,  având  în  vedere  formularea  lor,  trebuie  aplicate în  mod  restrictiv. 
Regulamentul UE nr. 282/2011 poate fi consultat pe site-ul www.mfinante.ro la secţiunea InfoTVA/ 
Legislatie/Acte normative comunitare sau accesând direct link-ul: 
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/infotva/Regulamentul_282_2011.pdf 
ORDIN nr. 2017 din 20 mai 2011 privind modificarea şi completarea anexei la OMFP 
263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solu ţionare a deconturilor cu sume negative 
de TVA cu op ţiune de rambursare (MO 362/2011) 
Prezentăm mai jos principalele modificări aduse: 
� Se specifică faptul că persoana impozabilă poate solicita compensarea sumei negative de TVA 

aprobată la rambursare cu anumite tipuri de creanţe fiscale. 
� Soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, prin care se solicită 

rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei se va face prin emiterea deciziei de ram-
bursare, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului. 

� Dacă suma solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu standardul individual negativ (SIN), 
decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic şi sistemul va genera în mod automat proiectul 
Deciziei de rambursare a TVA. Decizia de rambursare se emite în maximum 5 zile de la data depu-
nerii decontului. Menţionăm că standardul individual negativ (SIN) reprezintă suma maximă a TVA 
ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspecţie fiscală anticipată, riscul implicat de 
această rambursare fiind considerat acceptabil de către administraţia fiscală. 

� Inspecţia fiscală ulterioară se efectuează în maximum 4 ani de la aprobarea rambursării (anterior 2 
ani). 

� Se modifică unul din criteriile de aplicare a regimului special privind rambursările de TVA către ex-
portatori. Astfel una dintre condiţii este să fi desfășurat în anul anterior activităţi de export, în nume 
propriu sau în comision, şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de TVA, în procent de mini-
mum 60% (anterior 75%) din rulajul debitor al contului de clienţi (4111), dar nu mai puţin de echiva-
lentul în lei a 500.000 euro (anterior 1.000.000 euro), calculat pe baza cursului valutar de schimb 
comunicat de BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se aplică regi-
mul special. 

� Reamintim si celelalte condiţii care trebuiesc îndeplinite de exportatori, condiţii care au rămas ne-
schimbate: 

ο au fost depuse toate declaraţiile fiscale în ultimele 12 luni, precum şi declaraţiile informative 390 
(VIES) "Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" şi 394 
"Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional"; 

ο activitatea de export nu se desfăşoară în domeniile: 
• "Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat", cod 4621; 
• "Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor", cod 4631; 
• "Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate", cod 4671; 
• "Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor 

sanitare", cod 4673; 
• "Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor", cod 4677; 
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ο contribuabilul respectiv nu are fapte, de natura infracţiunilor, înscrise în cazierul fiscal; 
ο pentru contribuabilul respectiv nu a fost deschisă procedura de insolvenţă sau nu a fost declanşată 

procedura de lichidare voluntară. 
Modificările se aplică începând cu deconturile TVA aferente lunii aprilie 2 011.  

ORDIN nr. 1984 din 11 mai 2011 privind stabilirea c riteriilor pentru condi ţionarea înre-
gistr ării în scopuri de TVA (MO 361/2011) 
Ordinul stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor 
comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, care sunt supuse 
înmatriculării la Registrul Comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. 
(1) lit. a) şi c) din Codul Fiscal. 
Astfel, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA trebuie să depună la organele 
fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni 010, conform modelului din prezentul ordin, care 
serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor respective de a desfăşura activităţi economice 
ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru 
care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care 
aceste operaţiuni ar avea locul în România.  
Anexa se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de ANAF şi care 
poate fi descărcat de pe pagina de internet  
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Aplicatii/11/Anexa_010/Anexa1_010_30mai2011.pdf 
Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile 
sunt: 
a) persoana impozabilă nu se află în situaţia de a nu desfăşura la sediul social sau la sediile secundare 

activităţi economice. Pentru a dovedi că persoana impozabilă nu se află în această situaţie, anexa la 
declaraţia de menţiuni trebuie să fie însoţită de un certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului din care să rezulte fie că persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile de funcţionare pre-
văzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei 
muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, fie că persoana juridică nu desfăşoară, la sediul 
social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani; 

b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în sco-
puri de TVA şi nici persoana impozabilă însăşi nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fap-
tele prevăzute la art. 2 alin. (2) din OG 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal; 
În cazul societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 condiţia se referă: 

ο la administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii 
nr. 31/1990; 

