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REMINDER – CONSOLIDAREA CONTURILOR 
In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1579/2007 (MO 894/2007) pentru modificarea si 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 – Codul Fiscal aprobate prin 
HG nr. 44/2004, o societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale 
consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie con-
solidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acesto-
ra, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii:  
� total active: 17.520.000 Euro;  
� cifra de afaceri neta: 35.040.000 Euro;  
� numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250. 
Societatile care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate pot intocmi 
aceste situatii fie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a 
Comunitatilor Economice Europene, fie in baza Standardelor Internationale de Raportare Fi-
nanciara (IFRS).   
In ceea ce priveste reglementarile contabile aplicabile situatiilor financiare consolidate, 
mentionam prevederile Legii nr. 259 din 19 iulie 2007 (MO 506/2007) pentru modificarea si 
completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991: 
� Societatile-mama sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate; 
� Persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare 

al societatii-mama sunt supuse auditului financiar;  
� Situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa fie insotite de o declaratie scrisa a admi-

nistratorului societatii-mama prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea acestora si 
confirma ca:  

ο politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate sunt in 
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;  

ο situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a per-
formantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului.  

� Membrii organelor de administraţie, de conducere si supraveghere ale societatii-mama au 
obligatia de a se asigura ca situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al 
administratorilor sunt intocmite si publicate in conformitate cu Ordinul nr. 917 din 28 iunie 
2005. Prin publicare se intelege depunerea documentelor prevazute de lege la oficiul regis-
trului comertului si afisarea unor indicatori care au caracter public, in modalitatea prevazuta 
de aceasta institutie, respectiv publicarea pe site-ul Oficiului National al Registrului 
Comertului a indicatorilor respectivi, sau eliberarea la cerere de copii certificate de pe 
situatiile financiare anuale complete, raportul administratorilor si raportul de audit. 

� Situatiile financiare anuale consolidate se intocmes c in termen de 8 luni de la 
incheierea exercitiului financiar al societatii-mam a (deci pana la 31 august 2008 pen-
tru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2 007).  

ORDIN nr. 1133 din 4 august 2008 pentru aprobarea Pr ocedurii de accesare a 
informatiilor privind stingerea creantelor fiscale,  puse la dispozitia contribuabililor pe 
pagina de internet a ANAF (MO 589/2008) 
Prezentul ordin aproba procedura de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fisca-
le, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a ANAF.  
Instiintarile se emit si se pun la dispozitia contribuabililor numai in situatia in care sumele platite 
de catre acestia sunt in cuantum mai mic sau mai mare decat obligatiile fiscale datorate. 
In vederea asigurarii accesului contribuabililor la informatiile cuprinse in instiintarile emise, orga-
nul fiscal emitent va afisa, pana in data de 15 a fiecarei luni calendaristice, pe pagina de inter-
net a ANAF anuntul in care se mentioneaza ca au fost emise instiintarile pentru contribuabilii 
nominalizati in lista anexata la acesta. 
Contribuabilii vor putea consulta instiintarile emise si afisate pe pagina de internet a ANAF ast-
fel dupa identificare. Identificarea contribuabililor si asigurarea confidentialitatii informatiilor fis-
cale se vor face solicitandu-se utilizatorului urmatoarele informatii aferente ultimului ordin de 
plata: 
� codul de identificare fiscala; 
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� numarul documentului de plata; 
� data platii; 
� suma platita. 
Dupa luarea la cunostinta de catre contribuabil a informatiilor 
cuprinse in instiintarile emise de organul fiscal competent, 
acestea pot fi utilizate in vederea corelarii evidentei fiscale cu 
evidenta contabila, precum si pentru a formula ulterior 
contestatie, in conformitate cu prevederile legale, dupa caz, 
prin preluarea textului acestora pe suport hartie. 

NORME METODOLOGICE 8/2008 privind acordarea din 
bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in con ditii 
avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, 
intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor coope ratiste, 
asociatiilor familiale si persoanelor fizice care d esfasoara 
in mod independent activitati economice (MO 569/200 8) 
Beneficiarii creditelor acordate in conditii avantajoase sunt: 
� societatile comerciale care indeplinesc criteriile prevazute 

de lege, in ceea ce priveste numarul de persoane angajate 
si cifra de afaceri, pentru a fi considerate intreprinderi mici 
sau mijlocii (IMM), inclusiv microintreprinderi; 

� unitatile cooperatiste reprezentate de societati cooperative 
mestesugaresti si societati cooperative de consum; 

� asociatiile familiale care se constituie si functioneaza con-
form Legii nr. 300/2004; 

� persoanele fizice care desfasoara in mod independent 
activitati economice conform prevederilor Legii nr. 
300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

� persoanele in varsta de pana la 30 de ani, care au statut 
de student pentru prima data si care urmeaza studiile la 
cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat 
sau particular, autorizata ori acreditata in conditiile legii. 

