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In sedinta de Guvern din 29 septembrie 2010 s-au ad optat cateva acte normative impor-
tante. Acestea nu au aparut in Monitorul Oficial pa na la inchiderea editiei buletinului 
APEX Team, prezentam doar un sumar al informatiilor pr eluate de pe site-ul oficial al 
Guvernului: 

Modificari aduse Codului fiscal si Codului de proce dura fiscala de la 1 octombrie 2010 
� Eliminarea impozitului minim incepand cu 1 octombrie  2010, ramane a se aplica doar 

impozitul pe profit.  Ministrul Finantelor Publice a precizat ca, incepand cu 1 ianuarie 2011 
impozitul minim va fi inlocuit cu un alt tip de impozit (forfetar), pentru firmele care apartin 
zonei economice afectate cel mai grav de fenomenul evaziunii fiscale. Decizia privind elimi-
narea impozitului minim si masurile care vor fi luate incepand cu 1 ianuarie 2011 fac obiec-
tul consultarilor cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International. 

� Diminuarea nivelului dobanzii datorate pentru creantele fiscale neachitate la termen de la 
0,05% pe zi in prezent la 0,04% pe zi incepand cu 1 octombrie 2010. 

� Reglementarea compensarii de drept, adica stingerea creantelor reciproce chiar in momen-
tul cand creantele exista deodata, indiferent daca debitorii au sau nu cunostinta despre 
aceasta. ANAF-ul va fi obligat ca, in momentul in care un contribuabil are atat creante de 
incasat cat si datori catre buget, compensarea sa se faca din oficiu. 

� Neinceperea sau suspendarea executarii silite in cazul in care contribuabilul are in curs 
sau depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal sau 
mai mare decat creanta fiscala pentru care s-a inceput executarea silita. 

� Modificarea plafoanelor de la care firmele care investesc si creeaza locuri de munca in 
Romania pot beneficia de ajutor de stat. Actul normativ reduce pragul minim al conditiei de 
eligibilitate referitoare la valoarea investitiei la minim 5 milioane de euro si a locurilor de 
munca nou create de la 100 la 50, astfel incat sa aiba acces la aceasta forma de sprijin si 
IMM-urile. De asemenea, se vor avea in vedere patru categorii de proiecte eligibile: 

ο investitii intre 5-10 milioane euro, inclusiv, si minim 50 de locuri de munca 
ο investitii intre 10-20 milioane euro, inclusiv, si minim 100 de locuri de munca 
ο investitii intre 20-30 milioane euro, inclusiv, si minim 200 de locuri de munca 
ο investitii care depasesc 30 milioane euro si minim 300 de locuri de munca. 

Modificari aduse legii societatilor comerciale (Leg ea 31/1990) 
Formularea unei opozitii nu mai are ca efect suspendarea executarii fuziunii sau divizarii, iar 
hotararea pronuntata asupra opozitiei va fi supusa numai recursului. A fost inlaturat caracterul 
suspensiv de drept al opozitiei. S-a mers pe ideea conservarii drepturilor creditorului, in sensul 
ca, in mod obligatoriu, societatea debitoare care urmeaza sa fuzioneze sau sa se divida trebuie 
sa constituie garantii adecvate pentru creditori, astfel incat acestia sa fie satisfacuti in drepturile 
lor si sa aiba garantia ca pe viitor isi vor recupera creantele de la viitoarea societate.  
De asemenea, in situatia in care societatea debitoare refuza sa constituie aceste garantii, 
judecatorul, de indata si cu precadere, va declara creanta creditorului care nu este inca exigibi-
la, ca fiind una exigibila si se va merge pe procedura executarii silite.  
Aceste schimbari pornesc de la premisa ca fuziunea si divizarea pot constitui solutii de reorga-
nizare esentiale, de natura sa eficientizeze activitatea societatilor comerciale, in conditiile in 
care, in prezent, procedurile sunt indelungate si greoaie. Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
care modifica Legea 31/1990 privind societatilor comerciale a avut ca model reglementarile in 
materie practicate de Belgia. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010 pen tru modificarea art. 7 alin. 
(1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privi nd Codul fiscal, precum si pentru modi-
ficarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernu lui nr. 58/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  si alte masuri financiar-fiscale (MO 
638/2010) 
Ordonanta aduce clarificari in ceea ce priveste contributiile datorate pentru veniturile din 
activitati dependente si veniturile profesionale. Mentionam in cele ce urmeaza principalele 
noutati (clarificari) aduse de ordonanta: 
Reincadrarea activitatilor din activitati independe nte in activitati dependente 
� Se elimina criteriul „orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii”;  
� Se cumuleaza doua conditii care trebuiesc indeplinite pentru a se putea reincadra o activi-

