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REMINDER - LEGEA nr. 388 a bugetului de stat pe anul 20 08 (MO 902/2007) 

Incepand cu 1 iulie 2008 cota de contributie pentru asigurarile sociale de sanatate , datorata de 
asigurati, este redusa de la 6,5% la 5,5%. Cota de contributie a angajatorului este neschimbata.  

ORDIN nr. 725 din 30 mai 2008 privind aprobarea Proc edurii de implementare a Progra-
mului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderil or mici si mijlocii prin fonduri in limita 
sumelor platite pentru profitul brut reinvestit (MO  434/2008) 

Bugetul Programului 

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2008 este de 7.879,20 mii lei. 

Prin Program se aloca fonduri in valoare de pana la 100 mii lei/beneficiar, in limita sumelor 
platite pentru profitul brut reinvestit. 

Beneficiari eligibili  
Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici 
care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate: 

� sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative), asa cum sunt definite de 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, 
cu modificarile si completarile ulterioare: au numarul mediu scriptic anual de personal intre 
1 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri neta de pana la 50 milioane euro, echi-
valent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, 
conform ultimei situatii financiare aprobate, respectiv 31 decembrie 2007. Active totale 
inseamna active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans. 

� nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau sus-
pendare temporara a activitatii; 

� au capital social integral privat, sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea pe teritoriul 
Romaniei; 

� au cel putin un an de la infiintare la data depunerii cererii-tip pentru alocarea de fonduri; 
� si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor catre bugetul general consolidat; 
� si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor catre bugetele locale; 
� au incheiat anul fiscal 2007 cu bilant pozitiv si au reinvestit in tot sau in parte profitul; 
� au achizitionat active corporale si necorporale noi si acestea au fost puse in functiune pana 

la 31 decembrie 2007; 
� nu au aplicat amortizarea accelerata prevazuta de Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru activele pentru care solicita fonduri in cadrul 
Programului; 

� nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei - Linii directoare 
comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, 
publicata in JOCE nr. 244/2004. 

Operatorul economic este obligat sa mentina investitia pentru care va beneficia de alocatii fi-
nanciare nerambursabile in cadrul Programului pentru o perioada de minimum 3 ani. 

Nu se acorda alocatii financiare in cadrul Programului pentru:  

� activitati de pescuit si acvacultura; 
� activitati legate de productia primara a produselor agricole; 
� activitati de procesare si marketing al produselor agricole;  
� activitati legate de export catre state terte sau state membre, si anume ajutoarele legate 

direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pen-
tru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; 

� ajutoarele destinate utilizarii produselor nationale in detrimentul celor importate; 
� sectorul carbonifer; 
� sectorul transporturilor rutiere, daca ajutorul este destinat achizitionarii de mijloace de 

transport rutiere; 
� operatorii economici care nu platesc impozit pe profit conform Legii nr. 571/2003 – Codul 

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Cheltuieli eligibile  
Sumele cheltuite in anul 2007, din profit, pentru investitii in: 

� active corporale: 

ο echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de 
lucru) - grupa 2 subgrupa 2.1 - conform HG nr. 2139/2004 
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si dura-
tele normale de functionare a mijloacelor fixe; 

ο computere si echipamentele periferice ale acestora; 
� active necorporale: 

ο brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau 
de fabrica si alte valori similare, precum si achizitionarea 
ori producerea programelor informatice. 

Tipurile de ajutor financiar  
� Prin Program se aloca 16% din sumele cheltuite in anul 

2007, din profit, dar nu mai mult de 100 mii lei, pentru 
achizitionarea de active corporale si necorporale, facturate, 
achitate integral si puse in functiune in perioada 1 ianuarie 
- 31 decembrie 2007. 

� Alocatiile financiare vor fi acordate numai daca activele 
achizitionate sunt noi, introduse pe piata si puse in 
functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile 
si pentru care nu s-a aplicat amortizarea accelerata 
prevazuta de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

� Nu se acorda alocatii financiare pentru activele corporale si 
necorporale achizitionate in sistem de leasing si pentru 
activele corporale second - hand. 

� Nu se accepta deconturi de cheltuieli prin efectuarea de 
plati compensatorii intre partile contractante. 

Modalitatea de derulare a Programului  
� Programul se deruleaza prin oficiile teritoriale pentru 

intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (OTIMMC);  
� In vederea obtinerii aprobarii de principiu a finantarii, ope-

ratorul economic va completa si va transmite on-line formu-
larul de preselectie, conform aplicatiei software, care va fi 
disponibila pe pagina web a institutiei, la adresa www-
.mimmc.ro, incepand cu ora 9,00 pana la ora 20,00 a 
fiecarei zile din intervalul luni-vineri, pana la epuizarea bu-
getului Programului, MIMMCTPL avand obligatia de a 
anunta pe site-ul institutei epuizarea acestuia. 

