
Pag.   

 © 2010 APEX Team International 

 

ORDIN nr. 1879 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Si stemului de raportare contabila la 
30 iunie 2010 a operatorilor economici (MO 447/2010 ) 
Operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa 
intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2010 la unitatile teritoriale ale Ministe-
rului Finantelor Publice (MFP).  
Componentele raportarilor contabile sunt: 
� Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10); 
� Contul de profit si pierdere (cod 20); 
� Date informative (cod 30). 
Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2010, continand formularistica necesara 
si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea progra-
mului de asistenta elaborat de MFP, pus la dispozitie pe site-ul MFP (www.mfinante.ro) si 
ANAF (www.anaf.ro). Depunerea raportarilor se face impreuna cu o copie de pe codul unic de 
inregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice. 
Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2010 
nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2010, urmand sa depuna in acest sens o declaratie 
pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, la unitatile teritoriale 
ale MFP, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii: 
� denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare); 
� adresa si numarul de telefon; 
� numarul de inregistrare la registrul comertului; 
� codul unic de inregistrare; 
� capitalul social. 
O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit 
legii. 
Raportarile contabile la 30 iunie 2010 , precum si declaratiile operatorilor economici care nu 
au desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune pana cel 
mai tarziu la data de 13 august 2010 . Raportarile contabile pot fi depuse la registratura 
unitatilor teritoriale ale MFP sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata. 
Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, Fon-
dul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, societatile de asigurare, de asigurare-
reasigurare si de reasigurare, precum si brokerii de asigurare/reasigurare, entitatile autorizate, 
reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, 
entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare 
vor depune la unitatile teritoriale ale MFP raportari contabile la 30 iunie 2010 in formatul si in 
termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Su-
praveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si de Comi-
sia Nationala a Valorilor Mobiliare. 
Reamintim ca societatile sub regim de declarare derogatoriu ("dormante") trebuie sa depuna 
raportul contabil la 30 iunie 2010. 

ORDIN nr. 2112 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a 
certificatului pentru spatiul cu destinatie de sedi u social si de inregistrare a documentu-
lui care atesta dreptul de folosinta asupra spatiul ui cu destinatia de sediu social, precum 
si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (MO 443/2010) 
Ordinul aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare: 
a) "Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu 

destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu 
social", cod M.F.P. 14.13.04.40; 

b) "Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra 
spatiului cu destinatie de sediu social", cod M.F.P. 14.13.02.40; 

c) "Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social", cod M.F.P. 14.13.21.40. 
Procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social 
consta in depunerea de catre titularul dreptului de folosinta la ANAF in raza careia se afla imo-
bilul  a ”Cererii de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului 
cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu 
social”, insotita de:  

B-dul Dacia 56,  
Bucuresti, Sector 2 
Tel: +40 (0) 31 809 2739  
Fax:+40 (0) 31 805 7739 
E-mail: office@apex-team.ro 
Http://www.apex-team.ro  
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Cuprins:  

• Raport are contabila la 30 
iunie 2010 

• Sediu social— dreptul de 
folosinta si noi formulare 
eliberate de fisc pentru 
depunere la Registrul 
Comertului 

• Cesiunea partilor sociale—
publicare in MO si operata 
in 30 zile in lipsa opozitiei 

• Exercitiu financiar diferit de 
anul calendaristic 

• Contributii la Fondul pentru 
mediu 

• Rata dobanzii BNR iulie 
2010 

• Crestere semnificativa a 
impozit auto 

• Suprataxa pentru mai multe 
cladiri in proprietate 

• Completare COR 
• Impact la societatile private 

– reducerea cheltuielilor 
bugetare aduce diminuarea 
cu 25% a plafonului de 
deducere a diurnei acordate 
pentru deplasari externe 

• Tichetele de masa nu se pot 
acorda pentru zilele nelu-
crate din cursul unei luni 

• Detasatii nu datoreaza  
contributie de sanatate in 
Romania 

• Concediu medical– infor-
mare la Casa de sanatate a 
angajatorului (in functie de 
sediu social) 

• Evaluare elemente mo-
netare in valuta la 
31.07.2010 

• Indicatori sociali 
• Agenda August 2010 
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� actele doveditoare ale dreptului de folosinta, cum ar fi: titlu 
de proprietate, contract de vanzare cumparare, contract de 
inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta 
dreptul de folosinta;  

� actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, 
dupa caz; 

� actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoa-
nelor juridice.  

