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ORDIN nr. 1444 din 31 iulie 2009 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet 
de masa pentru semestrul II al anului 2009 (MO 547/ 2009) 
Pentru semestrul II al anului 2009, incepand cu luna septembrie, valoarea nominala a unui ti-
chet de masa este de 8,72 lei . 

ORDIN nr. 2321 din 16 iulie 2009 pentru aprobarea N ormelor metodologice privind proce-
dura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor  fiscale neachitate la termen, adminis-
trate de ANAF (MO 508/2009) 
Prezentul Ordin aproba normele metodologice de aplicare a OUG 92 din 30 iunie 2009 
(prezentata in buletinul informativ APEX Team nr. 7/2009) privind procedura de acordare a 
amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen aflate in administrarea ANAF. 
Amanarea la plata se acorda pentru obligatiile fiscale administrate de ANAF si neachitate la 
termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, precum si pentru majorarile de 
intarziere aferente acestora. 
Amanarea la plata se solicita de catre contribuabili in baza unei cereri depuse la organele fisca-
le competente si se poate acorda o singura data intr-un an calendaristic. Amanarea la plata nu 
poate fi mai mare de 6 luni si nu poate depasi data de 20 decembrie a anului fiscal in care se 
acorda. Amanarea la plata se acorda pe numar de luni, iar termenul incepe sa curga de la data 
emiterii deciziei de acordare a amanarii la plata. 
In cazul in care contribuabilii au organizate sedii secundare platitoare de impozit pe venitul din 
salarii, cererea de amanare la plata va fi depusa la organul fiscal competent in administrarea 
contribuabililor in structura carora functioneaza aceste sedii secundare. 
Cererea de amanare la plata trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: 
� datele de identificare ale contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, al re-

prezentantului fiscal/imputernicitului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul 
de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor 
care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii; 

� perioada pentru care se solicita amanarea la plata exprimata in luni; 
� suma totala pentru care se solicita amanarea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, 

contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si, separat, majorarile de 
intarziere aferente acestora. In cazul contribuabililor care au organizate sedii secundare 
platitoare de impozit pe venitul din salarii, acestea se defalca pe fiecare sediu secundar. 

Contribuabilii fara domiciliu fiscal in Romania, care au obligatii fiscale neachitate la termen, pot 
beneficia de amanare la plata numai daca acestea desemneaza un imputernicit potrivit art. 18 
din Codul de procedura fiscala. 
Una din conditiile necesare pentru aprobarea amanarii la plata este ca la data de 30 septembrie 
2008 contribuabilul sa nu inregistreze obligatii fiscale restante. In norme se detaliaza aceasta 
conditie, adaugandu-se urmatoarele elemente: 
Daca un contribuabil inregistreaza la data de 30 septembrie 2008 obligatii fiscale restante, dar 
are depuse inainte de aceasta data un decont cu suma negativa de TVA cu optiune de rambur-
sare si/sau o cerere de restituire, in curs de solutionare la data depunerii cererii de amanare, 
conditia este indeplinita daca: 

ο suma obligatiilor fiscale restante este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit; 
ο sunt indeplinite dispozitiile referitoare la data stingerii in cazul compensarii conform art. 

122 alin. (1) din Codul de procedura fiscala. 
Diferentele rezultate in urma solutionarii deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de 
rambursare si/sau a cererilor de restituire se considera obligatii de plata incepand cu data 
comunicarii modului de solutionare a acestora, conform dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Codul 
de procedura fiscala. 
In norme se prezinta de asemenea metodologia de analiza si aprobare a cererilor de amanare 
de plata a obligatiilor fiscale. 