tate independenta: 
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ο utilizarea de catre beneficiarul de venit a bazei materiale 
a platitorului de venit, la care se adauga si faptul ca utili-
zarea bazei materiale a platitorului de venit trebuie sa fie 
exclusiva (deci daca si platitorul de venit si beneficiarul de 
venit vin cu o parte a bazei materiale atunci activitatea nu 
poate fi reincadrata); 

ο contributia cu prestatia fizica sau capacitatea intelectuala 
nu si cu capitalul propriu.  

Mentionam mai jos cele 4 criterii pe baza carora, la indeplinirea 
a cel putin uneia dintre ele, o activitate independenta poate fi 
reconsiderata ca activitate dependenta: 
1) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare 

fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere 
ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca 
impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul 
de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, pro-
gramul de lucru;  

2) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclu-
siv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu 
inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru 
sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si 
contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectua-
la, nu si cu capitalul propriu;  

3) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii 
cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar 
fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in 
strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;  

4) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de 
odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de 
munca, in contul beneficiarului de venit. 

Contributiile aferente veniturilor de natura profes ionala  
Se inlocuieste complet art. III al OUG 58/2010 si se abroga si 
Anexa 2 a HG 791/2010 prin care se aprobasera normele me-
todologice de aplicare a acestui art. III al OUG 58/2010. Noile 
prevederi fac referire numai la CAS (contributia la asigurari 
sociale – pentru pensie) si la AS (contributia la asigurari pentru 
somaj). Nu se mai face nici o referire la CASS (contributia de 
asigurari sociale de sanatate), ceea ce inseamna ca in ceea ce 
priveste CASS raman in vigoare prevederile anterioare aparitiei 
art. III al OUG 58/2010.  
In sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor pentru 
somaj, prin venituri de natura profesionala, altele decat cele de 
natura salariala, se intelege acele venituri realizate din drepturi 
de autor si drepturi conexe si/sau venituri rezultate din activitati 
profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor 
incheiate potrivit Codului Civil. Asupra acestor venituri se 
datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale (10,5%) 
si asigurari pentru somaj (0,5%). 
Nu se datoreaza contributiile daca: 
� persoana care le realizeaza este asigurata in alte sisteme 

de pensii neintegrate (dar care fac parte din pilonul 1) sis-
temului public de pensii SAU este pensionara; 

� pentru veniturile din drepturi de autor daca persoana res-
pectiva realizeaza aceste venituri ocazional si daca are si 
venituri din salarii.                                                           
Nota Bene: "Prin venituri realizate in mod ocazional se 
intelege acele venituri realizate ca urmare a desfasurarii 
unei activitati, in mod sporadic, fara a avea un caracter de 
regularitate ". 

Persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor/
drepturi conexe si conventii civile si care au statutul de asigurat 
in sistemul de asigurari de somaj, au obligatia de a dovedi 
platitorului de venit ca fac parte din categoria persoanelor asi-
gurate in acest sistem.  
Baza de calcul a contributiilor 
� Pentru veniturile din drepturi de autor:  

1. Obtinute cu caracter de regularitate 

Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile indivi-
duale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj nu poate 
depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a cinci 
salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului 
asigurarilor sociale de stat (BASS).  
Baza lunara de calcul in 2010 este minimul dintre 9.180 lei, 
pe de o parte, si venitul brut obtinut din care se deduce cota 
forfetara de cheltuieli (20% in general sau 25% pentru crea-
rea de opere de arta monumentala), pe de alta parte.  
2. Obtinute ocazional 
Daca se obtin ocazional iar beneficiarul de venit nu este si 
salariat, baza de calcul este anuala si reprezinta venitul brut 
obtinut din care se deduce cota forfetara de cheltuieli. Aceas-
ta nu poate depasi de cinci ori salariul mediu brut utilizat la 
fundamentarea BASS, adica 9.180 lei in 2010.  
� Pentru veniturile din contracte incheiate conform Codului 

Civil baza de calcul este lunara si nu poate depasi de cinci 
ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea BASS:  

Baza lunara de calcul in 2010 este minimul dintre 9.180 lei si 
venitul brut obtinut (fara alte deduceri). 

Plata contributiilor 
Contributiile se retin la sursa de catre platitorul de venit care le 
plateste si le declara pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei 
in care s-a efectuat plata veniturilor.  
Stagiul de cotizare 
Contributiile platite sunt luate in calcul ca si stagiu de cotizare 
pentru stabilirea indemnizatiei de pensie sau de somaj, 
aplicandu-se un procent calculat ca raport intre cota individuala 
platita (ex: 10,5% pentru pensie) si cota totala (ex.: 31,3% pen-
tru pensie). 
Noile prevederi au intrat in vigoare la 10 septembrie 2010 si se 
aplica veniturilor platite dupa aceasta data. 

ORDIN nr. 1294 din 10 septembrie 2010 al Ministrulu i mun-
cii, familiei si protectiei sociale pentru modifica rea si com-
pletarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 19/2000 
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de 
asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
aprobate prin Ordinul Ministrului muncii si solidar itatii so-
ciale nr. 340/2001, si a Procedurii privind declarar ea lunara 
de catre angajatori a evidentei nominale a asigurat ilor si a 
obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentr u somaj, 
aprobata prin Ordinul Ministrului muncii, solidarit atii socia-
le si familiei nr. 405/2004 (MO 639/2010) 
Prin acest ordin se stabileste modul de declarare a contributiilor 
datorate pentru veniturile din drepturi de autor/drepturi conexe 
si conventii civile. 
Calculul, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale si 
somaj pentru persoanele care realizeaza venituri din drepturi de 
autor si conventii civile se face de catre platitorul venitului . 
Pentru declararea CAS s-a publicat noul program de generare 
a declaratiei (versiunea 10.03) disponibil pe site-ul Casei de 
pensii la adresa: http://www.cnpas.org precum si instructiunile 
privind completarea declaratiei si lista codurilor IBAN unde poa-
te fi virata contributia de CAS pentru veniturile din drepturi de 
autor si conventii civile.  
Pe site-ul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, 
la adresa: www.anofm.ro este disponibil programul de generare 
a declaratiei de somaj. Platitorii de venituri profesionale vor 
completa si depune o singura declaratie pentru contributia de 
somaj, declaratie ce va cuprinde atat veniturile realizate de 
salariati cat si de persoanele ce realizeaza venituri conform 
OUG 82/2010. 
Persoanele Fizice Autorizate (PFA) nu intra sub incidenta 
OUG 82/2010, pentru veniturile realizate in mod independent 
de acestia fiind aplicabile reglementarile legislative in vigoare 
anterior publicarii OUG 58/2010. 
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Contributiile pe care PFA trebuie sa le declare si sa le 
plateasca sunt: 
� contributia de asigurari sociale (10,5% + 20,8%) - este 

obligatorie, daca PFA nu este asigurata in sistemul public 
de pensii. Asigurarea se face pe baza declaratiei de asigu-
rare depusa la Casa de Pensii. Suma minima pentru care 
PFA se poate asigura este la alegerea PFA dar nu poate fi 
mai mica decat o patrime din salariul mediu brut (adica 459 
lei) fara sa existe un plafon maxim, plata facandu-se lunar 
de catre aceasta; 