Conditiile ce trebuie indeplinite de IMM si de unitatile coopera-
tiste pentru a avea acces la credite in conditii avantajoase, res-
pectiv la fonduri nerambursabile sunt: 
� numarul total de salariati si/sau de membri cooperatori sa 

fie, la momentul acordarii creditului, de cel mult 249 de 
persoane; 

� IMM si unitatile cooperatiste sa se oblige prin contractul de 
credite sa angajeze cu contract individual de munca perso-
nal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile 
pentru ocuparea fortei de munca pe cel putin 60%, respec-
tiv 100%, in cazul fondurilor nerambursabile, din locurile de 
munca nou-create;  

� locurile de munca pe care se incadreaza personal in baza 
obligatiei asumate prin contractul de credit sa nu fie locuri 
vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca ale 
salariatilor in ultimele 12 luni premergatoare solicitarii cre-
ditului; 

� sa mentina raporturile de munca cu persoanele incadrate 
pe noile locuri de munca o perioada de cel putin 3 ani pen-
tru creditele acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj 
si, respectiv, 4 ani pentru fondurile nerambursabile de la 
incadrare. In cazul incetarii raporturilor de munca ale unora 
dintre aceste persoane, sa angajeze in termen de 30 de 

zile pe locurile de munca devenite vacante personal din 
aceeasi categorie;  

� sa mentina locurile de munca nou-create pentru o perioada 
de minimum 5 ani; 

� sa realizeze activitatea de baza in productie, servicii sau 
turism: 

ο daca operatorii economici realizeaza venituri si din activi-
tatea de comert, acestea nu trebuie sa depaseasca 49% 
din totalul veniturilor; 

ο dovada se face prin raportarea anuala "Rezultate financi-
are", cifra de afaceri fiind evidentiata financiar-contabil pe 
analitice si activitati; 

ο raportarea va purta viza administratiei financiare; 

ο in determinarea ponderii activitatii de comert nu se iau in 
calcul veniturile obtinute din comercializarea produselor 
proprii prin magazinele producatorului. 

� pe perioada derularii contractului de creditare, respectiv a 
contractului de acordare a fondului nerambursabil, angaja-
torul nu poate reduce numarul de posturi existent in unita-
te, potrivit organigramei, la data acordarii creditului in 
conditii avantajoase, respectiv a fondului nerambursabil, iar 
daca unul dintre aceste posturi devine vacant, are obligatia 
de a angaja pe respectivul loc de munca o alta persoana in 
termen de 30 de zile calendaristice; 

� in situatia in care contractul individual de munca se sus-
penda din cauza concediilor fara plata, perioada de sus-
pendare nu este luata in considerare la calculul termenului 
de 3 ani prevazut de lege pentru ocuparea locurilor de 
munca nou-create. 

Prin perioada de derulare a contractului in care angajatorul nu 
poate reduce numarul de posturi existent in unitate se intelege 
o perioada de 5 ani de la data acordarii creditului, respectiv a 
fondului nerambursabil. 
Asociatiile familiale pot primi credite in conditii avantajoase, 
respectiv fonduri nerambursabile, proportional cu numarul 
membrilor acestora, iar persoanele fizice care desfasoara in 
mod independent activitati economice pot primi credite in 
conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile pentru 
finantarea propriului loc de munca, cu respectarea prevederilor 
art. 88 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara in mod 
independent activitati economice pot avea acces la credite in 
conditii avantajoase, respectiv la fonduri nerambursabile pentru 
initierea sau dezvoltarea propriei activitati numai daca 
desfasoara activitati in productie, servicii sau turism, dispozitiile 
de la lit. f) prezentate mai sus aplicandu-se in mod 
corespunzator. 
Asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara in mod 
independent activitati economice pot primi credite in conditii 
avantajoase daca cel putin unul dintre membrii asociatiei famili-
ale, respectiv persoana fizica, este asigurat in sistemul 
asigurarilor pentru somaj si a realizat un stagiu de cotizare de 
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cel putin 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei 
solicitarii creditului. 
Asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara in mod 
independent activitati economice pot primi fonduri nerambursa-
bile daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, res-
pectiv persoana fizica, a realizat un stagiu total de cotizare in 
sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni. 
Operatorii economici ale caror venituri din activitatea de comert 
depasesc ponderea de 49% in totalul veniturilor pot beneficia 
de credite in conditii avantajoase, respectiv de fonduri neram-
bursabile, acordate in conditiile prevazute de lege, daca dezvol-
ta activitati de productie sau servicii, iar prin realizarea proiectu-
lui structura veniturilor se modifica astfel incat veniturile din 
comert sa reprezinte cel mult 49% din veniturile totale. 