CIRCULARA nr. 16 din 2 iunie 2008 privind nivelul r atei 
dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei , valabil 
in luna iunie 2008 (MO 427/2008) 

Pentru luna iunie 2008, nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR 
este de 9,75% pe an. 

REPUBLICARE - LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 – 
Legea contabilitatii (MO 454/2008) 

ORDIN nr. 819 din 19 mai 2008 pentru aprobarea Proce durii 
privind declararea contribuabililor inactivi (MO 40 4/2008) 

In evidenta contribuabililor declarati inactivi sunt inscrisi contri-
buabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalita-
te juridica ce indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii: 

� nu au depus nicio declaratie la doua termene de declarare 
consecutive; 

� nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal compe-
tent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale decla-
rative (regim derogatoriu). 

Prin declaratii se intelege formularul 100 "Declaratie privind 
obligatiile de plata la bugetul de stat", formularul 102 
"Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor 
sociale si fondurilor speciale", formularul 103 "Declaratie privind 
accizele", formularul 300 "Decont de TVA", formularul 301 
"Decont special de TVA", formularul 390 VIES "Declaratie reca-
pitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri" si 
formularul 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile 
si achizitiile efectuate pe teritoriul national". 

Declararea contribuabililor inactivi se face incepand cu data 
publicarii in Monitorul Oficial (MO) a ordinului presedintelui 
ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi. 

Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc 
una dintre urmatoarele conditii: 

� li s-a aprobat, la cerere, trecerea in regimul derogatoriu de 
declarare; 

� si-au indeplinit toate obligatiile declarative. 
Reactivarea contribuabililor declarati inactivi se face incepand 
cu data publicarii in MO, a ordinului presedintelui ANAF pentru 
aprobarea Listei contribuabililor reactivati. 

Obtinerea formularului E101 

Formalitatile de obtinere a formularului E101, in cazul detasarii 
unuia/mai multor lucratori salariati care urmeaza sa desfasoare 
o activitate cu caracter temporar pe teritoriul altui stat membru 
al Uniunii Europene, trebuie indeplinite de catre angajator.  

Cererea de obtinere a formularului se depune la sediul Casei 
Nationale de Pensii si Asigurari Sociale (CNPAS Str. Latina nr. 
8, Sector 2, Bucuresti Telefon: 021.316.91.11; 08 00 826 727) 
cu 30 de zile calendaristice inainte de inceperea perioadei de 
detasare.  

Cererea trebuie insotita de urmatoarele documente: 

� certificatul de atestare fiscala, eliberat de ANAF, din care 
sa rezulte ca angajatorul in cauza nu are datorii la bugetul 
consolidat de stat, la data solicitarii formularului (original); 
daca agentul economic in cauza detine filiale, sucursale, 
puncte de lucru, certificatul de atestare fiscala va fi eliberat 
de autoritatile care colecteaza contributiile sociale pentru 
salariatii pe care angajatorul intentioneaza sa-i detaseze. 

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!   
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� adeverinta privind stagiul de cotizare realizat in ultimele 12 
luni, emisa de casa judeteana de pensii pentru fiecare sa-
lariat pe care angajatorul intentioneaza sa-l detaseze 
(original); 

� ultima situatie financiara a comerciantului din Romania sau 
din strainatate, aprobata, verificata si publicata potrivit 
legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul, 
in care sa fie inregistrate informatii privind cifra de afaceri 
realizata in Romania si in statul de ocupare (original si co-
pie lizibila); 

� certificatul de inregistrare al societatii eliberat de Ofici-
ul  Registrului Comertului (original si copie lizibila); 

� contractul individual de munca al salariatului pe care anga-
jatorul intentioneaza sa-l detaseze (original si copie lizibila 
sau copie certificata de Inspectoratul Teritorial de Munca - 
ITM, dupa caz); 

� adeverinta de la ITM din care sa rezulte numarul de 
salariati ai societatii la data solicitarii formularului, emisa 
conform articolului 5 alin. 1 si 2 al Legii nr. 133/1999 
(original); 

� certificatul constatator privind situatia angajatorului emis de 
Oficiul Registrului Comertului in luna in curs (original); 

� contractul/antecontractul incheiat intre angajatorul din Ro-
mania si angajatorul din statul de ocupare, precum si tra-
ducerea legalizata a acestuia (original si/sau copie lizibila); 

� cartea de identitate din Romania a salariatului detasat 
(copie lizibila). 