ORDIN nr. 1454 din 5 august 2009 pentru modificarea  si completarea Procedurii privind 
declararea lunara de catre angajatori a evidentei n ominale a asiguratilor si a obligatiilor 
de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, apro bata prin Ordinul ministrului muncii, 
solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 (MO 579/2009) 
Ordinul modifica declaratia lunara privind evidenta asiguratilor si a obligatiilor de plata la buge-
tul asigurarilor pentru somaj, prin introducerea de noi rubrici pentru a evidentia numarul de ore 
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si zile de suspendare pentru care se beneficiaza de scutire de 
la plata contributiilor de asigurari sociale, precum si salariul 
minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in perioada de 
suspendare, folosit la calculul indemnizatiei de somaj tehnic, in 
conditiile Ordonantei de Urgenta a  Guvernului nr. 28/2009 pri-
vind reglementarea unor masuri de protectie sociala. 
Dispozitiile acestui ordin se aplica incepand cu Declaratia afe-
renta lunii august 2009. 
Angajatorii care au beneficiat de dispozitiile OUG nr. 28/-
2009 au obligatia depunerii de declaratii rectifica tive pentru 
a evidentia orele de suspendare pentru care nu s-au  platit 
contributii, in termen de doua luni de la data publ icarii Or-
dinului in Monitorul Oficial al Romaniei (adica pan a la 19 
octombrie 2009).   
Nerespectarea acestei obligatii, in urma solicitarii in scris din 
partea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, se 
sanctioneaza conform Legii 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. 
Ordinul introduce, de asemenea, pentru contribuabilii 
nerezidenti, persoane juridice sau fizice care nu au sediul, res-
pectiv domiciliul/resedinta in Romania si care au salariati care 
se supun legislatiei de asigurari sociale din Romania, obligatia 
de a depune Declaratia la Agentia Municipala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca din Bucuresti. 

ORDIN nr. 1340 din 16 iulie 2009 privind aprobarea modelu-
lui si continutului formularului 710 "Declaratie re ctificati-
va", cod 14.13.01.00/r (MO 508/2009) 
Ordinul aproba forma actualizata a formularului 710 “Declaratie 
rectificativa”. 
Reamintim ca declaratia rectificativa se utilizeaza pentru corec-
tarea impozitelor, taxelor si contributiilor administrate de ANAF 
si stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu regim de 
retinere la sursa, declarate in formularele 100 "Declaratie pri-
vind obligatiile de plata la bugetul de stat", 102 "Declaratie pri-
vind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondu-
rilor speciale" si 103 "Declaratie privind accizele". Subliniem 
faptul ca sumele inscrise in declaratie nu cuprind diferentele de 
impozite, taxe si contributii sociale stabilite prin actele de con-
trol. Declaratia rectificativa se completeaza cu ajutorul progra-
mului de asistenta, elaborat de Ministerul Finantelor Publice 
sau se poate depune online pe site-ul ANAF pentru contribuabi-
lii care detin un certificat digital de semnatura electronica.  

ORDIN nr. 2169 din 26 iunie 2009 pentru modificarea  si 
completarea Normelor metodologice privind organizar ea si 
conducerea contabilitatii institutiilor publice, Pla nul de 
conturi pentru institutiile publice si instructiuni le de aplica-
re a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005 (MO 513/-
2009) 

CIRCULARA nr. 27 din 3 august 2009 privind nivelul ratei 
dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei  (BNR) 
valabil in luna august 2009 (MO 537/2009) 
Pentru luna august 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a 
BNR este de 9,00% pe an. 

NORMA nr. 8 din 23 iulie 2009 privind modificarea s i com-
pletarea Normei BNR nr. 4/2005 privind efectuarea 
operatiunilor de schimb valutar (MO 526/2009) 

ORDIN nr. 1432 din 15 iulie 2009 privind stabilirea  valorii 
sumei lunare indexate care se acorda sub forma de t ichete 
de cresa pentru semestrul II 2009 (MO 503/2009) 
Pentru semestrul II 2009, incepand cu luna august, valoarea 
sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de 
cresa este de 360 lei. 

REMINDER - Concediul de odihna 
Fiecare societate are obligatia intocmirii, pana la sfarsitul anu-
lui, a unei planificari a efectuarii concediului de odihna pentru 
anul urmator. Aceasta planificare este solicitata de catre in-
spectorii 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. 

INFO – transferul dosarului fiscal spre administrar e catre 
“Directia mari contribuabili” sau “Directia contrib uabili 
mijlocii” 
Preluarea administrarii dosarului fiscal de catre directia contri-
buabili mijlocii, respectiv de directia mari contribuabili produce 
urmatoarele efecte la nivelul declararii si platii obligatiilor fisca-
le: 
� Declaratiile fiscale aferente sediului social se vor depune la 

directia judeteana sau la directia Municipiului Bucuresti 
pentru administrarea contribuabililor mijlocii / marilor contri-
buabili. Implicit nu se vor mai depune declaratii fiscale la 
administratiile financiare de sector ale Mun. Bucuresti res-
pectiv la administratiile financiare teritoriale din cadrul 
judetelor. 

