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ORDIN nr. 1958 din 24 iunie 2008 pentru aprobarea Si stemului de raportare contabila la 
30 iunie 2008 a operatorilor economici (MO 499/2008 ) 

Operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate si chiar aflate in 
regim de declarare derogatoriu, intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2008 
la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.  

Raportarile contabile la 30 iunie 2008, precum si declaratiile operatorilor economici care nu au 
desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2008 sau se afla in curs de lichidare 
se vor depune pana cel mai tarziu la 15 august 2008. 

ORDIN nr. 464 din 18 iulie 2008 pentru stabilirea v alorii nominale indexate a unui tichet 
de masa pentru semestrul II 2008 (MO 562/2008) 

Pentru semestrul II 2008, incepand cu luna septembrie, valoarea nominala a unui tichet de ma-
sa este de 8,31 RON. 

ATENTIE! Calculul indemnizatiei pentru zilele de conc ediu de odihna 

Conform Codului Muncii, art. 145 alin. 1) si 2): 

„Indemnizatia de concediu de odihna nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile 
si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. 

Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute 
mai sus, din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu 
numarul de zile de concediu”. 

Exemplu de calcul pentru indemnizatia de concediu de odihna aferenta lunii iulie 2008: 

� Media zilnica (5.100/63) : 80,95 RON  
� Media zilnica a lunii IULIE (1.700/23) : 73,91 RON  
Pentru calculul indemnizatiei se compara cele doua medii, utilizandu-se cea care este favorabi-
la salariatului. 

Presupunand ca salariatul a fost intreaga luna iulie 2008 in concediu de odihna, indemnizatia 
va fi:    23 zile CO * 80,95 RON = 1.854 RON 

Astfel rezulta un salariu brut mai mare cu 154 RON decat salariul de baza cu indemnizatiile si 
sporurile permanente, in cazul in care salariatul ar fi lucrat intreaga luna. 

Nu uitati ca pe perioada concediului de odihna salariatii nu au dreptul la tichete de masa. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 571/2003 - Cod fiscal (MO 480/2008) 

Prezenta OUG va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2009 , principalele modificari fiind: 

� Cota de impozit pentru veniturile din dividende obtinute din Romania de nerezidenti se 
reduce de la 16% la 10%, atat pentru intreprinderile rezidente intr-un stat membru al UE, 
cat si pentru cele situate intr-un stat membru al AELS.  

� Cota de 0% asupra veniturilor din dividende care se aplica in prezent intreprinderilor din 
state membre ale UE se va aplica si intreprinderilor din statele  membre ale AELS, cu 
indeplinirea acelorasi conditii prevazute in prezent de Codul fiscal, respectiv beneficiarul 
dividendelor sa detina minimum 15% (10% incepand cu 2009) din titlurile de participare la 
persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la 
data platii dividendelor. 
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Cuprins: 

• Bilant la 30 iunie – termen de 
depunere 15 august 2008 

• Tichet de masa: 8, 31 RON 
incepand cu 1 septembrie 
2008 

• Atentie la calculul 
indemnitizatiei pentru conce-
diu de odihna 

• Modificari la  Codul Fiscal 
incepand cu 1 ianuarie 2009 

• Impozitul pe veniturile realiza-
te de persoane fizice din trans-
ferul proprietatilor imobiliare 

• Taxa pe poluare a autovehicu-
lelor si restituirea diferentelor 

• Administrare mari contribuabili 

• Cazier fiscal si sanctiuni 

• Cont unic si plati in plus  

• Rata dobanzii de referenta 
BNR Iulie 2008 

• Spalerea de bani si entitatile 
reglementate de CNVM 

• Noi functii in COR 

• Incadrerea si detasarea 
strainilor (din afara UE) in 
Romania 

• Baza calcul contributii 
sanatate si procent 

• Raport catre BNR a 
operatiunilor nemonetare 

• Incadrarea studentilor in timpul 
vacantei –stimulent financiar 

• Indicatori sociali 

• AGENDA AUGUST 2008  

Luna Salariu de baza cu ind. si sporuri permanente Zile lucratoare 
Aprilie 2008 1.700 RON 21 

Mai 2008 1.700 RON 21 
Iunie 2008 1.700 RON 21 

Total ultimele 3 luni  5.100 RON 63 
Iulie 2008 1.700 RON 23 
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� Cota redusa a impozitului pentru venituri din dobanzi si 
redevente de 10%, respectiv 0% incepand cu 2011,  care 
se aplica in prezent intreprinderilor din state membre ale 
UE care indeplinesc conditiile prevazute de Codul fiscal, 
respectiv beneficiarul efectiv sa detina minim 25% din va-
loarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica 
romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care 
se incheie la data platii dobanzilor sau redeventelor, se va 
aplica si intreprinderilor din statele membre ale AELS. 

