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ORDIN nr. 1013 din 18 iulie 2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabi-
lă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici (MO 455/2013) 
Ordinul aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 pentru persoanele care aplică Re-
glementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE reglementate de Ordinul MFP 
3055/2009 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 
220.000 lei. 
Sistemul se aplică de asemenea societăților care aplică Reglementările contabile conforme cu 
IFRS, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată, aprobate prin Ordinul nr. 1.286/2012 si care în exercițiul financiar precedent au 
înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
Încadrarea în criteriul de mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile finan-
ciare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele 
exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pen-
tru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991. 
Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, prevederile ordinului se 
aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând SEE, indife-
rent de exercițiul financiar ales. Acestea verifică încadrarea în criteriul de mai sus pe baza indicato-
rilor determinați conform raportării anuale la 31 decembrie 2012. 
Instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise 
în Registrul general, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potri-
vit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la presta-
rea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, 
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum și entitățile autorizate, reglementate 
și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vor depune la unitățile teritoria-
le ale Ministerului Finanțelor Publice (MFP) raportări contabile la 30 iunie 2013 în formatul și în ter-
menele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României (BNR), respectiv de 
ASF pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare și reasigurare, pentru domeniul pensiilor 
private și pentru domeniul pieței de capital. 
Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularele 
"Contul de profit și pierdere", respectiv "Situația veniturilor și cheltuielilor" cu informațiile corespun-
zătoare perioadelor 1 ianuarie 2012 - 30 iunie 2012, respectiv 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013.  
Nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2013 operatorii economici care: 
� nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2013; 
� s-au aflat în inactivitate temporară în tot semestrul I 2013; 
� s-au înființat în cursul anului 2013; 
� se află în curs de lichidare. 
Conținutul raportărilor contabile 
Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10); 
� Contul de profit și pierdere (cod 20) pentru entitățile care aplică reglementările OMFP 

3055/2009, respectiv situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20) (pentru societățile care aplică 
reglementările contabile conforme cu IFRS); 

� Date informative (cod 30). 
Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează în lei. 
Format 
Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2013, conținând formularistica necesară și 
programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului 
de asistență elaborat de Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Acesta poate fi descărcat de pe 
serverul web al ANAF, de la adresa www.anaf.ro în secțiunea “Declarații electronice”. 
Semnarea raportărilor contabile 
Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele 
în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se 
completează astfel: 
� directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această 

funcție, potrivit legii; 
� persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din România. 
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Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată, 
potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 82/1991, republicată, cu modificările și com-
pletările ulterioare. 
Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează și de către administratorul sau persoana care are 
obligația gestionării entității. 
Depunerea raportărilor contabile 
Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale MFP, în format hârtie și în format electronic 
sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică 
extinsă. 
Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale MFP constă 
într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.  
Depunerea se poate face și prin intermediul oficiilor poștale, prin scrisori cu valoare declarată.  
Depunerea prin poștă sau direct la unitățile teritoriale ale MFP implică prezentarea atât a suportului mag-
netic cu formatul electronic al raportărilor, cât și versiunea listată cu ajutorul programului pus la dispoziție 
de MFP. 
Termene de depunere  
Raportările contabile la 30 iunie 2013 se depun până cel mai târziu la data de 16 august 2013. 
 
ORDIN nr. 877 din 9 iulie 2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a con-
tribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe 
sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 "Declarație de 
înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfă-
șoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" (MO 439/2013) 