Printre conditiile pe care angajatorul trebuie sa le 
indeplineasca, in vederea obtinerii formularului E101, enume-
ram: 

� numarul de salariati pentru care se solicita acest formular 
nu trebuie sa fie mai mare de jumatate din numarul total de 
salariati ai societatii; 

� cifra de afaceri realizata in Romania, prin derularea de 
contracte incheiate cu societati din Romania, trebuie sa fie 

de minim 25% din cifra totala de afaceri; 
� data inceperii activitatii, mentionata in contractul individual 

de munca al salariatilor pentru care se solicita formularul, 
trebuie sa fie cu cel putin o luna inainte de data detasarii; 

� contractul individual de munca al salariatilor pentru care se 
solicita formularul nu poate inceta, la initiativa angajatoru-
lui, decat dupa cel putin o luna dupa incetarea detasarii.  

In cazul in care se constata indeplinirea conditiilor necesare, 
C.N.P.A.S. emite formularul E101, in termen de 25 zile 
lucratoare de la data depunerii acestor documente, formular pe 
care il remite solicitantului. 

Daca lucratorul este detasat in Belgia, Danemarca, Germania, 
Franta, Olanda, Austria, Finlanda sau Suedia, C.N.P.A.S. trimi-
te un exemplar al formularului institutiilor corespondente din 
aceste state, mentionate pe formularul E 101. 

Date de contact: 

Serviciul Relatii Internationale (Directia Comunicare si Relatii 
Internationale) 

Telefon: +40 - 21.316.9408 —  Fax: +40- 21.316.9112 

PROIECT DE MODIFICARE AL CODULUI FISCAL  

Principalele modificari ce vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 
2009: 

� pierderea fiscala anuala realizata incepand cu anul 2009, 
stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza 
din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani conse-
cutivi; 

� vor impozitate veniturile din dobanzi aferente titlurilor de 
stat si obligatiunilor municipale care in prezent sunt venituri 
neimpozabile, iar veniturile realizate din detinerea si 
tranzactionarea titlurilor de stat si/sau a obligatiunilor emise 
de catre unitatile administrativ-teritoriale vor deveni venituri 
neimpozabile; 

� dividendele platite de o intreprindere, care este persoana 

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 acestei 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 asigu-
rari de sanatate 0,85%   

Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale 0,4% - 2%  in functie de codul CAEN al activitatii principale   
Contributia la fondul de somaj 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% (*)  5,5% (**) 

Comisionul ITM  0,25% sau 0,75%   
Impozitul pe veniturile din salarii   16% 
Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru 
societatile care au peste 50 salariati) 

4 * 50% salariu minim pe economie (500 RON) la fiecare 
100 de salariati   

Valoarea unui tichet de masa  7,88 RON   

Salariul minim pe economie (brut) 
500 RON – 540 RON incepand cu 1 iulie 2008 
1.000 RON pentru functii care necesita studii superioare – 
1080 RON incepand cu 1 iulie 2008 

  

Castigul salarial mediu nominal brut INSSE aprilie 2008 1.751 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 contributie va fi de 5,2% 
** NOTA: Incepand cu 1 iulie 2008, cota de contribu tie este redusa de 6,5 % la 5,5%  
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juridica romana, unei persoane juridice rezidente intr-un alt 
stat membru al Uniunii Europene  sau  intr-unul din statele 
Asociatiei Europene a liberului schimb, respectiv Islanda, 
Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei vor fi impozita-
te cu cota de 10%, daca nu sunt indeplinite conditiile de 
detinere (15% pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 
ani) caz in care nu se impoziteaza. 

NOTA BENE 

Prin Hotararea de Guvern nr. 1507 din 12 decembrie 2007 pen-
tru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in 
plata (MO 877/2007) se prevede ca incepand cu 1 iulie 2008 
acesta sa fie de 540 lei pentru muncitori necalificati, 648 lei 
pentru functii care necesita studii medii si 1080 lei pentru functii 
care necesita studii superioare. Desi aceasta Hotarare nu a fost 
inca modificata, sindicatele si patronatul sunt in negocieri pentru 
modificarea salariului minim aplicabil incepand cu 1 iulie 2008.  

AGENDA lunii iulie 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 completati Registrul de evidenta fiscala pentru trimestrul 

II 2008; 
� 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 deconta-

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

In cursul lunii nu uitati: 

Ca joi, 10 iulie este ultima zi pentru depunerea: 

� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 
taxa hoteliera 

Ca joi, 10 iulie este ultima zi pentru plata: 

� taxei hoteliere 
� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  
Ca marti, 15 iulie este ultima zi pentru depunerea:  

� declaratiei Intrastat pentru luna iunie 2008 (depusa in for-
mat electronic); 

Ca vineri, 25 iulie 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 recapitulative (pentru trimestrul II 2008) pentru 

livrari si achizitii intracomunitare (formular 390) 
� declaratiei informative (pentru semestrul I 2008) privind 

livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national 
(formular 394)  

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

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

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

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

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

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

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

pentru mediu. 
Ca vineri, 25 iulie este ultima zi pentru plata: 

� accizelor 
� impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia inter-

na 
� impozitului pe veniturile nerezidentilor 
� impozitului pe profit 
� 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 
 

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 
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