Este eliminata impozitarea veniturilor realizate de persoane 
fizice rezidente si nerezidente, precum si de persoane juridice 
nerezidente, din detinerea si tranzactionarea titlurilor de stat 
si/sau obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-
teritoriale.  

O alta modificare adusa de prezenta Ordonanta este ca pierde-
rea fiscala  anuala realizata incepand cu anul 2009, stabilita 
prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza  din profitu-
rile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani  consecutivi (fata de 5 
ani in prezent), in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare ter-
men de plata a impozitului pe profit.  

In cazul contribuabililor care au fost platitori pe impozit pe veni-
tul microintreprinderilor si au inregistrat pierdere fiscala anterior 
publicarii prezentei Ordonante, aceasta pierdere se va recupera 
astfel: 

� in limita celor 5 ani de la data inregistrarii pierderii, in cazul 
in care contribuabilul revine la sistemul de impozitare cu 
impozit pe profit pana la data de 1 ianuarie 2009; 

� in limita celor 7 ani de la data inregistrarii pierderii, in cazul 
in care contribuabilul revine la sistemul de impozitare cu 
impozit pe profit dupa data de 1 ianuarie 2009. 

Reamintim componenta a 3 mari organizatii europene:  

� Uniunea Europeana (UE)  care are in momentul de fata 27 
de state membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Dane-
marca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlan-
da, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Bri-
tanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Roma-
nia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria. 

� Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS) ale 
carei state membre sunt in prezent: Elvetia, Islanda, Liec-
htenstein si Norvegia. 

� Spatiul Economic European (SEE) care include cele 27 
de state membre ale UE si 3 state AELS: Islanda, Liec-
htenstein si Norvegia. Cetatenii Elvetiei au refuzat prin 
referendumul organizat in 1992, participarea Elvetiei la 
SEE. 

 

 

ORDIN nr. 1706 din 30 mai 2008 privind aprobarea pr ocedu-
rilor de stabilire, plata si rectificare a impozitu lui pe venitu-
rile din transferul proprietatilor imobiliare din p atrimoniul 
personal si a modelului si continutului unor formul are 
prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 - Co dul fiscal, 
cu modificarile si completarile ulterioare (MO 533/ 2008) 

Ordinul aproba noi formulare utilizate pentru declararea venitu-
rilor realizate de persoane fizice din transferul proprietatilor 
imobiliare din patrimoniul personal, precum si procedura de 
plata si rectificare a impozitului datorat asupra acestor venituri. 

Tranzactiile derulate prin intermediul birourilor n otariale 

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare se 
stabileste si se incaseaza de catre notarii publici. Notarii publici 
au obligatia declararii acestui impozit in formularul 100 
„Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, lunar 
pana la data de 25 inclusiv a luni urmatoare celei in care a fost 
calculat si incasat. 

Plata impozitului retinut de catre notarii publici se efectueaza 
lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost 
incasat. 

Notarii publici au obligatia depunerii formularului 208 
„Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din trans-
ferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” semestri-
al, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului in 
care a avut loc autentificarea actelor. 

Tranzactiile derulate prin procedura judecatoreasca  

Impozitul pe veniturile realizate de persoane fizice din transferul 
proprietatilor imobiliare se stabileste de organul fiscal, pe baza 
informatiilor pe care instanta judecatoreasca are obligatia sa le 
furnizeze organului fiscal in termen de 30 zile de la data 
ramanerii definitive si irevocabile a hotararii. 

Organul fiscal competent emite o decizie de impunere in ter-
men de 15 zile de la primirea informatiilor de la instanta 
judecatoreasca. In cazul in care instantele judecatoresti nu 
transmit informatiile organului fiscal in termenul legal, la solicita-
rea contribuabilului, organul fiscal poate emite decizia de impu-
nere in baza informatiilor furnizate de catre contribuabil, 
urmand a se face eventuale ajustari la momentul primirii 
informatiilor de la instantele judecatoresti. 

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare se 
plateste in termen de 60 zile de la data comunicarii deciziei de 
impunere.  