� contributia de asigurari sociale de sanatate (5,5%) - este 
obligatorie si presupune incheierea unui contract de asigu-
rare cu Casa de Sanatate Judeteana sau a Municipului 
Bucuresti, Casa OPSNAJ sau a Transportatorilor. Baza de 
calcul a contributiei de sanatate o reprezinta venitul decla-
rat la Administratia Financiara in declaratia estimativa 
(formular 220), plata contributiei se face trimestrial urmand 
ca aceasta sa se regularizeze in baza declaratiei anuale de 
venit (formular 200); 

� contributia de asigurari de somaj  (0,5% + 0,5%) - este 
facultativa si presupune incheierea unui contract de asigu-
rare cu Agentia Judeteana/Municipala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca. Suma minima pentru care PFA se poate 
asigura este salariul de baza minim brut pe tara garantat in 
plata (600 lei) fara sa existe un plafon maxim, plata 
facandu-se lunar de catre aceasta. 

CIRCULARA nr. 30 din 1 septembrie 2010 privind nive lul 
ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Ro maniei 
valabil in luna septembrie 2010 (MO 618/2010) 
Pentru luna septembrie 2010, nivelul ratei dobanzii de referinta 
a BNR este de 6,25% pe an. 

ERATA – Consecintele neinregistrarii in Registrul Op erato-
rilor Intracomunitari ( "ROI" ) 
In buletinul informativ APEX Team din luna precedenta am pre-
zentat consecintele tranzactiilor intracomunitare efectuate fara 
ca entitatea sa fie inscrisa in ROI. In urma documentarilor supli-
mentare revenim cu o revizuire a informatiilor prezentate. 
Amenzi 
Conform art. 2192 din Codul de Procedura Fiscala, constituie 
contraventie efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre 
persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul Operatorilor 
Intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru, 
sanctiunea fiind amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei. 
Achizitii intracomunitare - cod de TVA invalid 
� Entitea din Romania este in imposibilitatea comunicarii 

unui cod valid de TVA, fapt ce poate conduce la facturarea 
bunurilor de catre furnizorul din UE cu TVA din tara acestu-
ia in procentul din tara unde este inregistrat. 

� Cumparatorul/beneficiarul din Romania va face in continu-
are taxare inversa (4426 = 4427) si isi va analiza dreptul de 
deducere in functie de regulile generale ale dreptului de 
deducere.  

Mentionam in acest sens prevederile art.146 din Codul Fiscal 
referitoare la conditiile de exercitare a dreptului de deducere: 
� la litera b) se precizeaza ca "pentru taxa aferenta bunurilor 

care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care 
i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau, dar 
pentru care persoana impozabila este obligata la plata 
taxei, conform art. 150 alin. (2) - (6), sa detina o factura 
emisa in conformitate cu prevederile art. 155 sau docu-
mentele prevazute la art. 1551 alin. (1)"; 

� la litera e) se precizeaza ca "pentru taxa aferenta unei 
achizitii intracomunitare de bunuri, sa detina o factura sau 
documentul prevazut la art. 1551 alin. (1)". 

Totodata in Normele de aplicare a Codului Fiscal se mai 
precizeaza la punctul 46 (6) ca "Pentru exercitarea dreptului de 