ο la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societăţii comerciale şi la administratori, 
în cazul altor societăţi comerciale decât cele menţionate mai sus înfiinţate în baza Legii nr. 31/-
1990; 

c) criteriul care face obiectul verificării faptice, privind existenţa spaţiului destinat sediului social/
domiciliului fiscal şi, după caz, sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activi-
tate pe care persoana impozabilă intenţionează să o desfăşoare/o desfăşoară; 

d) criteriile de evaluare prevăzute în anexa nr. 2 de la ordin, criterii care prevăd acordarea de punctaje 
diferite pentru diverse criterii, cum ar fi: tipul sediului si forma de deţinere (proprietate, leasing finan-
ciar, comodat, închiriat etc.), daca asociaţii/administratorii au ocupat aceeaşi poziţie la societăţi lichi-
date, în insolvenţă, aflate în inactivitate etc.). 

În situaţia în care, ca urmare a controlului documentar privind criteriile prevăzute mai sus la a) şi b), or-
ganele fiscale stabilesc că persoana impozabilă nu poate fi înregistrată în scopuri de TVA, comunică 
solicitantului decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi motivaţia 
care stă la baza respingerii. 
Dacă în urma analizării criteriilor de la a) şi b) solicitarea nu a fost respinsă, organul fiscal solicită în scris 
organelor Gărzii Financiare, în maximum 24 de ore de la data finalizării controlului documentar, să verifi-
ce existenţa faptică a spaţiului aferent sediului social şi, după caz, a sediilor secundare declarate, care 
să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intenţionează să o desfăşoare/o 
desfăşoară. În acest scop, Garda Financiară, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării, efec-
tuează o cercetare la faţa locului, în condiţiile art. 57 din Codul de procedură fiscală. 
În situaţia în care s-a stabilit că persoana impozabilă a îndeplinit criteriile de la punctele a) - c), organul 
fiscal verifică în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei de menţiuni criteriile de eva-
luare prevăzute în anexa nr. 2 (punctul d de mai sus). După analiza criteriilor de evaluare compartimentul 
de specialitate întocmeşte un referat prin care se va stabili punctajul obţinut de persoana impozabilă. 
Dacă punctajul obţinut conform criteriilor prevăzute de ordin este mai mic de 45 de puncte, persoana 
impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA. 
Decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA trebuie emisă în termen de maxi-
mum 15 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei de menţiuni şi se comunică solicitantului conform 
art. 44 din Codul de procedură fiscală. 
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ORDIN nr. 1930 din 28 aprilie 2011 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activi tăţi cu caracter ocazional desf ăşurate 
de zilieri (MO 300/2011) 
Prezentăm mai jos principalele prevederi ale normelor: 
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR: 
� document oficial cu regim special de evidenţă a lucrătorilor zilieri; 
� sursă de date pentru elaborarea pe plan naţional a politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă şi 

combaterii muncii fără forme legale, precum şi în domeniul fiscal; 
� sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic cum ar fi: statistica curentă, urmă-

rirea indicatorilor referitori la evoluţia gradului de ocupare şi al pieţei muncii, monitorizarea nivelului 
muncii fără forme legale, cu precădere în anumite domenii de activitate, organizarea unui sistem de 
anchete prin sondaj. 