Tranzactiile derulate prin alte proceduri decat not ariale sau 
judecatoresti 

Persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul 
proprietatilor imobiliare au obligatia depunerii formularului 209 

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

îşi completeze echipa cu noi contabili seniori şi juniori.  

 

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

 
Alătura ţi-vă echipei!   
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„Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobilia-
re din patrimoniul personal”, in termen de 10 zile inclusiv de la 
data transferului.  

In termen de 15 zile de la primirea declaratiei, organul fiscal 
competent stabileste impozitul datorat si emite decizia de impu-
nere. Plata impozitului se efectueaza in termen de 60 zile de la 
data comunicarii deciziei de impunere. 

ORDIN nr. 986 din 30 iunie 2008 pentru aprobarea pr ocedu-
rii privind stabilirea taxei pe poluare pentru auto vehicule 
(MO 498/2008) 

Taxa pe poluare pentru autovehicule, reglementata de OUG nr. 
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 
si de Normele metodologice de aplicare a acestui act normativ, 
aprobate prin HG nr. 686/2008, se calculeaza de organul fiscal 
competent din subordinea ANAF. 

Persoana fizica sau juridica, care intentioneaza sa efectueze 
inmatricularea autovehiculului, depune la organul fiscal compe-
tent o cerere insotita de cartea de identitate a vehiculului si, in 
cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state,  
urmatoarele documente in original si copie: 

� un document din care sa rezulte data primei inmatriculari; 
� rezultatul expertizei tehnice;  
� declaratie pe propria raspundere. 
Diferenta dintre suma achitata in perioada 1 ianuarie 2007 – 30 
iunie 2008 cu titlu de taxa  speciala pentru autoturisme si auto-
vehicule si respective taxa de poluare rezultata din aplicarea 
noilor prevederi se va restitui la cererea contribuabililor. 

Pentru restituirea diferentei, contribuabilul va depune o cerere 
de restituire la organul fiscal competent, la care va anexa (in 
original sau in copie): 

� document doveditor al platii taxei speciale (chitanta fiscala/
ordin de plata); 

� copia cartii de identitate a vehiculului si certificatul de 
inmatriculare (cu prezentarea in original a acestora). 

In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de lea-
sing, documentele mentionate mai sus se anexeaza in copii 
conforme cu originalul pe baza declaratiei proprii. 

Pentru cererile de restituire depuse la organele fiscale inainte 
de data intrarii in vigoare a prevederilor OUG nr. 50/2008, ter-
menul legal de solutionare incepe sa curga de la data de 1 iulie 
2008. 

ORDIN nr. 2036 din 1 iulie 2008 pentru modificarea si com-
pletarea OMFP 753/2006 privind organizarea activitat ii de 
administrare a marilor contribuabili (MO 504/2008) 

Contribuabilii nou-infiintati care indeplinesc criteriile de selectie 
vor fi preluati spre administrare de Directia generala de admi-
nistrare a marilor contribuabili in termen de 10 zile de la data 
i n r e g i s t r a r i i  l o r  l a  R e g i s t r u l  C o m e r t u l u i . 
Contribuabilii mari a caror cifra de afaceri in anul precedent 
este inferioara celei care ii clasifica contribuabili mari, precum si 
contribuabilii nou-infiintati care nu realizeaza investitii la nivelul 
expus de lege, vor fi scosi din administrare dupa 4 ani consecu-
tivi in care nu indeplinesc aceste criterii de selectie. 
Prin derogare de la prevederile acestei reglementari, se 
inregistreaza ca mari contribuabili contribuabilii nou-infiintati 
care, la data infiintarii, se angajeaza prin declaratie pe proprie 
raspundere sa realizeze investitii a caror valoare in lei sa fie 
echivalentul  a  minimum 400 mi l ioane euro. 
Contribuabilii vor depune declaratia pe proprie raspundere la 
organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal 
declarat al acestora, in termen de cel mult 5 zile de la data 
inregistrarii lor la Registrul Comertului. 

ORDIN nr. 1026 din 4 iulie 2008 pentru modificarea Metodo-
logiei de distribuire a sumelor platite de contribu abili in 
contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale i nregistrate 
de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintel ui ANAF 
1314/2007 (MO 522/2008) 

Platile in plus efectuate de contribuabili in contul unic aferent 
obligatiilor la bugetul de stat, respectiv obligatiilor la bugetul 
asigurarilor sociale si fondurilor speciale sunt compensate din 
oficiu pana la data de 10 a lunii urmatoare cu obligatii fiscale 
neachitate datorate aceluiasi buget, urmand ca diferenta 
ramasa sa fie compensata pana la aceeasi data cu obligatii 
datorate altor bugete in mod proportional. 