ORDIN nr. 878 din 9 iulie 2013 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui 
ANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate 
pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reți-
nere la sursă (MO 432/2013) 
Ordinul prevede modificări ale modelului, instrucțiunilor de completare și  termenului de depunere a for-
mularului 101 („Declarație privind impozitul pe profit”), pentru a reflecta noile reglementări aplicabile de la 
1 iulie 2013 privind calculul, plata și declararea impozitului pe profit datorat de către sediile permanente 
aparținând aceleiași persoane juridice străine (detaliate în buletinul informativ APEX Team din luna iunie 
2013). 
Astfel, nerezidenții care își desfășoară activitatea în România prin intermediul mai multor sedii permanen-
te au obligația închiderii perioadei impozabile la 30 iunie 2013 și depunerii formularului 101 până cel târziu 
la 25 iulie 2013 inclusiv.  
Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2013, aceste entități vor raporta impozitul pe profit aferent semes-
trului II din anul 2013 prin intermediul sediului permanent desemnat la 1 iulie. Aceste entități vor avea 
obligația depunerii formularului 101 până la 25 martie a anului următor. 
Ordinul aduce modificări și instrucțiunilor de completare a formularului 100 („Declarație privind obligațiile 
de plată la bugetul de stat”) și Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat. 
 
CIRCULARĂ nr. 17 din 1 iulie 2013 privind nivelul ratei dobânzii de referință a BNR (MO 
397/2013) 
Începând cu data de 2 iulie 2013, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 5% pe an (în scădere 
de la 5,25%). 
 
HOTĂRÂRE nr. 453 din 10 iulie 2013 pentru modificarea și completarea anexei la HG 
274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de între-
prinderile mici și mijlocii (MO 424/2013) 
Menționăm în cele ce urmează principalele modificări aduse de prezenta hotărâre: 
Definiția „construcției” nu mai este limitativă, ci înglobează și alte destinații, constând în prestarea oricăror 
altor servicii decât cele enumerate în HG 274/2013.  
A fost extinsă sfera documentelor care atestă dreptul pe care îl are întreprinderea solicitantă asupra tere-
nului /clădirii pe/în care urmează a se realiza investiția. Dovada unui drept asupra terenului/clădirii în care 
urmează a se realiza investiția poate consta în orice alt document încheiat la notariat în formă autentică, 
care să certifice dreptul de folosință (contract de locațiune, asociațiune în participație și orice alt 
contract care transmite, în condițiile legii, dreptul de folosință).  
A fost abrogat textul de lege (art. 3, alin. 4, lit. h din HG 274/2013) care instituie obligația inserării în cu-
prinsul studiului tehnico-economic (solicitat în vederea obținerii acordului pentru finanțare) a situației indi-
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catorilor pe baza cărora se evaluează eficiența economică a întreprinderii în următorii trei ani de la finali-
zarea investiției.  
Sunt extinse tipurile de cheltuieli eligibile pentru care se poate solicita finanțarea, fiind considerate eligibi-
le, printre altele, și cheltuielile cu realizarea de construcții noi și cu achiziția de construcții (fără a limita 
sfera cheltuielilor eligibile la anumite tipuri de construcții noi sau existente – e.g. industriale, pentru    învă-
țământ, știință etc.). 
 
LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale 
(MO 421/2013) 
Legea abrogă vechea reglementare (OG 65/2001), printre noutățile aduse menționăm: 
Parcurile industriale sunt clasificate în funcție de  
� specificul activității desfășurate (parcul industrial de tip greenfield, agroparcul, tehnologic, inovator 

etc.)  
� modul în care pot fi autorizate (platformă industrială și platformă industrială existentă). 
Administratorul parcului poate fi o persoană juridică de drept privat, română sau străină. În trecut numai 
societățile înființate conform legislației din România puteau fi administratori ai parcurilor industriale. 
Anterior intrării în vigoare a prezentei Legi, terenul aferent parcului industrial trebuia să aibă o suprafață 
de cel puțin 10 hectare și să se afle în folosința/proprietatea asocierii care solicită titlul parcului industrial, 
pentru o perioadă minimă de 30 de ani. Conform noii legi, suprafața terenului aferent parcului industrial 
trebuie să fie de minim 5 hectare. 
Se reglementează în mod detaliat și exhaustiv noua procedură de acordare a titlului de parc industrial și 
documentele care trebuie prezentate în vederea autorizării de către Ministerul Dezvoltării Regiona-
le și Administrației Publice. 
Se precizează că rezidenții parcului industrial vor avea calitatea de  
� co-contractant al administratorului parcului în baza unui contract de administrare și prestări 