Registrul se tipăreşte şi se înseriază de Imprimeria Naţională, iar distribuirea acestuia se face, la cerere 
şi contra cost, de Inspecţia Muncii prin Inspectoratul teritorial de muncă (ITM). Registrul va fi numerotat, 
parafat şi legat. 
Pe prima pagină a registrului se completează datele de identificare ale beneficiarului de lucrări. Denumi-
rea beneficiarului de lucrări se înscrie în registru cu litere mari de tipar, fără prescurtări.  
Beneficiarii de lucrări care au înfiinţate sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru sau alte aseme-
nea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa de a încheia raporturi juridice cu 
zilieri, pot delega acestora şi competenţa conducerii, completării şi transmiterii către ITM a copiei regis-
trului. Registrul se păstrează la sediul beneficiarului de lucrări şi/sau, după caz, la sediul sucursalei, 
agenţiei, reprezentanţei, punctului de lucru sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică. 
Înscrierea datelor se face în ordinea cronologică a utilizării zilierilor. Registrul se întocmeşte zilnic, excep-
tând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.  Nu se lasă pagini şi poziţii libere între pagi-
nile registrului. 
La fiecare înscriere a unui zilier în registru numele şi prenumele se înscriu cu litere mari de tipar, cu men-
ţionarea şi a iniţialei tatălui. Înscrierea datelor în registru se face numai cu cerneală sau pastă albastră. 
Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală sau pastă roşie şi 
prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală sau pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea 
anterioară şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de lucrări. 
Beneficiarul de lucrări transmite către ITM o copie a registrului conţinând înregistrările din luna preceden-
tă, certificată "conform cu originalul". 
Venitul realizat de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrări reprezintă venit 
asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit 
pe venit" din Codul Fiscal. 
Zilierii datorează impozit pentru venitul realizat sub formă de remuneraţie brută zilnică. Impozitul se cal-
culează de către fiecare din beneficiarii de lucrări prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneraţiei brute 
zilnice. 
Calculul şi reţinerea impozitului datorat se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăţi 
a remuneraţiei brute zilnice. Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat şi reţinut de fiecare beneficiar 
de lucrări se va efectua până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste 
venituri. 
Reamintim ca prin Legea 52 din 15 aprilie 2011 s-a stabilit cadrul în care o persoană poate desfăşura 
activităţi ocazionale cu titlu de zilier pentru un beneficiar, fără a se încheia astfel un contract de muncă, în 
domeniile:  
a) agricultură;   
b) vânătoare şi pescuit;   
c) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere;   
d) piscicultură şi acvacultură;   
e) pomicultură şi viticultură;   
f) apicultură;   
g) zootehnie;   
h) spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural;   
i) manipulări de mărfuri;   
j) activităţi de întreţinere şi curăţenie.   
Zilierul  nu  poate  desfăşura  pentru  acelaşi  beneficiar  activităţi  pe  o  perioadă  mai  mare  de  90  de  
zile cumulate într-un an calendaristic.   
Obligaţiile beneficiarului activităţii desfăşurate de zilier sunt:  
a) Să înfiinţeze un registru de evidenţă a zilierilor, care este un document oficial cu regim special, pe 

care să-l completeze conform prevederilor din lege. O copie a registrului trebuie trimisă lunar la ITM ;  
b) Să îi stabilească zilierului o remuneraţie brută ce nu poate fi mai mică de 2 lei/oră, dar nici mai mare 

de 10 lei/oră;   
c) Să plătească zilierul la sfârşitul fiecărei zile de lucru;  

Zilierii  desf ăşoară 

activit ăţi ocazionale  
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d) Să  reţină  impozit  final  de  16%  din  venitul    brut  plătit  zilierului,  ce  se  virează  până  la  25  a  
lunii următoare  şi  este  asimilat  cu  impozitul  pe  veniturile  din  salarii.  Acest  venit  nu  se  supu-
ne contribuţiilor sociale. 

Mai multe informaţii despre Legea 52/2011 puteţi găsi in buletinul informativ APEX Team nr. 4 / 2011.  

ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 46 din 11 mai 2011 pentru modificarea şi completarea 
art. 17 din OUG 44/2008 privind desf ăşurarea activit ăţilor economice de c ătre persoane-
le fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (MO 350/2011) 
Ca element de noutate, ordonanţa introduce posibilitatea ca o persoană fizică autorizată (PFA) să poată 
avea şi calitatea de angajator, putând încheia contracte individuale de muncă în condiţiile legii. 

CIRCULARA nr. 15 din 2 mai 2011 privind nivelul rat ei dobânzii de referin ţă a Băncii Na-
ţionale a României valabil în luna mai 2011 (MO 300/ 2011) 
Pentru luna mai 2011, nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este de 6,25% pe an. 

INFO – Registrul Comer țului – Semnalare c ătre societ ăţi, conform art. 237 din Legea 
31/1990 
Este recomandat să verificaţi cel puţin anual următoarele informaţii publicate de Registrul Comerţului: 
a) Durata validităţii actului legal pentru sediul social; 
b) Durata mandatului de administrator; 
c) Durata mandatului cenzorului / cenzorilor; 
d) Depunerea situaţiilor financiare anuale. 
Aceste informaţii pot fi verificate online la adresa http://semnal.onrc.ro/cgi-bin/semnal.cgi  
Dacă starea societăţii este normală şi în regulă, aceasta nu va figura pe lista publicată. 
Vă informăm totodată că în cazul existenţei unor probleme la Registrul Comerţului de natura celor de mai 
sus, nu veţi putea înregistra la ANAF certificatul digital pentru depunerea online a declaraţiilor fiscale.  