ORDIN nr. 509 din 23 iulie 2008 pentru modificarea si com-
pletarea Normelor metodologice privind stabilirea d ocu-
mentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigu-
rat, respectiv de asigurat fara plata contributiei,  precum si 
pentru aplicarea masurilor de executare silita pent ru 
incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de 
asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinu l 
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanata te nr. 
617/2007 (MO 587/2008) 
Prin fond de salarii realizat se intelege totalitatea sumelor con-
stituite si utilizate de persoanele fizice si juridice pentru plata 
drepturilor salariale sau/si drepturilor asimilate salariilor, asa 
cum sunt definite in Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
Fondul de salarii realizat cuprinde si veniturile din salarii care, 
potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile. 
Persoanele care realizeaza venituri din salarii, care, potrivit 
Codului fiscal, nu sunt impozabile, au obligatia platii contributiei 
lunare calculate la veniturile salariale realizate. Contributia pen-
tru aceste persoane se retine de catre angajator si se vireaza in 
contul unic  deschis la trezoreria unde angajatorul este 
inregistrat fiscal.  
In cazul in care persoana asigurata nu realizeaza venituri de 
natura salariilor si asimilate salariilor, venituri din activitati inde-
pendente, venituri din agricultura, venituri din indemnizatii de 
somaj sau venituri din pensii, contributia de asigurari de 
sanatate se datoreaza asupra urmatoarelor venituri: 
� venituri din cedarea folosintei bunurilor 
� venituri din dividende 
� venituri din dobanzi 
� venituri din drepturi de proprietate intelectuala 
� alte venituri supuse impozitului pe venit. 
In cazul in care se realizeaza mai multe categorii de venituri din 
cele de mai sus in acelasi timp, contributia de asigurari de 
sanatate se calculeaza asupra tuturor acestor venituri. Baza de 
calcul a contributiei de asigurari de sanatate astfel calculata nu 
poate fi sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. Plata 
contributiei privind asigurarile de sanatate pentru categoriile de 
venituri de mai sus revine asiguratilor si se face anual pana la 
data de 25 ianuarie a anului urmator. 
In cazul veniturilor din pensii, se datoreaza contributia de 
asigurari de sanatate pentru partea care depaseste suma neim-
pozabila din punctul de vedere al impozitului pe venit. Incepand 
cu 1 ianuarie 2009, se datoreaza contributia de asigurari de 
sanatate la intregul venit din pensii. 

LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008 privind publicitatea 
inselatoare si publicitatea comparativa (MO 559/200 8) 
Aceasta lege transpune Directiva 2006/114/CE a Parlamentului 
si Consiliului European privind publicitatea inselatoare si publi-
citatea comparativa.  

CIRCULARA nr. 23 din 1 august 2008 privind nivelul ratei 
dobanzii de referinta a BNR, valabil in luna august  2008 
(MO 589/2008) 
Pentru luna august 2008, nivelul ratei dobanzii de referinta a 
BNR este de 10,00% pe an. 

ORDIN nr. 529 din 1 august 2008 privind desemnarea 
institutiei din cadrul sistemului de asigurari soci ale de 
sanatate responsabile pentru evidenta persoanelor f izice 
nerezidente in Romania care fac obiectul Ordonantei  de 
urgenta a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specia-
la de inregistrare fiscala si de plata a contributi ilor sociale 
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se 
desemneaza ca institutie responsabila, la nivelul sistemului de 
asigurari sociale de sanatate din Romania, Casa de Asigurari 
de Sanatate a Municipiului Bucuresti in vederea preluarii 
declaratiei speciale cuprinzand evidenta nominala a 
asiguratilor, persoane fizice nerezidente in Romania. 
In aplicarea prevederilor prezentului ordin, Casa de Asigurari 
de Sanatate a Municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii: 
� asigura preluarea si prelucrarea datelor cuprinse in 

declaratia prevazuta la art. 1 al OUG 76/2007?; 
� asigura evidenta persoanelor care fac obiectul OUG nr. 

76/2007 aprobata prin Legea nr. 348/2007; 
� pune la dispozitia caselor de asigurari de sanatate datele 

cuprinse in declaratiile solicitate in vederea stabilirii dreptu-
rilor de care beneficiaza persoanele asigurate. 