� In cazul existentei punctelor de lucru inregistrate fiscal pen-
tru care se raporteaza impozitul pe veniturile de natura 
salariilor si pentru care se depune declaratia 100 privind 
obligatiile la bugetul de stat, declaratiile se vor depune la 
directia judeteana sau la directia Mun. Bucuresti pentru 
administrarea contribuabililor mijlocii/marilor contribuabili 
din cadrul judetului in care activeaza punctul de lucru.  

� Platile impozitelor si contributiilor se vor face catre unitatile 
trezoreriei deschise la nivelul Mun. Bucuresti, respectiv la 
nivel judetean si nu catre trezoreriile locale sau de sector. 
Aceasta regula se aplica si punctelor de lucru din teritoriu. 

 

APEX Team este în continu ă dezvoltare şi de aceea dore şte să  
îşi completeze echipa cu un contabil experimentat vor bitor de limb ă francez ă 

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

 
Alătura ţi-vă echipei!   
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INFO - AUTOTURISMELE SOCIETATII –  regimul fiscal apli-
cabil angajatilor care le folosesc si baza de calcu l 
Daca societatea pune la dispozitia unui angajat un autoturism, 
indiferent daca este in proprietatea societatii sau este obtinut in 
baza unui contract de leasing financiar, operational sau este 
inchiriat, trebuie sa declare un avantaj in natura in cazul in care 
angajatul foloseste autoturismul respectiv si in interes personal. 
Utilizarea autoturismului pus la dispozitie de societate este im-
pozitata la angajat in functie de gradul de utilizare in scopuri 
personale si de modalitatea in care societatea l-a procurat: 
� Pentru autoturismele aflate in proprietatea societatii sau in 

leasing financiar, baza de calcul lunara este 1,7% * valoa-
rea de intrare a autoturismului*km parcursi in interes per-
sonal/total km parcursi. 

� Pentru autoturismele luate cu chirie sau in leasing 
operational, baza de calcul este valoarea chiriei * km 
parcursi in interes personal/total km parcursi. 

In ambele cazuri, foaia de parcurs este obligatorie.  
Valoarea avantajului in natura trebuie adaugata la remuneratia 
bruta a angajatului si supusa contributiilor patronale si salariale 
si impozitului pe venit. Aceeasi suma bruta a avantajului in na-
tura reprezinta o retinere pe statul de salariu al angajatului. 
Daca persoana care utilizeaza autoturismul in interes personal 
este detasata in cadrul societatii de catre angajatorul sau strain, 
persoana respectiva trebuie sa adauge avantajul in natura la 
suma pe care o declara lunar prin declaratia 224 si pentru care 
plateste lunar impozit pe venit in Romania. 
De mentionat in plus, ca unii inspectori fiscali considera ca soci-
etatea ar trebui sa colecteze TVA pentru avantajul in natura 
acordat angajatului, si, mai mult, sa aplice procedura de 
autofacturare (livrare catre sine). 
Pentru autoturismele societatii folosite atat in scop profesional 
cat si in scop personal, o asigurare pentru persoanele transpor-
tate nu trebuie ignorata.  
Dorim sa atragem atentia, cu aceasta ocazie, si asupra preve-
derilor HG 1860/2006 cu modificarile ulterioare, privind drepturi-
le si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe 
perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in 
cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.  Desi 
aceste prevederi se aplica doar institutiilor publice, (restul 