INFO - Depunerea electronic ă a declara ţiilor fiscale şi verificarea st ării acestora f ără au-
tentificarea cu certificat digital 
Începând cu luna mai 2011 ANAF a introdus o metoda mai accesibila în ceea ce priveşte verificarea stă-
rii depunerii declaraţiilor în format electronic. 
Astfel, pe portalul ANAF "Declaraţii electronice" a fost creată rubrica "Vizualizare stare declaraţii".  
Accesând această rubrică, se pot verifica declaraţiile depuse pentru fiecare agent economic. Procedura 
constă în introducerea codului unic de identificare al agentului economic şi numărul de înregistrare obţi-
nut ca urmare a transmiterii unei declaraţii.  În cazul în care cele doua elemente solicitate au fost introdu-
se corect, sistemul va genera o listă cu starea tuturor declaraţiilor (100,101,103,120, 300, 301, 390, 710) 
depuse pentru acel agent economic. În situaţia în care deţinătorul semnăturii electronice este împuterni-
cit şi reprezintă mai mulţi agenţi economici, procedura de verificare se va realiza pentru fiecare în parte. 
De reţinut este faptul că această procedură este aplicabilă numai pentru declaraţiile depuse în format 
electronic. 
Astfel, se poate realiza mai uşor verificarea stării declaraţiilor depuse, comparativ cu procedura de auten-
tificare pe site-ul ANAF prin prezentarea certificatului digital deţinut de la unul din furnizorii autorizaţi. 
Ambele proceduri rămân aplicabile pentru verificarea stării declaraţiilor depuse. 
Este foarte important să se realizeze această verificare periodic întrucât deşi la momentul depunerii se 
recepţionează un mesaj de confirmare a primirii declaraţiei, procesarea ei ulterioară generează diverse 
mesaje cu privire la toate tipurile de erori apărute şi contribuabilul poate lua in timp util măsurile necesare 
în vederea soluţionării acestora. 
IMPORTANT: Începând cu data de 1 iulie 2011 depunerea electronică a formularului 112, va deveni obli-
gatorie pentru toate categoriile de contribuabili. Vă recomandăm să achiziţionaţi un certificat digital din 
timp şi să optaţi pentru depunerea online (formular 150). 

INFO – Amenzi pentru nedepunerea / depunerea cu înt ârziere a situa ţiilor financiare 
anuale 
Vă informăm ca în conformitate cu prevederile OUG 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente, contravenţiile pentru depu-
nerea cu întârziere a situaţiilor financiare anuale la organele fiscale se sancţionează cu următoarele 
amenzi: 
� de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare; 
� de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare; 
� de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valut ă 
Nu uitaţi că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ şi de pasiv exprimate în 
valută (disponibilităţi băneşti, creanţe, datorii) se efectuează lunar la cursul de schimb al pieţei valutare, 
comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii. Evaluarea se aplică şi creanţelor şi datoriilor exprimate 
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în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. Cursul valutar de folosit la sfârşitul lunii 
mai 2011: 1 EUR = 4,1208 RON; 1 USD =  2,8571 RON; 1 CHF = 3,3580 RON; 1 GBP = 4,7127 RON. 
AGENDA LUNII IUNIE 2011 

Zilnic nu uita ţi 
� Să completaţi registrul de casă (sau să imprimaţi registrul întocmit în format electronic); 
� Să completaţi jurnalul de vânzări şi cumpărări; 
� Să completaţi în registrul electronic de evidenţă a salariaţilor informaţiile referitoare la începerea/

încetarea unui contract de muncă, dacă este cazul. 
La final de lun ă nu uita ţi 
� Să completaţi Registrul Jurnal; 
� Să evaluaţi elementele monetare de activ şi de pasiv exprimate în valută (disponibilităţi băneşti, cre-

anţe, datorii) la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 
� Să înregistraţi la Administraţia Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenţii 

în cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal; 
� Să efectuaţi inventarierea stocurilor în cazul în care folosiţi inventarul intermitent; 
� Să întocmiţi ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglement ărilor în domeniul TVA 
� Menţionaţi pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeană codul de înregistrare în 

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

pe factură; 
� Înscrieţi pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completaţi Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completaţi Registrul non-transferurilor; 
� Menţionaţi în contractele comerciale contractate şi decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uita ţi 
Că mar ţi, 7 iunie este ultima zi pentru depunerea 

� declaraţiei de menţiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 
în cazul în care aţi efectuat achiziţii  intracomunitare de bunuri în luna mai 2011. Începând cu luna 
iunie 2011, perioada fiscala de raportare a TVA va fi lunară.  