HOTARARE nr. 742 din 9 iulie 2008 privind modificare a si 
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea OG 
nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea caz ierului 
fiscal, aprobate prin HG nr. 31/2003 (MO 541/2008) 

In anexele la Hotarare, sunt prezentate faptele care constituie 
infractiuni sau contraventii care se inscriu in cazierul fiscal al 
contribuabililor din care mentionam: 

Descrierea faptei 
Actul normativ care prevede si 

sanctioneaza fapta Sanctiunea prevazuta de lege 

Retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 
30 de zile de ia scadenta, a sumelor 

reprezentand impozite sau contributii cu retinere 
la sursa 

Art. 6 din Legea nr. 241/2005 
pentru prevenirea si combaterea 

evaziunii fiscale 
Închisoare de la un an la 3 ani sau amenda 

Omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in 
actele contabile ori in alte documente legale, a 

operatiunilor comerciale efectuate sau a venituri-
lor realizate in scopul sustragerii de la 

indeplinirea obligatiilor fiscale 

Art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
241/2005 pentru prevenirea si 
combaterea evaziunii fiscale 

Închisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea 
unor drepturi. Daca prin fapta s-a produs un 

prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in 
echivalentul RON, limita minima a pedepsei 
prevazute de lege si limita maxima a aces-

teia se majoreaza cu 2 ani. 

Retinerea de catre angajator de la salariati a 
contributiilor datorate bugetului asigurarilor pen-
tru somaj si nevirarea acestora in termen de 15 

zile in conturile stabilite potrivit reglementarilor in 
vigoare 

Art. 112 din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurarilor pen-
tru somaj si stimularea ocuparii 

fortei de munca 

Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 
6 luni sau cu amenda 

Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, ti-
tluri de valoare, numerar si alte drepturi si 

obligatii, precum si efectuarea de operatiuni eco-
nomice, fara sa fie inregistrate in contabilitate 

Art. 41 pct. 1 din Legea 
contabilitatii nr. 82/1991 

Contraventie: Amenda de la 1.000 lei la 
10.000 lei 



Pag. 4 

 © 2008 APEX Team International 

 

CIRCULARA nr. 19 din 1 iulie 2008 privind nivelul r atei 
dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei , valabil 
în luna iulie 2008  (MO 507/2008) 

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

ORDIN nr. 11 din 7 iulie 2008 pentru aprobarea Siste mului 
de raportare contabila la 30 iunie 2008 a societati lor comer-
ciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigu-
rare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigura re (MO 
536/2008) 

ORDIN C.N.V.M. nr. 83/2008  pentru aprobarea  Regulament 
nr. 5 din 25 iunie 2008 privind instituirea masuril or de pre-
venire si combatere a spalarii banilor si a finanta rii actelor 
de terorism prin intermediul pietei de capital (MO 525/2008) 

Pentru a preveni si impiedica implicarea entitatii reglementate in 
operatiuni suspecte de spalare de bani si finantare a actelor de 
terorism, trebuie sa se asigure instruirea corespunzatoare a 
angajatilor.  

Entitatile reglementate (entitatile a caror activitate este autoriza-
ta, reglementata si/sau supravegheata de C.N.V.M. in 
indeplinirea atributiilor sale legale) au obligatia sa intocmeasca, 
sa stabileasca si sa aplice politici, proceduri si mecanisme 
adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de 
pastrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare 
a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare. In 
acest sens, trebuie sa intocmeasca o procedura scrisa de ac-
ceptare a clientilor. 

 

Entitatile reglementate sunt obligate sa identifice, sa verifice si 
sa inregistreze identitatea clientilor si a beneficiarilor reali 
inainte de a initia orice relatie de afaceri sau de a efectua 
tranzactii in numele clientului/beneficiarului real. 