de servicii conexe 
� proprietar sau chiriaș al unuia sau mai multor imobile situat/situate în perimetrul parcului in-

dustrial constituit conform procedurii simplificate. 
Facilitățile care derivă din titlul de parc industrial sunt:  
� scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul 

agricol a terenului aferent parcului industrial;  
� scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial; 
� scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura par-

cului industrial; 
� scutiri, numai cu acordul autorităților publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale;  
� alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale. 
Cererile de acordare a titlurilor de parcuri industriale în curs de soluționare la data intrării în vigoare a Legii 
186 vor fi analizate conform dispozițiilor vechii reglementări. 
 
LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă 
– REPUBLICARE (MO 454/2013) 

LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea 
și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări – REPUBLICARE (MO 453/2013) 

INFO - Procedura înregistrării contractelor încheiate cu nerezidenți persoane fizice și ju-
ridice  
Obligație 
Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum și sediile permanente din România apar-
ținând persoanelor juridice străine au obligația să înregistreze contractele/documentele încheiate cu per-
soane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de ser-
vicii de natura lucrărilor de construcții, de montaj, activităților de supraveghere, activităților de consultanță, 
de asistență tehnică și a oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impozabile. 
Declarare 
Înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României 
se realizează prin depunerea, la organul fiscal competent, a „Declarației de înregistrare a contracte-
lor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, inițiale/adiționale 
(conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente“, cod MFP 14.13.01.40/n, 
fără a fi însoțită de documente doveditoare ale datelor înscrise în declarație.  
Declarația se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii 
efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data 
emiterii oricăror documente prevăzute de lege. În situația în care în datele declarate inițial intervin modifi-
cări, acestea se declară în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei decla-
rații rectificative. Declarația se rectifică bifându-se cu „X“ căsuța prevăzută în acest scop. 
Înregistrarea contractelor/documentelor menționate mai sus, indiferent de durata acestora, se efectuează 
la organele fiscale teritoriale în a căror rază își au domiciliul fiscal beneficiarii activităților prevăzute mai 
sus. Prin excepție, persoanele juridice române care au calitatea de contribuabili mari și mijlocii au obligația 
înregistrării contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru administrare. Atunci când nu 
este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de 
servicii pe teritoriul României: situații de lucrări, procese-verbale de recepție, rapoarte de lucru, studii de 
fezabilitate, studii de piață sau orice alte documente corespunzătoare. 

Contractele de  
servicii cu prestatori 

nerezidenți, 
executate în 
România, se  

înregistrează la fisc 
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Atenție! Contractele/documentele încheiate de persoane juridice române, persoane fizice rezidente, pre-
cum și sediile permanente din România aparținând persoanelor juridice străine cu persoane juridice stră-
ine sau persoane fizice nerezidente pentru activități desfășurate în afara teritoriului României nu fac obi-
ectul înregistrării. 
Sancțiuni 
Neîndeplinirea obligației de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de 
servicii pe teritoriul României se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 lei, pentru persoanele fizi-
ce, și cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, conform prevederilor art. 219 alin. 
(2) lit. d) din Codul de Procedură Fiscală.  
Bază legală: Ordinul președintelui ANAF nr. 1.400/2012 privind procedura de înregistrare a contracte-
lor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum și sediile 
permanente din România aparținând persoanelor juridice străine și persoane juridice străine sau persoa-
ne fizice nerezidente, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 695/10.10.2012. 
Sursa: DGFP Vâlcea 
 