Daca actele se depun la registratura, ele trebuie aduse in origi-
nal si copie urmand ca organul fiscal sa certifice conformitatea 
copiilor cu originalul. Daca actele se depun prin posta cu confir-
mare de primire este necesar sa se depuna copii legalizate.  
Cererea se rezolva in maxim 5 zile lucratoare de la data 
inregistrarii. Rezolvarea cererii se concretizeaza in eliberarea a 
doua documente: 
� "Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta 

dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu 
social", care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu 
destinatie de sediu social;  

� "Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social". 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010 privin d 
unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale (M O 
421/2010) 
Revenim in acest buletin informativ cu alte modificari aduse 
Legii 31/1990 republicate, privind societatile comerciale de 
OUG 54/2010 (prezentata in buletinul informativ APEX Team 
nr. 6_2010).  
Inmatricularea societatilor comerciale si schimbare a sediu-
lui social 
La inmatricularea societatii comerciale si la schimbarea sediului 
social se va prezenta la sediul oficiului registrului comertului:  
a) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra 

spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul 
fiscal din cadrul ANAF in a carui circumscriptie se situeaza 
imobilul cu destinatie de sediu social;  

b) un certificat emis de organul fiscal prevazut la litera a), 
care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de se-
diu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta 
cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu 
titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin    
care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, 
dupa caz;  

c) in cazul in care din certificatul emis potrivit lit. b) rezulta ca 
sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care 
atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imo-
bil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria 
raspundere in forma autentica  privind respectarea 
conditiilor referitoare la sediul social, prevazute mai jos.  

Conditii referitoare la sediul social:  
La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai 
daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite 
functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii 
distinct partajate. Numarul societatilor comerciale ce 
functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi 
sau spatii distincte obtinute prin partajare. 
Modificarile de mai sus sunt puse in practica prin intermediul 
Ordinului ANAF 2112/2010 care stabileste procedura aplicabila 
la fiecare inmatriculare sau schimbare de sediu social. 
Cesiunea partilor sociale 
Hotararea adunarii asociatilor trebuie depusa in termen de 15 
zile la registrul comertului in vederea mentionarii in registru si 
publicarii in Monitorul Oficial. Mentionam ca hotararea 
asociatilor trebuie aprobata de asociatii reprezentand cel putin 
¾ din capitalul social. Oficiul registrului comertului va transmite 
catre ANAF si DGFP pe cale electronica, hotararea adunarii 
asociatilor.  

Creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin 
hotararea asociatilor privitoare la transmiterea partilor sociale 
pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei 
judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la 
repararea prejudiciului cauzat, precum si, daca este cazul, atra-
gerea raspunderii civile a asociatului care intentioneaza sa isi 
cedeze partile sociale. Opozitia se face in termen de 30 de zile 
de la data publicarii hotarârii asociatilor sau a actului aditional 
modificator in Monitorul Oficial. 
Transmiterea partilor sociale va opera, in lipsa unei opozitii, la 
data expirarii termenului de opozitie, iar daca a fost formulata o 
opozitie, la data comunicarii hotararii de respingere a acesteia. 

ORDIN nr. 1878 din 22 iunie 2010 privind intocmirea  
situatiilor financiare anuale de catre entitatile c are au optat 
pentru un exercitiu financiar diferit de anul calen daristic, 
potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii  nr. 82/1991 
(MO 461/2010) 
Ordinul se aplica de catre sucursalele cu sediul in Romania 
care apartin unei persoane juridice straine, respectiv filialele 
unei societati-mama straine sau filialele filialelor unei societati-
mama straine, care au optat pentru un exercitiu financiar diferit 
de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 
82/1991 a contabilitatii. 
Entitatile care fac obiectul prezentului ordin au urmatoarele 
obligatii: 
� sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale in 

conditiile prevazute de ordin; 
� sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a MFP despre 

exercitiul financiar ales, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea 
nr. 82/1991, conform prevederilor OMFP nr. 864/2010 pri-
vind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor 
anuale si a situatiilor financiare anuale.  