ORDIN nr. 5813 din 22 iulie 2008 pentru completarea  Nor-
melor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate 
prin Ordinul vicepresedintelui ANAF nr. 5465/2007  

NORMA nr. 9 din 19 august 2008 pentru modificarea N or-
mei BNR nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale 
institutiilor financiare nebancare (MO 617/2008) 
Este actualizat formularul de raportare a fondurilor proprii ale 
IFN catre BNR. 
Reamintim ca in conformitate cu Norma 16/2006 a BNR, IFN-
urile determina lunar nivelul fondurilor proprii pe baza datelor 
din balanta de verificare lunara si raporteaza trimestrial, in for-
mat letric si electronic, la BNR - Directia supraveghere, nivelul 
fondurilor proprii, in termen de cel mult 25 de zile calendaristice 
de la sfarsitul trimestrului pentru care se intocmeste raportarea. 
IFN-urile vor mentine permanent nivelul fondurilor proprii cel 
putin la nivelul capitalului minim aplicabil prevazut in 
reglementarile BNR. 

ORDINUL BNR nr. 7/2008 privind modificarea Ordinulu i 
guvernatorului BNR nr. 5/2005 pentru aprobarea Regl emen-
tarilor contabile conforme cu directivele europene,  aplica-
bile institutiilor de credit (MO 620/2008)  
Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile incepand cu 
exercitiul financiar al anului 2009.  

ORDIN nr. 8 din 18 august 2008 pentru aprobarea Sist emu-
lui de raportare contabila semestriala a institutii lor de cre-
dit, institutiilor financiare nebancare si a Fondul ui de ga-
rantare a depozitelor in sistemul bancar (MO 620/20 08) 

ORDIN nr. 12 din 10 iulie 2008 pentru punerea in ap licare a 
Normelor privind procedura de intocmire si eliberar e a do-
cumentului de introducere in reparatie a vehiculelo r (MO 
556/2008) 
Este definita procedura de intocmire si eliberare a documentului 
de introducere in reparatie a vehiculelor in cazul daunelor.  
Acest document nu constituie nota tehnica finala de constatare 
a daunelor si nici obligatie de plata din partea emitentului politei 
de asigurare. Acest document se elibereaza inclusiv in cazul in 
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care se constata dauna totala si vehiculul nu se mai repara. 
Asiguratorii/societatile din domeniul asigurarilor ori societatile 
specializate si mandatate in serviciile de constatare si lichidare 
a daunelor desemneaza personalul cu atributii in constatarea, 
solutionarea dosarelor de dauna si eliberarea documentelor de 
introducere in reparatie a vehiculelor, in cazul in care asiguratii 
detin o asigurare facultativa Casco valabila, emisa de asigurato-
rul respectiv. Daca in urma analizarii situatiei prezentate nu se 
poate desprinde o concluzie clara privind imprejurarile in care a 
avut loc accidentul/evenimentul si exista neconcordante in 
declaratia celui implicat, inspectorul constatator, impreuna cu 
persoana/asiguratul in cauza, se deplaseaza la locul producerii 
pagubei, unde va efectua o cercetare amanuntita, inclusiv prin 
identificarea oricaror mijloace de proba. 
Documentul se prezinta pentru a instiinta despre producerea 
unor pagube materiale la vehiculul asigurat. 
Prevederile ordinului intra in vigoare la 1 ianuarie 2009. 

LEGE nr. 139 din 4 iulie 2008 privind ratificarea Con ventiei 
dintre Romania si Islanda pentru evitarea dublei im puneri 
si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impoz itele pe 
venit, semnata la Bucuresti la 19 septembrie 2007 ( MO 
589/2008) 
Se ratifica Conventia dintre Romania si Islanda pentru evitarea 
dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impo-
zitele pe venit, semnata la Bucuresti la 19 septembrie 2007. 
Mentionam principalele cote de impozitare stabilite de aceasta 
conventie: 
� dividende - 10% (caz general), 5% daca detinatorul este o 

societate care detine in mod direct cel putin 25% din capital 
� dobanzi - 3% 
� redevente - 5% 

� profiturile intreprinderilor – scutit 
Reamintim ca prevederile oricarei conventii de evitare a dublei 
impuneri se pot aplica doar in cazul in care detineti un certificat 
de rezidenta fiscala eliberat de autoritatile fiscale din statul de 
rezidenta al beneficiarului.  