INFO - Contribuția de asigurări sociale de sănătate este datorată și de persoanele care 
nu realizează venituri   
Persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menționate la Titlul IX^2, capitole-
le I - III din Codul Fiscal, venituri sub forma indemnizațiilor de șomaj, precum și venituri din pensii mai 
mici de 740 lei și nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănăta-
te fără plată contribuției, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligația plății contribuției individuale 
lunare de asigurări sociale de sănătate. 
Baza lunară de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată bugetului Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea salariului minim brut pe țară astfel: 
� pentru luna ianuarie a.c. - 700 lei; 
� începând cu 1 februarie a.c. - 750 lei; 
� de la 1 iulie a.c. - 800 lei. 
Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru această categorie de contribuabili se face lunar, 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția. 
Plata se face la trezoreria administrației fiscale teritoriale la care este arondat contribuabilul. 
Sursă: DGFP Vâlcea 
 
INFO - Întocmirea dosarului prețurilor de transfer  
Așa cum am anunțat în urmă cu câteva luni, ne-am propus să realizăm o serie de articole despre noi, 
despre oamenii din spatele siglei APEX, despre serviciile pe care le oferim, despre viziunea noastră, 
despre activitatea desfășurată în interiorul unei societăți de consultanță.  
În acest articol vom prezenta un interviu realizat cu Oana Nicorescu, Partener în cadrul departamentului 
accounting din cadrul APEX, cu o experiență de peste 14 ani în domeniul contabilității și consultanței 
fiscale, lucrând anterior într-o companie din grupul Big 4. Este expert contabil, membru CECCAR și AC-
CA, consultant fiscal membru CCF. Are experiență în domeniul contabil și fiscal cu clienți români și multi-
naționali din domenii diverse de activitate. 
Reporter: Aveți o experiență vastă în domeniul serviciilor de contabilitate și consultanță, ce puteți 
spune despre acest aspect cititorilor buletinelor informative? 
Oana Nicorescu: Deși lucrez de peste 14 ani în acest domeniu, nici nu realizez cât de repede a 
trecut timpul. Consultanța este un domeniu extrem de dinamic, un domeniu în care trebuie să te adap-
tezi unor categorii variate de clienți, cu cerințe și așteptări diferite, provenind din medii, culturi diferite. 
Este un domeniu în care trebuie să fii tot timpul la curent cu ultimele schimbări atât de natură legislativă 
cât și de natură profesională, în domeniul contabilității și fiscalității. 
Reporter: Care a fost cea mai mare provocare întâlnită până acum? 
Oana Nicorescu: Au fost multe provocări de-a lungul anilor, aș putea spune că fiecare nouă misiune 
cu un client a fost o provocare. Spun asta pentru că înainte de orice parte tehnică, există o relație umană 
care se stabilește între consultant și client. Orice nouă misiune implică stabilirea unei noi relații și cu-
noașterea de oameni noi de la care vei avea totdeauna ceva de învățat, chiar dacă te afli în postura con-
sultantului. Pot spune că a fi consultant nu înseamnă a te poziționa pe o treaptă superioară față de cli-
ent, ci de a stabili o relație cu acesta și a colabora pentru rezolvarea necesităților acestuia.  
Din punct de vedere tehnic, fiecare evoluție de-a lungul anilor a marcat o provocare, fiecare tip nou de 
misiune a avut ceva interesant. În mod clar cele mai mari provocări au fost date de misiunile cele mai 