In acest scop, entitatea trebuie sa faca dovada ca este sucur-
sala a unei persoane juridice straine, respectiv filiala a unei 
societati-mama straine sau filiala a unei filiale a unei societati-
mama straine, care are exercitiul financiar diferit de anul calen-
daristic. 
Criteriile de marime in functie de care se intocmesc situatii fi-
nanciare extinse sau simplificate sunt aceleasi ca la entitatile 
care au anul contabil identic cu anul calendaristic. 
Situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa 
de asumare a raspunderii conducerii entitatii pentru intocmirea 
situatiilor financiare anuale potrivit reglementarilor contabile 
aplicabile. In conformitate cu art. 29 alin. (1) din Legea nr. 
82/1991, situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul 
administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cen-
zori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau 
de acoperire a pierderii contabile. 
In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, entitatile care 
opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic 
au urmatoarele obligatii pentru primul exercitiu financiar diferit 
de anul calendaristic: 
� sa intocmeasca, sa aprobe si sa depuna la oficiile registru-

lui comertului, potrivit legii, situatii financiare anuale 
intocmite la data stabilita in conditiile prevazute la art. 27 
alin. (3) din Legea nr. 82/1991; 

� sa asigure comparabilitatea informatiilor referitoare la sol-
duri, rulaje si alte informatii cuprinse in situatiile financiare 
anuale intocmite pentru primul exercitiu financiar diferit de 
anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 
82/1991. In acest scop, informatiile respective trebuie sa 
acopere intotdeauna o perioada de 12 luni, respectiv 365 
de zile, cu exceptia entitatilor infiintate in cursul exercitiului 
financiar. De asemenea, la intocmirea bilantului, respectiv 
a bilantului prescurtat, pe langa sumele corespunzatoare 
celor doua perioade consecutive se vor inscrie si soldurile 
la data de 1 ianuarie a exercitiului financiar precedent celui 
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la care se refera situatiile financiare anuale, potrivit structu-
rii formularului de bilant, respectiv bilant prescurtat, 
prevazut in anexa la ordin.  

Pentru situatiile financiare intocmite incepand cu al doilea 
exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, entitatile care fac 
obiectul prezentului ordin vor respecta formatul prevazut pentru 
acestea in reglementarile contabile aplicabile. 
Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de 
anul calendaristic si care nu au desfasurat activitate de la data 
infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar nu intocmesc 
situatii financiare anuale, urmand sa depuna in acest sens o 
declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia 
gestionarii entitatii, conform prevederilor legale. 
Formatul electronic al situatiilor financiare anuale, continand 
formularistica necesara si programul de verificare cu 
documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea Pro-
gramului de asistenta elaborat de MFP (distinct de programul 
pentru societatile care au anul contabil identic cu anul calenda-
ristic). 

ORDIN nr. 2157 din 6 iulie 2010 privind depunerea p rin mij-
loace electronice a formularului (318) "Cerere de r ambursa-
re a TVA pentru persoanele impozabile stabilite in R oma-
nia, depusa potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal" si a 
formularului (319) "Declaratie de ajustare a pro-ra tei, potri-
vit dispozitiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fis cal si ale pct. 
491 alin. (8) din normele metodologice" (MO 478/201 0) 

ORDIN nr. 6504 din 8 iulie 2010 pentru aprobarea No rmelor 
privind accesul operatorilor economici la Sistemul r oman 
de procesare a declaratiei vamale RCDPS (MO 493/2010)  
Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 august 2010, data 
la care se abroga Ordinul vicepresedintelui ANAF nr. 1785/-
2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesa-
rea declaratiilor vamale intocmite prin procedee informatice 
(MO 452/2009). 

ORDIN nr. 1996 din 16 iulie 2010 pentru modificarea  Nor-
melor privind procedura de acordare a certificatulu i de 
amanare de la plata in vama a TVA si de eliberare a 
garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate pr in OMFP 
nr. 500/2007 (MO 517/2010) 
S-a redus valoarea plafonului pentru importatorii care doresc sa 
obtina un certificat de amanare de la plata TVA in vama la va-
loarea de 100 milioane lei in ultimele 12 luni (valoarea anterioa-
ra a plafonului a fost de 150 milioane lei). 