Că vineri, 10 iunie, este ultima zi pentru depunerea 

� declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
Că vineri, 10 iunie, este ultima zi pentru plata 

� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă şi publicitate.  
Că luni, 13 iunie, este declarat ă zi nelucr ătoare, fiind a doua zi de Rusalii 

Că miercuri, 15 iunie este ultima zi pentru depunerea  

� declaraţiei INTRASTAT pentru luna mai 2011 (standard sau extinsă depusă în format electronic); 
� declaraţiei recapitulative lunare privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

aferentă lunii mai 2011; 
� situaţiei centralizatoare privind achizițiile şi livrările de produse energetice pentru luna mai 2011. 
Că miercuri, 15 iunie este ultima zi pentru plata 

� taxei pentru afișaj in scop de reclamă şi publicitate (tranşa II); 
� efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit  aferente trim. II 2011 de către contribuabilii 

care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veni-
turilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole (conform art. 71 din Codul Fiscal).   

Că luni, 27 iunie este ultima zi pentru depunerea 

� declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (formular 100) *; 
� declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală 

a persoanelor asigurate (formular 112) *; 
� decontului de TVA (formular 300) *; 
� decontului special de TVA (formular 301) *; 
� declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice 
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care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România (formular 224);  

� declaraţiei privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (fără ecotaxă); 
� declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole -  impunere pe norme de venit pentru anul în curs 

(formular 221). 
Că luni, 27 iunie este ultima zi pentru plata 

� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat :  

ο impozitului pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenţilor 
ο impozitului pe salarii 
ο impozitului pe veniturile din activităţi independente, cu regim de reţinere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende  
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiţii 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc 
ο impozitului pe veniturile din alte surse  
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigur ărilor de stat şi fondurilor speciale : 

ο contribuţiei de asigurări sociale   
ο contribuţiei la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuţiei la fondul pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
ο contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
� contribuţiei la Fondul pentru mediu (exclusiv ecotaxă); 
� impozitului pe reprezentanţe (prima tranşă - 50% din suma forfetară de 4.000 Euro); 
� taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trim. II 2011. 
Că joi, 30 iunie este ultima zi pentru depunerea 

� declaraţiei informative privind impozitul reţinut si plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / 
venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi pentru anul 2010; 

� declaraţiei informative privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe benefi-
ciari de venit pentru anul 2010  (formular 205) pentru veniturile din dividende, venituri din dobânzi, 
venituri din premii şi din jocuri de noroc, venituri din pensii, venituri din lichidare/dizolvare şi alte ve-
nituri. 

 
Declaraţiile menţionate anterior, cât şi programele de asistenţă pentru completarea lor pot fi descărcate 
de pe web-site-ul Ministerului de Finanţe : www.mfinante.ro.  
Declaraţiile fiscale evidenţiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distantă de 
contribuabilii mari şi mijlocii precum şi de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declaraţi-
ilor şi au un certificat digital. 
 

Aten ție la termenele 
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INDICATORI SOCIALI 

 Contribu ţii 2011 – pentru activit ăţi dependente  
Angajator şi beneficiar (pentru activit ăţi 

considerate dependente) (cota %)   
Angajat şi prestator de activit ăți 

dependente (cota %)   

Contribuţia pentru asigurări sociale (pensie)  

20,8 % pentru condiţii normale de muncă 
25,8 % pentru condiţii deosebite de muncă 
30,8 % pentru condiţii speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 

numărul mediu al asiguraţilor din luna pen-
tru care se calculează contribuţia şi valoa-
rea corespunzătoare a de cinci ori câştigul 

salarial mediu brut)1  

10,5% (baza de calcul a contribuţiei 
individuale plafonat pentru angajat la 
cinci ori câştigul salarial mediu brut, 

adică 5 x 2.022 =10.110 RON)1 
(baza de calcul a contribuţiei individu-

ale pentru persoane sub convenţie 
civilă: venit brut) 

Contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate 
(calculate la venitul brut) 5,2% 5,5% 

Contribuţia pentru concedii medicale şi indemnizaţii de 
asigurări de sănătate 
(calculate la venitul brut plafonat la 12 salarii minime brute 
pe ţară garantate în plată înmulţit cu numărul asiguraţilor 
pentru care se calculează contribuţia) 

0,85%   

Contribuţia la fondul de șomaj (calculate la venitul brut) 0,5% 0,5% 
Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
(Calculate la venit brut)2 