complexe: întocmirea dosarului prețurilor de transfer, serviciile contabile și de consultanță pentru zona 
asigurărilor și zona bancară, misiuni de „due-dilligence”, organizarea de seminarii pe diverse teme conta-
bile și fiscale, etc.  
Reporter: Este ușor să fii consultant în România în domeniul dvs.? 
Oana Nicorescu: Nu aș putea spune să este ușor, cred că cel mai important este să îți placă o 
meserie dinamică și să știi să te adaptezi rapid diverselor situații. A fi consultant implică multă muncă, 
eforturi pentru o pregătire profesională continuă. Așteptările clienților față de un consultant sunt întot-
deauna  mari. Trebuie spus că nu oricine este potrivit pentru această poziție, nu oricui îi place o activita-
te dinamică în care nu prea există timpi morți, o activitate în care trebuie să fii disponibil permanent pen-
tru clienții tăi. În plus, pot spune că în România această activitate este dificilă prin prisma frecvenței mo-
dificărilor legislative, a lipsei reglementărilor în anumite zone sau a lăsării în zona „gri” a anumitor aspec-
te legislative.  
Reporter: Pentru că ați menționat de reglementări legislative, care este relația cu Statul, cu autori-
tățile fiscale mai ales? 
Oana Nicorescu: Relația cu instituțiile statului s-a îmbunătățit în ultimii ani, dar nu s-a ajuns încă la o 
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noțiune de parteneriat între stat și contribuabil. Statul nu a ajuns încă să privească contribuabilul ca un 
partener și încearcă să ajusteze sau să penalizeze în favoarea sa aspectele incomplet reglementate de 
lege.  
Oricum în ultimii ani s-au făcut pași importanți către o organizație fiscală modernă, cu acces on-line la 
depunerea de documente fiscale și la datele contribuabilului.  
Reporter: Puteți să ne dați câteva detalii legate de subiectul foarte actual al prețurilor de transfer? 
Oana Nicorescu: În contextul actual în care tranzacțiile între entități ale aceluiași grup sunt din ce 
în ce mai numeroase și complexe, în contextul în care grupurile caută soluții pentru a optimiza costurile 
sau pentru a spori beneficiile prin centralizarea de funcții, politica de prețuri de transfer a devenit o priori-
tate pentru management. Subiectul prețurilor de transfer este o temă constantă pe agenda organismelor 
internaționale și același lucru se poate observa și la nivel local. 
S-a văzut interesul autorităților fiscale române prin publicarea în mod constant de legislație în domeniul 
prețurilor de transfer, cât și a verificărilor contribuabililor privind documentarea acestora. 
Din practică, putem spune că la fiecare control fiscal din ultima perioadă a fost cerută documentația refe-
ritoare la prețurile de transfer, indiferent de volumul tranzacțiilor sau regularitatea lor.   
Reporter: De ce ridică așa de multe probleme acest subiect pentru contribuabili? 
Oana Nicorescu: Regulile prețurilor de transfer au la bază un principiu foarte simplu, tranzacțiile 
între parți afiliate (parte a aceluiași grup) trebuie să respecte principiul valorii de piață („arm’s length prin-
ciple”). Pe scurt, prețurile utilizate în tranzacțiile dintre părțile afiliate trebuie să fie comparabile cu cele 
percepute unei părți independente, în circumstanțe economice comparabile. 
Dificultatea subiectului intervine în practică: 
� fie atunci când trebuie să găsești/identifici o tranzacție comparabilă între părți independente cu tran-