ORDIN nr. 451 din 3 iunie 2008 privind modificarea si com-
pletarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania -COR (MO 521/ 
2008) 

LEGE nr. 134 din 4 iulie 2008 pentru aprobarea OUG 56 /-
2007 privind incadrarea in munca si detasarea strai nilor pe 
teritoriul Romaniei (MO 522/2008) 

Legea aduce modificari in procedura de obtinere a autorizatiei 
de munca pentru cetatenii straini care intentioneaza sa 
desfasoare activitati in Romania, ca detasati ai unor angajatori 
stabiliti in strainatate, printre acestea mentionam:  

� Se redefineste lucratorul detasat, in sensul ca acesta trebu-
ie sa faca dovada unei calificari profesionale 
corespunzatoare activitatii pe care o va desfasura in Roma-
nia;  

� Strainul calificat poate sa desfasoare activitate pe teritoriul 
Romaniei in urmatoarele situatii:  

ο este detasat pe teritoriul Romaniei, in numele 
intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui 
contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea 
si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara acti-
vitatea in Romania;  

ο este detasat la o unitate situata pe teritoriul Romaniei sau 
la o intreprindere care apartine unui grup de intreprinderi, 
situata pe teritoriul Romaniei. 

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 aceste i contributii.  
**NOTA: Incepand cu 1 decembrie 2008,   cotele de contributie pentru asigurari sociale ale angajatorului vor fi:  

18 % pentru conditii normale de munca     23% pentru conditii deosebite de munca      28% pentru conditii speciale de munca 

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

Contributia pentru accidente de munca si boli 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 
(8,31 RON incepand cu 1 septembrie 2008)  

  

Salariul minim pe economie (brut) 

500 RON  
540 RON incepand cu 1 octombrie 2008  
1.000 RON pentru functii care necesita studii superioare 
1080 RON incepand cu 1 octombrie 2008  

  

Castigul salarial mediu nominal brut INSSE mai 2008 1.704 RON   
Diurna (in tara) 
Pentru angajatii institutiilor publice 
Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 RON 
32,50 RON 

  

*  NOTA: Incepand cu 1 decembrie 2008, cota de cont ributie va fi de 5,2%  
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� Angajatorul trebuie sa desfasoare efectiv activitatea pentru 
care solicita autorizatia de munca;  

� Angajatorul poate desemna un reprezentant legal in vede-
rea obtinerii autorizatiilor de munca; 

� Angajatorul (persoana juridica romana, reprezentanta, 
sucursala sau filiala) trebuie sa prezinte un certificat de 
atestare fiscala la obtinerea autorizatiei de munca pentru 
lucratorii detasati; 

� S-a abrogat prevederea privind exceptarea de la obtinerea 
autorizatiei de munca pentru lucratorii detasati in Romania 
pentru o perioada de pana la 60 de zile. Astfel autorizatia 
de munca devine obligatorie pentru toti lucratorii detasati, 
indiferent de perioada de detasare; 

� La eliberarea autorizatiei de munca, angajatorul va plati 
echivalentul a 200 euro (curs BNR la data efectuarii platii), 
iar pentru eliberarea autorizatiilor de munca acordate 
studentilor sau lucratorilor sezonieri, angajatorul va plati 
echivalentul a 50 de euro (curs BNR la data efectuarii 
platii). 

Modificarile au intrat in vigoare de la data de 13 iulie 2008.  

Cetatenii ce provin din state membre ale U.E. nu intra sub inci-
denta acestei legi. 

ORDIN nr. 463 din 18 iulie 2008 pentru stabilirea v alorii 
sumei lunare indexate care se acorda sub forma de t ichete 
de cresa pentru semestrul II 2008 (MO 562 / 2008) 

Pentru semestrul II 2008, incepand cu luna august, valoarea 
sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de 
cresa este de 340 RON. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 93/2008 pentru modificarea 
si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeni-
ul sanatatii (MO 484/2008) 

Modificari ale bazei de calcul a contributiei indiv iduale de 
asigurari sociale de sanatate 

Ordonanta introduce un nou paragraf 21 la articolul 257 din 
Legea nr. 95/2006, conform caruia, „in situatia in care o persoa-
na realizeaza venituri care sunt neimpozabile, contributia se 
calculeaza asupra veniturilor realizate”. 

De asemenea, a fost modificat si paragraful 3 al articolului 257, 
dupa cum urmeaza: „in cazul persoanelor care realizeaza in 
acelasi timp venituri de natura celor prevazute la alin. 2 literele 
(a) - (e), alineatul (21) si la art. 213, alin 2, litera (h), contributia 
se calculeaza asupra tuturor acestor venituri”. 

Incepand cu 1 iulie 2008, cota de contributia individuala la 
asigurarile sociale de sanatate a fost redusa de la 6.5% la 5.5% 
(conform Legii nr. 387/2007). 