0,15% - 0,85% în funcţie de codul CAEN al 
activităţii principale   

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 
(calculate la venitul brut) 

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

  

Impozitul pe venituri   16% 
Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap 
(pentru angajatorii care au peste 50 salariaţi) 

4 * 50% salariu minim pe economie       
(670 RON) la fiecare 100 de salariaţi   

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitu-
lui pe venit începând cu martie 2011 9 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG  1193/2010 670 lei    
Diurnă (în ţară) 
Pentru angajaţii instituţiilor publice 
Pentru angajaţii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 lei 

32,50 lei 
  

Nota 1: Se datorează contribuţia de asigurări sociale şi pentru perioadele în care asiguraţii  beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din salariul mediu brut corespunzător numărului 
zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 2: Se datorează contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi pentru perioadele în care asiguraţii  beneficiază de concedii 
medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este salariul minim brut pe ţară garantat în plată, 
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 3: Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA "dependentă", sau care îndeplinesc 
minim una din cele 4 condiţii de reconsiderare a activităţii ca dependentă, menţionate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat şi 
sunt incluse în declaraţia 112.  

Contribu ţii pentru venituri din drepturi de autor 
şi conven ţii civile independente  

(calculate la venitul brut diminuat cu cota forfetară de chel-
tuieli pentru drepturile de autor şi venitul brut pentru con-
venţii civile şi în ambele cazuri este plafonat la 5 ori câşti-
gul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat, adică 5 x 2.022 lei) 

Plătitor de venit/ Beneficiar al  
activit ăților profesionale  

(drepturi autor şi convenții civile) 
(cota %) 

Prestator activit ăți profesionale  
(venituri din drepturi de autor şi convenții 

civile) (cota %) 

Contribuţia pentru asigurări sociale dacă este cazul 0% 10,5%1 
Contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate 0% 0%2 

Contribuţia la fondul de șomaj dacă este cazul 0% 0,5%3 

Impozitul pe venituri   16%4 
Nota 1: Plătitorul de venit calculează, reţine, virează şi declară contribuţia individuală de asigurări sociale (CAS) dacă prestatorul nu face dovada 

că este pensionar sau asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate (dar care fac parte din pilonul 1). 
Nota 2: Prestatorul rămâne responsabil cu plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate conform Legii 95/2006. 
Nota 3: Plătitorul de venit calculează, reţine, virează şi declară contribuţia individuală de asigurări de șomaj dacă prestatorul nu face dovada că 

este pensionar sau asigurat facultativ în sistemul public de asigurări pentru șomaj. 
Nota 4: In ceea ce priveşte impozitul pe venit, plătitorul poate reţine cota de impozit de 10% asupra veniturilor din drepturi de autor iar prestatorul 

declară anual, la Administraţia Financiară, veniturile realizate şi plăteşte diferenţa de impozit.  
În ceea ce priveşte administratorii numiţi în actul constitutiv al societăţii (nu în baza unui contract de administrare sau de management) şi care au 
stabilită  de către AGA o indemnizaţie, dacă nu sunt asiguraţi în sistemul public de pensii au obligaţia să se asigure personal pe baza declaraţiei 
de asigurare. Suma asigurată este la libera alegere, dar nu poate fi mai mică decât 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat (2.022 lei*35%) şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut iar contri-
buţia datorată este de 31,3%. Asiguraţii pot fi cetățeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul 
sau reşedinţa în România. 
Societatea care plăteşte indemnizaţia are obligaţia calculării, reţinerii şi declarării contribuţiei de sănătate, a contribuţiei pentru concedii şi indemni-
zaţii de asigurări sociale de sănătate precum şi a impozitului pe venit. 
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Echipa APEX Team este formată din consultanţi experimentaţi, disponibili să vă asiste 
şi să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile şi de salarizare.  

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistenţa funcţiei financi-
are şi contabile a întreprinderilor şi un grup de consultanţi specializaţi în asistenţa servi-
ciului de salarizare al clienților noștri. 

 

Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, fiscalitate, 
servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

�Ţinere de contabilitate  
�Salarizare şi servicii conexe 
�Asistenţă contabilă  
�Organizarea funcției contabile  
�Consultanţă fiscală şi contabilă « on line »  
�Servicii de “Start up”  
�Asistenţă în implementarea ERP 
�Training 

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienţilor 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate şi nu au scopul de a oferi sfaturi într-o anumită privință. APEX Team International îşi declină orice 
responsabilitate faţă de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
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