zacția ce urmează a fi documentată, luând în considerare că fiecare afacere are particularitățile ei și 
un anumit model specific; 

� fie atunci când informațiile necesare documentării nu sunt disponibile la nivel local, iar reacția celor-
lalte entități din grup este greoaie și nu respectă orarul propus pentru finalizarea dosarului.   

Mai mult, prețurile de transfer au impact direct asupra veniturilor la nivel de stat și implicit statul și contri-
buabilul au în acest subiect interese divergente. În condițiile în care organele de control concluzionează 
că prețul de transfer nu respectă principiul prețului de piață, acestea au posibilitatea ajustării prețurilor 
utilizate, schimbând astfel baza de impozitare a contribuabilului. 
Reporter: În ce constă efectiv munca consultantului când vine vorba de întocmirea dosarului pre-
turilor de transfer? 
Oana Nicorescu: În  primul rând consultantul nu se poate implica în pregătirea documentației 
pentru prețurile de transfer decât dacă are o colaborare foarte apropiată cu partenerul pentru care întoc-
mește documentația. Trebuie înțeles foarte bine modelul de business ales și metodele de formare a pre-
țurilor. Apoi toate aceste elemente sunt puse cap la cap și corelate cu cerințele legislative privind întoc-
mirea documentației.  
Echipa APEX dispune de specialiști în domeniul prețurilor de transfer cu cunoștințe economice și de  
natură fiscală. Echipa APEX își poate ajuta clienții să își alinieze soluțiile prețurilor de transfer cu obiecti-
vele globale ale grupului dar și cu cerințele fiscale foarte stricte. 
Serviciile furnizate de noi în acest domeniu nu se limitează la pregătirea dosarului prețurilor de transfer, 
astfel: 
� asistăm clienții pentru pregătirea acordurilor de preț în avans 
� asistăm clienții în dezvoltarea unei politici de prețuri de transfer 
� oferim asistență în cazul controalelor fiscale 
� actualizăm documentațiile deja existente 
Reporter: Unele societăți multinaționale au departamente specializate la nivel central pentru pro-
blema prețurilor de transfer. Este acceptată în România documentația pregătită în acest sens la nivelul 
grupului ? 
Oana Nicorescu: Mă bucură această întrebare pentru că am întâlnit deseori această problemă. 
Multe entități din România se bazează pe două direcții când își pun problema dosarului prețurilor de tran-
sfer, în primul rând știu că există ceva documentație întocmită la nivel de grup și că pot apela la ea în 
caz de control, iar în al doilea rând se bazează că termenul de 90 zile prevăzut de lege pentru prezenta-
rea dosarului va fi suficient pentru întocmirea acestuia în caz de control.  
Trebuie să subliniez că în multe situații acest termen nu este suficient de mare, mai ales unde întâlnim 
tranzacții complexe. Documentația existentă la nivelul grupului poate fi foarte utilă, dar dosarul în sine 
trebuie adaptat la nivelul entității din România, trebuie efectuată analiza comparativă cu societăți din 
România, trebuie prezentat în limba română etc. 
Din acest motiv recomandăm societăților multinaționale să apeleze la un specialist în domeniu pentru 
adaptarea documentației la cerințele locale.   
Reporter: Ce alte recomandări aveți pentru societățile care trebuie să pregătească această docu-
mentație? 
Oana Nicorescu: Pregătirea documentației prețurilor de transfer este un proces complex, consu-
mator de timp, mai ales atunci când dosarul este pregătit pentru prima dată. Societățile care au tranzacții 
cu părți afiliate trebuie să își pregătească din timp documentația privind prețurile de transfer pentru a 
putea reduce riscul eventualelor ajustări propuse de organele de control. Este foarte importantă calitatea 
informațiilor prezentate în dosar, studiile efectuate și documentarea politicilor de transfer aplicate.  
Reporter: În final dorim să vă mulțumim pentru acordarea acestui mini interviu pentru buletinul 
informativ APEX Team și vă urăm mult succes în activitatea dvs. 
HOTĂRÂRE nr. 13 din 21 martie 2013 privind adoptarea Standardelor internaționale de 
control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, emise de 
Federația Internațională a Contabililor (IFAC), ediția 2012 (MO 427/2013) 
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REMINDER – Consolidarea conturilor 2012 
În conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme 
cu directivele europene (MO 766/2009), o societate-mamă este scutită de la întocmirea situațiilor financi-
are anuale consolidate dacă, la data bilanțului consolidat, societățile comerciale care urmează să fie con-
solidate nu depășesc împreună, pe baza celor mai recente situații financiare anuale ale acestora, limitele 
a două dintre următoarele 3 criterii:  
� total active: 17.520.000 euro;  
� cifra de afaceri netă: 35.040.000 euro;  
� număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250. 
Societățile care au obligația să întocmească situații financiare anuale consolidate pot întocmi aceste situ-
ații fie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Euro-
pene, fie în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).   
În ceea ce privește reglementările contabile aplicabile situațiilor financiare consolidate, menționăm preve-
derile legii nr. 259 din 19 iulie 2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 (MO 
506/2007): 
� Societățile-mamă sunt obligate să întocmească situații financiare anuale consolidate; 
� Persoanele juridice care aparțin unui grup de societăți și intră în perimetrul de consolidare al societă-