LEGE nr. 167 din 14 iulie 2010 privind aprobarea OUG nr. 
15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din OU G nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu (MO 504/2010) 
Legea de aprobare a ordonantei aduce mai multe modificari 
actului initial, mentionam mai jos cateva dintre acestea: 
� Contributia pentru vanzarea masei lemnoase se mareste la 

2% din veniturile realizate (anterior 1%) ; 
� Contributia datorata de operatorii economici care introduc 

pe piata anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii este 
de 2 lei/kg (anterior 1 leu/kg); 

� O taxa de 2 lei/litru va fi aplicata uleiurilor uzate si va fi 
datorata incepand cu 1 ianuarie 2011 de operatorii econo-
mici care introduc pe piata astfel de produse; 

� Ecotaxa aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi, 
fabricate din materiale care nu sunt biodegradabile, scade 
de la 0,2 lei la 0,1 lei pe bucata. Aceasta Ecotaxa se decla-
ra si se plateste trimestrial . 

Legea a intrat in vigoare la 23 iulie 2010.  

 

 

CIRCULARA nr. 22 din 1 iulie 2010 privind nivelul r atei 
dobanzii de referinta a BNR valabil in luna iulie 2 010 (MO 
447/ 2010) 
Pentru luna iulie 2010, nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR 
este de 6,25% pe an. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru 
modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  (MO 
442/2010) 
Ordonanta aduce modificari privind taxele locale, astfel : 

Majorarea impozitului aferent mijloacelor de transp ort 
S-au majorat semnificativ impozitele asupra mijloacelor de 
transport cu capacitati cilindrice mari. 
Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de 
capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe 
de 200 cm3  sau fractiune din aceasta cu suma 
corespunzatoare de mai jos: 

 

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin 
mai multe cladiri 
Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe 
cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum 
urmeaza: 
� cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de 

domiciliu; 
� cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa 

de domiciliu; 
� cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei 

de la adresa de domiciliu. 
Nu intra sub incidenta celor de mai sus persoanele fizice care 
detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala. 
In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de 
la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie 
de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum re-
zulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar. 
Persoanele fizice au obligatia sa depuna o declaratie speciala 
la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei 
publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele 
in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul 
declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice 
aprobate prin hotarare a Guvernului. 
Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferentelor de im-
pozit rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante 
de urgenta este 31 decembrie 2010. Persoanele fizice care 
achita integral pana la data de 30 septembrie 2010 impozitele 
recalculate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica 
lei/200 cm3   

sau fractiune 
din aceasta 

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu  
capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3  inclusiv 

8 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  
1.601 cm3  si 2.000 cm3  inclusiv 

18 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  
2.001 cm3  si 2.600 cm3  inclusiv 

72 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  
2.601 cm3  si 3.000 cm3  inclusiv 

144 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste  
3.001 cm3  290 

Autobuze, autocare, microbuze 24 

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala 
maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv 30 

Tractoare inmatriculate 18 
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urgenta, pentru diferentele rezultate, beneficiaza de bonificatia 
stabilita prin hotararile consiliilor locale adoptate pentru anul 
2010. 
Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand 
cu 1 iulie 2010. 

ORDIN nr. 1365 din 21 iunie 2010 privind completare a 
Clasificarii ocupatiilor din Romania (MO 447/2010) 
Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.) se completeaza 
cu noile ocupatii din economie, prevazute in anexa la Ordin.  

ORDIN nr. 2007 din 19 iulie 2010 privind aprobarea Deciziei 
Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010 (MO 512/2010) 
In vederea interpretarii unitare a prevederilor art. 42 lit. b) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, s-a decis: La drepturile salariale, pre-
cum si actualizarile aferente acestora cu indicele de inflatie, 
indiferent de modul in care au fost acordate fie - cu titlul de 
drepturi salariale actualizate, fie sub forma de despagubiri 
reprezentand drepturi salariale actualizate - se calculeaza si se 
retine impozit pe venit, precum si contributiile legale de 
asigurari sociale de stat, asigurari de somaj si asigurari sociale 
de sanatate. 

LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele masuri n ece-
sare in vederea restabilirii echilibrului bugetar ( MO 441/-
2010) 
Principala schimbare adusa de lege este reducerea salariilor 
bugetare cu 25%.  De  asemenea  se  reduc  si  o  serie  de  
indemnizatii,  alocatii  si ajutoare, printre care indemnizatia de 
somaj si indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de 
pana la 2 ani care se reduc cu 15%.  
Se reduce cu 25% cuantumul drepturilor reprezentand salariza-
rea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului 
trimis in misiune permanenta in strainatate si, respectiv, ale 
personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor 
misiuni cu caracter temporar, prevazute in HG nr. 518/1995.  
In acest sens va recomandam sa revizuiti nivelurile diurnelor 
acordate salariatilor pentru deplasarile externe. 
Exemplu: plafonul de diurna stabilit pentru institutiile publice in 
Germania era de 35 euro pe zi pentru institutiile publice, o soci-
etate privata putand acorda pana la 2,5 ori acest nivel, respec-
tiv pana la maxim 87,5 euro pe zi. Odata cu noile reglemantari, 
plafonul pentru institutii publice se reduce cu 25%, deci la nive-
lul de 26,25 euro pe zi, implicit pentru societatile private plafo-
nul ajunge la 2,5 x 26,25 euro = 65,63 euro pe zi.  
Legea a intrat in vigoare la 3 iulie 2010. 

REMINDER – Tichete de masa si tichete de vacanta 
Tichetele de masa nu se pot acorda pentru zilele nelucrate din 
cursul unei luni (concedii platite si fara plata, absente, somaj 
tehnic, incapacitate temporara de munca, sarbatori legale etc). 
De asemenea nu se pot acorda tichete de masa pe perioada 
deplasarii salariatilor in delegatii, perioada pentru care salariatii 
pot primi indemnizatie de deplasare (diurna).  
Nivelul maxim al sumelor ce pot fi acordate sub forma de tiche-
te de vacanta este contravaloarea a 6 salarii minime brute in 
decursul unui an. Acestea sunt deductibile la calculul impozitu-
lui pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit in limita 
anuala prevazuta mai sus.  
Beneficiarii care au primit tichete de vacanta nominale sunt 
singurele persoane indreptatite sa utilizeze tichetele de vacanta 
in perioada mentionata pe acestea, si in exclusivitate pentru 
achitarea pachetului de servicii turistice in Romania. 
Conform OUG 8 privind acordarea tichetelor de vacanta (MO 
110/2009), angajatorii acorda tichete de vacanta in 2010 numai 
in cazul in care in anul fiscal 2009 au obtinut pro fit  sau ve-
nit, dupa caz. 
 

Reamintim ca tichetele de masa si tichetele de vacanta au de-
venit impozabile in sensul impozitului pe venit conform OUG 58 
din 26 iunie 2010. 

REMINDER – Contributia de asigurari sociale de sanata te 
datorata de detasati in Romania 
Incepand cu data aderarii Romaniei la UE, se faceau aplicabile 
prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea 
sistemelor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor 
independenti si membrilor familiilor acestora care se 
deplaseaza in spatiul comunitar. Totodata, incepand cu data de 
1 mai 2010 a intrat in vigoare Regulamentul (CEE) nr. 883/2004 
privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, data de la 
care si-a incetat aplicabilitatea Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71. 
In acest context, potrivit art 12 din Regulamentul (CEE) nr. 
883/2004 lucratorii care sunt temporar trimisi in strainatate de 
catre angajatorii lor (lucratorii detasati), raman afiliati legislatiei 
“statului de origine” pe o perioada determinata de maxim 24 de 
luni. In consecinta, cetatenii statelor membre UE care se 
incadreaza in prevederile art. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 
883/2004 nu au obligatia de a achita contributia de 
asigurari sociale de sanatate in Romania , fiind supusi, pe 
toata perioada detasarii, legislatiei din statul de origine. 