REMINDER - Concediul de odihna 
Fiecare societate are obligatia intocmirii, pana la sfarsitul anului, 
a unei planificari a efectuarii concediului de odihna pentru anul 
urmator. Aceasta planificare este solicitata de catre inspectorii 
ITM-ului in cazul unui control. 
Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an calendaristic. 
Prin exceptie, efectuarea concediului in anul urmator este per-
misa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile 
prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. Angajatorul 
este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului 
urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au 
efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul.  
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este 
permisa numai in cazul incetarii contractului individual de mun-
ca. Tot la incetarea contractului individual de munca se retine 
contravaloarea zilelor de concediu de odihna efectuate in plus, 
fata de cele la care salariatul avea dreptul pentru perioada lu-
crata. 

REMINDER – Obligatia de informare a organului fiscal pri-
vind prezenta unui cetatean strain detasat in cadru l 
societatii  
Declaratia 222 - "Declaratie informativa privind 
inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care 
desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub for-
ma de salarii din strainatate", a fost reglementata de Ordinul 
2371 din 12 Decembrie 2007 (MO 878/2007). Aceasta 

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 
** NOTA: Incepand cu 1 decembrie 2008, cota de contributie va fi de 0,5% 
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  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 iunie 2008 1.738 RON   
Diurna (in tara) 
Pentru angajatii institutiilor publice 
Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 RON 
32,50 RON 

  

*  NOTA: Incepand cu 1 decembrie 2008, cota de contributie va fi de 5,2% 
** NOTA: Incepand cu 1 iulie 2008, cota de contributie s-a redus de la 6,5 % la 5,5% 
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declaratie trebuie sa fie inregistrata de catre societate in termen 
de 15 zile de la data producerii evenimentului. Nedepunerea 
acestei declaratii se sanctioneaza cu amenda de 500 RON. 
Pana in prezent, aceasta declaratie trebuia sa se inregistreze la 
administratia financiara in a carui raza teritoriala se afla locul 
desfasurarii activitatii. Dar, in practica, fiscul cere ca aceasta 
declaratie sa fie inregistrata la administratia financiara din raza 
teritoriala de domiciliul al cetateanului strain aflat in Romania. 
In aceste conditii, fiscul va putea verifica daca cetateanul strain 
detasat isi respecta obligatiile fiscale fata de statul Roman in 
momentul in care acesta devine rezident fiscal pe teritoriul 
Romaniei. 

AGENDA lunii septembrie 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, 1 septembrie este ultima zi pentru plata:  
� impozitului pe veniturile din activitati agricole – pe baza de 

norme de venit (rata I)  
Ca miercuri, 10 septembrie, este ultima zi pentru d epune-
rea: 
� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 

taxa hoteliera. 
Ca miercuri, 10 septembrie, este ultima zi pentru p lata: 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate.  
 
Ca luni, 15 septembrie, este ultima zi pentru depun erea: 
� declaratiei INTRASTAT aferenta lunii august 2008 (depusa 

in format electronic);  
Ca luni, 15 septembrie, este ultima zi pentru plata : 
� impozitului pe veniturile din activitati independente (transa 

III); 
� impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor, cu 

exceptia veniturilor din arendare (transa III); 
� impozitului pe venitul din activitati agricole – in sistem real 

(transa III); 
� taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate (transa 

III). 

Ca joi, 25 septembrie, 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); 
� 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 joi, 25 septembrie, 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 
Ca marti, 30 septembrie, este ultima zi pentru plat a: 
� Taxele pe terenuri, cladiri si mijloace de transport (transa II 

si ultima pentru 2008).  
 
Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta 
in completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul Ministeru-
lui de Finante : www.mfinante.ro 
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Echipa APEX Team este formata din consultanti experimentati, disponibili sa va asis-
te si sa va ofere o gama diversificata de servicii contabile si de salarizare.  
Echipa noastra este formata din experti contabili specializati in asistenta functiei fi-
nanciare si contabile a intreprinderilor si un grup de consultanti specializati in asis-
tenta serviciului de salarizare al clientilor nostri. 
Oferim clientilor nostri o gama variata de servicii contabile, de salarizare, fiscalitate, 
servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastra: 
�Servicii de “Start up”   

�Organizarea functiei contabile   
�Tinere de contabilitate  

�Asistenta contabila   
�Consultanta fiscala si contabila  « on line »  
�Salarizare si servicii conexe 
�Asistenta in implementarea ERP 
�Training 

Phone: + 40 (0) 31 809 2739  
Phone: + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:      + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro 

B-dul Dacia 56,  
Bucuresti, Sector 2 

ACCOUNTING AND PAYROLL 
EXPERT TEAM 
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Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor recent publicate si nu au scopul de a oferi sfat intr-o anumita privinta. APEX Team International 
isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor continute in aceste publicatii. 