ții-mamă sunt supuse auditului financiar;  
� Situațiile financiare anuale consolidate trebuie să fie însoțite de o declarație scrisă a administratoru-

lui societății-mamă prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea acestora și confirmă că:  
ο politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate sunt în conformita-

te cu reglementările contabile aplicabile;  
ο situațiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței 

financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea grupului.  
� Membrii organelor de administrație, de conducere și supraveghere ale societății-mamă au obligația 

de a se asigura că situațiile financiare anuale consolidate și raportul consolidat al administratorilor 
sunt întocmite și publicate în conformitate cu Ordinul nr. 917 din 28 iunie 2005. Prin publicare se 
înțelege depunerea documentelor prevăzute de lege la oficiul Registrului Comerțului și afișarea unor 
indicatori care au caracter public, în modalitatea prevăzută de această instituție, respectiv publicarea 
pe site-ul ONRC a indicatorilor respectivi, sau eliberarea la cerere de copii certificate de pe situațiile 
financiare anuale complete, raportul administratorilor și raportul de audit. 

� Situațiile financiare anuale consolidate se întocmesc în termen de 8 luni de la încheierea 
exercițiului financiar al societății-mamă (deci până la 31 august 2013 pentru exercițiul financi-
ar încheiat la 31 decembrie 2012).  

Conform Ordonanței de Urgenta 37 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea și completarea Legii contabili-
tății nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente (MO 285/2011),  consiliul de admi-
nistrație, respectiv directoratul societății-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este 
obligat ca în termen de 15 zile de la data aprobării situațiilor financiare să depună la unitățile teritoriale 
ale MFP situațiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
 
REMINDER – Evaluarea elementelor monetare în valută 
Nu uitați că începând cu anul 2010, evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în 
valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii) se efectuează lunar la cursul de schimb al pieței valutare, 
comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii. Evaluarea se aplică și creanțelor și datoriilor exprimate 
în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute.  
Cursul valutar de folosit la sfârșitul lunii iulie 2013: 
1 EUR = 4,4048 RON; 1 CHF = 3,5778 RON; 1 GBP = 5,0473 RON; 1 USD = 3,3169 RON. 
 
AGENDA LUNII AUGUST 2013 
Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare la începerea/

încetarea unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de lună nu uitați 
� Să completați Registrul Jurnal; 
� Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, 

creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a 
lunii; 

� Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenții 
în cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal; 

� Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
� Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
� Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeană codul de înregistrare în 

scopuri de TVA;  
� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpozabilă" etc.) înscrise 
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pe factură; 
� Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completați Registrul non-transferurilor; 
� Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi 

utilizat (BNR sau cursul băncii comerciale). 
În cursul lunii nu uitați 
Că miercuri, 7 august este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din trimestrial în lunar, 

în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în luna iulie 2013. Începând cu luna 
august 2013, perioada fiscală de raportare a TVA va fi lunară.  

Că luni, 12 august, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
� declarației de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impoza-

bile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calen-
daristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal (formular 096).  