REMINDER – Raportarea concediilor medicale catre Case le 
de Sanatate 
Pe site-ul Casei de Sanatate a Municipiului Bucuresti a aparut 
urmatoarea informare privind raportarea privind concediile me-
dicale pe care angajatorul trebuie sa o depuna la casele de 
sanatate: 
"Se vor raporta TOATE certificatele de concediu medical aduse 
la cunostinta angajatorului cu sediul social pe teritoriul Munici-
piului Bucuresti, indiferent de judetul in care au fost prescrise.  
Se vor raporta NUMAI certificatele de concediu medical care 
atesta intrarea in INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA si 
anume cele care au codurile de indemnizatie:  
� 01 - Boala obisnuita  
� 06 - Urgenta medico chirurgicala  
� 07 - Carantina  
� 12 - Tuberculoza  
� 13 - Boala cardiovasculara  
� 14 - Neoplazii, SIDA  
Certificatele care au unul din celelalte coduri de indemnizatie 
(02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15) nu vor fi raportate aici." 
Aceasta informare se refera la societatile care au sediul social 
in Municipiul Bucuresti. Prin similitudine cu informarea de mai 
sus, societatile comerciale care nu au sediul social in Municipiul 
Bucuresti trebuie sa depuna raportarea privind concediile medi-
cale la Casa de Sanatate a judetului unde isi au inregistrat se-
diul social. 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare in valuta 
Nu uitati ca incepand cu anul 2010, evaluarea elementelor mo-
netare de activ si de pasiv exprimate in valuta  (disponibilitati 
banesti, creante, datorii) se efectueaza lunar la cursul  de 
schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi ban-
cara a lunii. 
Evaluarea se aplica si creantelor si datoriilor exprimate in lei, a 
caror decontare se face in functie de cursul unei valute. 
Cursul valutar de folosit la sfarsitul lunii iulie 2010:  
1 Euro = 4,2471 RON;  1 USD =  3,2679 RON;  
1 CHF =  3,1376 RON;  1 GBP =5,0961 RON 
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AGENDA lunii august 2010 

Zilnic nu uitati 
� Sa completati registrul de casa (sau sa imprimati registrul 

intocmit in format electronic); 
� Sa completati jurnalul de vanzari si cumparari; 
� Sa completati in registrul electronic de evidenta a 

salariatilor informatiile referitoare la incetarea unui contract 
de munca, daca este cazul. 

La final de luna nu uitati 
� Sa completati Registrul Jurnal; 
� Sa evaluati elementele monetare de activ si de pasiv  

exprimate in valuta  (disponibilitati banesti, crea nte, 
datorii) la cursul de schimb al pietei valutare, co muni-
cat de BNR din ultima zi bancara a lunii; 

� Sa inregistrati la Administratia Financiara contractele de 
prestari de servicii incheiete cu nerezidentii in cursul lunii, 
conform art 8 alin. 71 din Codul Fiscal; 

� Sa efectuati inventarierea stocurilor in cazul in care folositi 
inventarul intermitent; 

� Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru indeplinirea reglementari in domeniul TVA 
� Mentionati pe documentele emise catre partenerii din Uniu-

nea Europeana codul de inregistrare in scopuri de TVA;  
� Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile pri-

mite; 
� Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite; 
� Verificati mentiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversa", 

"operatiune neimpozabila" etc.) inscrise pe factura; 
� Inscrieti pe facturile primite suma TVA in cazul taxarii inver-

se;    
� Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale pri-

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

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

In cursul lunii nu uitati: 

Ca duminica, 1 august 2010, devine operational Regi strul 
Operatorilor Intracomunitari. Pentru a putea efectua  
achizitii si livrari intracomunitare de bunuri si / sau servicii 
trebuie sa va inscrieti in prealabil in acest Regis tru.   

Ca vineri, 6 august este ultima zi pentru depunerea : 
� declaratiei de mentiuni 092 pentru schimbarea perioadei 

fiscale pentru TVA din trimestrial in lunar, in cazul in care 
ati efectuat achizitii  intracomunitare de bunuri in luna iulie 
2010. Incepand cu luna august perioada fiscala de raporta-
re a TVA va fi lunara.  

Ca marti, 10 august este ultima zi pentru depunerea : 
� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 

taxa hoteliera 
Ca marti, 10 august este ultima zi pentru plata: 
� taxei hoteliere 
� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  
Ca vineri, 13 august 2010, este ultima zi pentru de punerea 
raportarilor contabile la 30 iunie 2010 pentru toti  operatorii 
economici (nu pentru organizatiile non profit).  