societatilor avand prin codul fiscal limitate doar cheltuielile cu 
diurna pana la nivelul maxim de 2.5 ori nivelul aplicabil 
institutiilor publice), in practica, inspectorii fiscali ar putea lua ca 
baza de analiza diverse limite specificate in HG 1860/2006 (ca 
de exemplu decontarea cheltuielilor cu combustibilul in limita a 
7,5 litri la 100 km).  
Totodata, dorim sa reamintim ca, in contextul intrarii in vigoare 
la 1 mai 2009 a prevederilor OUG 34/2009, trebuie avute in 
vedere conditiile, mai restrictive, referitoare la deductibilitatea 
cheltuielilor cu combustibilii si a TVA-ului aferent. Pentru dedu-
cerea cheltuielilor cu combustibilii, respectiv deducerea TVA, in 
plus fata de conditiile de forma (bon fiscal stampilat cu numarul 
de inmatriculare al autoturismului), trebuie ca autoturismul sa 
fie utilizat exclusiv pe categoriile de activitati prevazute 
[exceptate] de lege. Utilizarea exclusiva va rezulta din: obiectul 
de activitate al persoanei impozabile, dovada faptului ca per-
soana impozabila are personal angajat cu calificare in domenii-
le prevazute de exceptii, foile de parcurs din care sa rezulte ca 
numai personalul calificat in aceste scopuri utilizeaza vehiculul 
in cauza, precum si orice alte dovezi suplimentare care pot fi 
furnizate.   
De asemenea, autoturismul aflat in folosinta unei societati co-
merciale in baza unui contract de comodat urmeaza aceleasi 
restrictii impuse de OUG 34/2009 privind deductibilitatea cheltu-
ielilor cu combustibil si a TVA-ului aferente ca si in cazul unui 
autoturism aflat in proprietatea societatii, in leasing financiar 
sau in leasing operational.  
In final constatam ca ne aflam in fata unor prevederi contradic-
torii referitoare la autoturismele societatii. Pe de o parte folosi-
rea in scop personal a unui autoturism de serviciu implica obli-
gativitatea declararii si impozitarii unui avantaj in natura pentru 
salariat. Pe de alta parte, conform OUG 34/2009, pentru a pu-
tea deduce cheltuiala cu combustibilii si TVA-ul aferent, este 
obligatoriu ca utilizarea autoturismului sa fie exclusiva pentru 
categoriile specificate de lege. Folosirea si in scop personal, cu 
toate ca acesta este tratat drept avantaj in natura (cu toate cos-
turile pe care le implica), poate constitui abaterea de la cerinta 
de exclusivitate a utilizarii autoturismului, caz in care se pierde 
dreptul de deducere a cheltuielii cu combustibilii si a TVA-ului 
aferent pentru toate celelalte utilizari ale autoturismului. Desi 

INDICATORI SOCIALI 

 Contributii 2009  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 profesionale 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 Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM)  0,25% sau 0,75%   
Impozitul pe veniturile din salarii   16% 

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

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

  

Valoarea unui tichet de masa 8,72 RON (incepand cu septembrie 2009)    

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 iunie 2009 1.887 RON   

Diurna (in tara) 
Pentru angajatii institutiilor publice 
Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 RON 
32,50 RON 
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aceste prevederi sunt interpretabile, exista riscul ca in cazul 
unui control fiscal, inspectorii sa respinga deducerea cheltuielii 
cu combustibilii si a TVA-ului aferent  pentru autoturismele 
incadrate in speta de mai sus, indiferent de regimul juridic sub 
care sunt detinute (utilizate). 

AGENDA LUNII SEPTEMBRIE 2009 

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

norme de venit (rata I)  
Ca luni, 7 septembrie este ultima zi pentru depuner ea 
� declaratiei de mentiuni 092 pentru schimbarea perioadei 

fiscale pentru TVA din trimestrial in lunar, in cazul in care 
ati efectuat achizitii  intracomunitare in luna august 2009. 
Incepand cu luna septembrie perioada fiscala de raportare 
a TVA va fi lunara. Perioada iulie – august va constitui o 
perioda fiscala distincta pentru care se va depune decont 
de TVA pana la 25 septembrie 2009. 

Ca joi, 10 septembrie este ultima zi pentru depuner ea 
� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 

taxa hoteliera 
Ca joi, 10 septembrie este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere 
� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  
Ca marti, 15 septembrie este ultima zi pentru depun erea 
� declaratiei Intrastat pentru luna august 2009 (depusa in 

format electronic) 
Ca marti, 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 vineri, 25 septembrie este ultima zi pentru depu nerea 
� 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; 

� 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); 

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

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

pentru mediu. 
Ca vineri, 25 septembrie este ultima zi pentru plat a 
� 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 
� comisionului ITM pentru pastrarea si completarea carnete-

lor 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 miercuri, 30 septembrie, este ultima zi pentru p lata 
� Taxelor locale pe terenuri, cladiri si mijloace de transport 

(transa II si ultima pentru 2009).  
 
Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta 
pentru completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul Mi-
nisterului de Finante : www.mfinante.ro. Declaratiile fiscale 
evidentiate cu * pot fi depuse prin mijloace electronice de trans-
mitere la distanta de contribuabilii care au optat pentru depune-
rea online a declaratiilor si au un certificat digital. 



Pag. 5 

 © 2009 APEX Team International 

 

  

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   

� 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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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. 