Că luni, 12 august, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Că joi, 15 august, este declarată zi nelucrătoare, fiind Sf. Maria 
Că vineri, 16 august este ultima zi pentru depunerea 
� raportărilor contabile la 30 iunie 2013 
� declarației INTRASTAT pentru luna iulie 2013 (standard sau extinsă depusă în format electronic); 
� situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse energetice pentru iulie 2013. 
Că luni, 26 august este ultima zi pentru depunerea 
� declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100)*; 
� declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală 

a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300)*; 
� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declarație privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarație privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în sco-

puri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal" (formular 311); 
� declarației recapitulative lunare privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)* 

aferentă lunii iulie 2013; 
� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferentă 

lunii iulie 2013 (formular 394) *;  
� declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice 

care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice și posturilor consulare acreditate în România (formular 224);  

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (exclusiv ecotaxă). 
Că luni, 26 august este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat:  

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna iulie 2013 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și 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 asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate  
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
ο contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2013 
ο contribuției la Fondul pentru mediu (exclusiv ecotaxă). 

Ca vineri, 31 august este ultima zi pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare 
consolidate ale anului 2012 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2013  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)  

20,8 % pentru condiții normale de muncă 
25,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
30,8 % pentru condiții speciale de muncă 
(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraților din luna pen-
tru care se calculează contribuția și valoa-
rea corespunzătoare a de cinci ori câștigul 
salarial mediu brut)1   

10,5% (baza de calcul a contri-
buției individuale plafonat pen-
tru angajat la cinci ori câștigul 
salarial mediu brut, adică 5 x 
2.223 =11.115 lei)1 
(baza de calcul a contribuției 
individuale pentru persoane 
sub convenție civilă: venit brut) 

Contribuția la fondul de asigurări sociale de 
sănătate (calculată la venitul brut) 5,2% 5,5% 

Contribuția pentru concedii medicale și indem-
nizații de asigurări de sănătate 
(calculată la venitul brut plafonat la 12 salarii 
minime brute pe țară garantate în plată înmulțit 
cu numărul asiguraților pentru care se calculea-
ză contribuția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj (calculată la ve-
nitul brut) 0,5% 0,5% 

Contribuția pentru accidente de muncă și boli 
profesionale (Calculată la venit brut)2 

0,15% - 0,85% în funcție de codul CAEN 
al activității principale   

Fondul de garantare pentru plata creanțelor 
salariale (calculat la venitul brut)3 

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

Impozitul pe venituri   16% 

Fondul pentru neangajarea de persoane cu 
handicap (pentru angajatorii care au peste 50 
salariați) 

4 * 50% salariul minim pe economie (800 
lei) la fiecare 100 de salariați   

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sen-
sul impozitului pe venit începând cu mai 2013 9,35 lei   

Salariul minim pe economie (brut) conform HG 
23/2013 

800 lei (începând cu 1 iulie 2013) 
    

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat (*2,5) 

  
13 lei 
32,50 lei 

  

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medicale și 
de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din salari-
ul mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații benefici-
ază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este salariul 
minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 

Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate supor-
tate de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporara de muncă drept urmare a unui accident de muncă 
sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  

OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă (exemplu: PFA 
"dependentă", sau care îndeplinesc minim una din cele 4 condiții de reconsiderare a activității ca dependentă, mențio-
nate în OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 

IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului 
de Finanțe : www.mfinante.ro.  
Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță de contribuabilii mari și mijlocii 
precum și de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declarațiilor și au un certificat digital. 



Bd. Dacia 56, Sector 2 
București - 020061  
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Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  
Telefon: + 40 (0) 74 520 2739 
Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail: office@apex-team.ro 

Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili să vă asiste 
și să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de salarizare.  
Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența funcției financi-
are și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți specializați în asistența servi-
ciului de salarizare al clienților noștri. 
 
Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, fiscalitate, 
servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

�Ținere de contabilitate  
�Salarizare și servicii conexe 
�Asistență contabilă  
�Organizarea funcției contabile  
�Consultanță fiscală și contabilă « on line » 
�Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   
�Asistență în implementarea ERP 
�Training 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

APEX Team International 

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi 
într-o anumită privință. APEX Team International își declină orice responsabilitate față de orice persoană 

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
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