REMINDER – Raportarea statistica a operatiunilor nemo ne-
tare catre BNR 

In conformitate cu articolul 2 din Norma 26 a BNR din 12 de-
cembrie 2006, rezidentii care realizeaza operatiuni nemonetare 
cu nerezidentii direct si nu prin intermediul unei institutii financi-
are, au obligatia de a raporta aceste tranzactii la BNR – 
Directia Statistica.  

Operatiunile nemonetare se desfasoara fara transferarea de 
fonduri, in totalitate sau partial, cum ar fi bartere, compensari 
(netting), aranjamente de cliring.  

Formularul de raportare se poate obtine de pe site-ul BNR 
(http://www.bnro.ro/Ro/Legi/BOP/N26_a6.pdf). Se completeaza 
si transmite la BNR atat de catre acei rezidenti ce realizeaza 
operatiuni nemonetare in mod sistematic, in cadrul unor gru-
puri, evidenta compensarilor sistematice efectuandu-se de 
catre participantii la cliring in conturi speciale, precum si de 

catre acei rezidenti care efectueaza ocazional compensari cu 
nerezidentii. 

REMINDER - Incadrarea in munca a elevilor si studenti lor 
pe perioada vacantelor 

Conform HG 726/2007 (MO 477/2007), angajatorii care, pe 
perioada vacantelor stabilite potrivit legii, incadreaza in munca 
elevi si studenti beneficiaza de un stimulent financiar lunar egal 
cu 50% din salariul minim brut pe tara garantat in plata, pentru 
fiecare elev si student incadrat dar nu mai mult de 60 de zile 
lucratoare intr-un an calendaristic. In vederea acordarii stimu-
lentului angajatorii trebuie sa incheie cu Agentia pentru Ocupa-
rea Fortei de Munca, in termen de 30 de zile de la data 
angajarii elevilor si studentilor aflati in perioada vacantelor, o 
conventie. Suma reprezentand stimulentul financiar se deduce 
de catre angajator din contributia de asigurari de somaj datora-
ta de acesta. 

AGENDA lunii august 2008 

Zilnic nu uitati: 

� Sa completati registrul de casa (sau sa imprimati registrul 
intocmit in format electronic); 

� Sa completati jurnalul de vanzari si cumparari; 
La final de luna nu uitati: 

� Sa completati Registrul Jurnal; 
� Sa inregistrati la Administratia Financiara contractele de 

prestari de servicii incheiete cu nerezidentii in cursul lunii; 
� Sa efectuati inventarierea stocurilor in cazul in care folositi 

inventarul intermitent ; 
� Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru indeplinirea noilor reglementari in domeniul TVA: 

� Mentionati pe documentele emise catre partenerii din Uniu-
nea Europeana codul de inregistrare in scopuri de TVA;  

� Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile 
primite; 

� Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite; 
� Verificati mentiunile referitoare la TVA (ex. „taxare inver-

sa”, „operatiune neimpozabila” etc.) inscrise pe factura; 
� Inscrierea pe facturile primite a sumei de TVA in cazul 

taxarii inverse;    
� Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale pri-

mite; 
� Completati Registrul non-transferurilor; 
� Mentionati in contractele comerciale contractate si decon-

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

In cursul lunii nu uitati: 

Ca luni, 11 august este ultima zi pentru depunerea:  

� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 
taxa hoteliera 

Ca luni, 11 august este ultima zi pentru plata: 

� taxei hoteliere 
� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  
Ca vineri, 15 august este ultima zi pentru depunere a: 

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

Ca vineri, 15 august 2008, este ultima zi pentru de punerea 
raportarilor contabile la 30 iunie 2008 pentru toti  operatorii 
economici (nu pentru organizatile non profit).  

Ca luni, 25 august este ultima zi pentru depunerea:  

� declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat 
(formular 100); 
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� declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele 
asigurarilor sociale si fondurilor speciale (formular 102); 

� declaratiei privind accizele (formular 103);  
� decontului de TVA (formular 300); 
� declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a 

obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale; 
� declaratiei privind obligatiile de plata catre bugetul fondului 

national unic de asigurari sociale de sanatate pentru 
asigurari sociale de sanatate si pentru concedii si 
indemnizatii de asigurari sociale de sanatate; 

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

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

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

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

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

pentru mediu. 
Ca luni, 25 august 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 
� 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacanta placuta ! 
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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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