Ca luni, 16 august este ultima zi pentru depunerea:  
� declaratiei INTRASTAT aferenta lunii iulie 2010 (depusa in 

format electronic); 
� declaratiei recapitulative lunare privind livrarile/achizitiile/

prestarile intracomunitare (formular 390)* aferenta lunii 
iulie 2010. 

Ca miercuri, 25 august este ultima zi pentru depune rea: 
� 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)*; 
� decontului de TVA (formular 300)*; 
� declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a 

obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale; 
 

INDICATORI SOCIALI 

Contributii 2010  Angajator (rata %)  
Angajat 
(rata %)  

Contributia pentru asigurari sociale 
20,8 % pentru conditii normale de munca 
25,8 % pentru conditii deosebite de munca 
30,8 % pentru conditii speciale de munca 

10,5% 

Contributia pentru concedii medicale si indemnizatii 
de asigurari de sanatate 

0,85%   

Contributia pentru accidente de munca si boli profe-
sionale 

0,15% - 0,85%  in functie de codul CAEN al activitatii 
principale 

  

Contributia la fondul de somaj 0.5% 0,5% 
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25%   
Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate 5,2% 5,5% 
Comisionul Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)  0,25% sau 0,75%   
Impozitul pe veniturile din salarii   16% 
Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap 
(pentru societatile care au peste 50 salariati) 

4 * 50% salariu minim pe economie (600 RON) la fiec-
are 100 de salariati   

Valoarea unui tichet de masa impozabile in sensul 
impozitului pe venit incepand cu iulie 2010  

8,72 RON   

Salariul minim pe economie (brut) 
600 RON - pentru muncitori necalificati 
720 RON - pentru functii care necesita studii medii 
1.200 RON pentru functii care necesita studii superioare 

  

Castigul salarial mediu nominal brut INSSE mai 2010  1.962 RON    
Diurna (in tara) 
Pentru angajatii institutiilor publice 
Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 RON 
32,50 RON 
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� declaratiei privind obligatiile de plata catre bugetul fondului 
national unic de asigurari sociale de sanatate pentru 
asigurari sociale de sanatate si pentru concedii si 
indemnizatii de asigurari sociale de sanatate; 

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

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

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

� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din 

strainatate obtinute de catre persoanele fizice care 
desfasoara activitate in Romania si de catre persoanle 
fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturi-
lor consulare acreditate in Romania (formular 224); 

� declaratiei privind obligatiile de plata la veniturile Fondului 
pentru mediu. 

Ca miercuri, 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 dobanzi 
� impozitului pe alte venituri din investitii 
� impozitului pe veniturile din pensii 
� impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de noroc 
� impozitului pe veniturile din alte surse  
� contributiei de asigurari sociale  
� contributiei la asigurarile sociale de sanatate  
� contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de 

asigurari sociale de sanatate 
� contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj 
� comisionului ITM pentru pastrarea si completarea carnete-

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

profesionale 
� varsamintelor de la angajator cu cel putin 50 de angajati 

pentru persoanele cu handicap neincadrate 
� contributiei la Fondul pentru mediu 
� taxei pe jocurile de noroc. 
Ca marti, 31 august este ultima zi pentru intocmire a 
situatiilor financiare consolidate ale anului 2009 

IMPORTANT 
Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta 
in completarea lor pot fi descarcate de pe website-ul Ministeru-
lui de Finante : www.mfinante.ro .  
Declaratiile fiscale evidentiate cu * pot fi depuse prin mijloace 
electronice de transmitere la distanta de contribuabilii care au 
optat pentru depunerea online a declaratiilor si au un certificat 
digital. 
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Echipa APEX Team este formata din consultanti experimentati, disponibili 
sa va asiste si sa va ofere o gama diversificata de servicii contabile si de 
salarizare.  
Echipa noastra este formata din experti contabili specializati in asistenta 
functiei financiare si contabile a intreprinderilor si un grup de consultanti 
specializati in asistenta serviciului de salarizare al clientilor nostri. 
Oferim clientilor nostri o gama variata de servicii contabile, de salarizare, 
fiscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastra: 
� Tinere de contabilitate  

� Salarizare si servicii conexe 

� Asistenta contabila   

� Certificare a declaratiei anuale privind impozitul pe profit  

� Organizarea functiei contabile   

� Consultanta fiscala si contabila « on line »  

� Servicii de “Start up”   

� 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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