deducere a taxei, persoana impozabila sau persoana juridica 
neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. 
(2) - (4) si (6) si art. 151 din Codul fiscal, trebuie sa detina o 
factura care cuprinde cel putin informatiile prevazute la art. 155 
din Codul Fiscal sau o autofactura emisa in conformitate cu 
prevederile art. 1551 alin. (1) sau (2) din Codul Fiscal". 
In concluzie, consideram ca dreptul de deducere a TVA aferen-
ta unei tranzactii intracomunitare (achizitie intracomunitara de 
bunuri sau servicii prestate) nu poate fi limitat de 
neinregistrarea in ROI. Exista insa si riscul ca anumiti inspectori 
fiscali sa interpreteze diferit prevederile legale datorita nedefini-
rii in lege a expresiei  "cod valabil de TVA"  si sa incerce sa 
elimine dreptul de deducere al contribuabilului pe perioada in 
care entitatea nu era inscrisa in ROI. 
In ceea ce priveste declaratia privind achizitiile intracomunitare 
(390), situatia este confuza in ceea ce priveste eventualele 
achizitii efectuate in perioada in care entitatea nu a fost inscrisa 
in ROI. In primul rand este de mentionat ca partenerul din UE 
nu va raporta ca si livrare intracomunitara de bunuri sau presta-
re de serviciu catre partenerul roman, in declaratia recapitulati-
va, tranzactiile pentru care nu a putut valida codul de TVA al 
partenerului roman si a fost nevoit sa factureze cu TVA din tara 
in care este inregistrat in scopuri de TVA. Daca entitatea din 
Romania va raporta aceste tranzactii in declaratia 390, va exis-
ta o discrepanta in sistemul VIES intre datele raportate de cei 
doi parteneri. Se poate pune in discutie si acceptarea sau nu a 
declaratiei 390 de catre organele fiscale in conditiile in care 
entitatea nu este inscrisa in ROI.  
Pe de alta parte putem mentiona si riscul la care se expune 
ulterior societatea in cazul nedeclararii acestor tranzactii in 
declaratia 390, un control fiscal putand penaliza nedeclararea 
acestor tranzactii in declaratia 390. 
Livrari intracomunitare in conditiile existentei un ui cod 
invalid de TVA 
In cazul efectuarii unei livrari intracomunitare sau a prestarii 
unui serviciu intracomunitar se vor aplica regulile cunoscute 
indiferent daca vanzatorul / prestatorul este sau nu inregistrat in 
ROI, intrucat in cazul acestora este important ca partenerul sa 
aiba cod valabil si nu cel care face livrarea intracomunitara sau 
prestarea de servicii. 

ORDIN nr. 2434 din 3 septembrie 2010 privind aproba rea 
Instructiunilor de completare a documentului admini strativ 
in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS -RO de 
control al miscarilor cu produse accizabile in regi m sus-
pensiv de accize (MO 655/2010) 

ORDIN nr. 1477 din 16 septembrie 2010 privind modif icarea 
si completarea Ordinului Ministrului mediului si 
gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea m odelu-
lui si continutului formularului "Declaratie privin d 
obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiu nilor de 
completare si depunere a acestuia (MO 653/2010) 
Ordinul aduce urmatoarele modificari Ordinului 549/2006 pentru 
aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie 
privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de 
completare si depunere a acestuia: 
� Formatul electronic al declaratiei privind obligatiile la fondul 

pentru mediu se transmite la adresa http://www.afm.ro, 
dupa semnarea Conventiei privind comunicarea 
declaratiei. Forma si continutul conventiei se aproba prin 
dispozitie a presedintelui AFM. Conventia va fi pusa la 
dispozitia contribuabililor la adresa http://www.afm.ro 

� Pentru declararea unei obligatii de plata, pentru aceeasi 
perioada de raportare, nu se utilizeaza simultan mai multe 
metode de depunere a declaratiilor fiscale. In situatia in 
care platitorul de taxe sau contributii a utilizat pentru 
aceeasi obligatie de plata si aceeasi perioada de raportare 
mai multe metode de depunere, va fi inregistrata prima 
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declaratie depusa, conform legii. 
� Sumele inscrise in declaratii nu cuprind taxe sau contributii 

stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a 
actiunilor de inspectie fiscala. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 20 septembrie 2010 
privind modificarea art. 1 din OUG 116/2009 pentru institui-
rea unor masuri privind activitatea de inregistrare  in Regis-
trul Comertului (MO 654/2010) 
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind Regis-
trul Comertului si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comer-
ciale, precum si de la prevederile celorlalte acte normative inci-
dente, competenta de solutionare a cererilor de inregistrare in 
Registrul Comertului si, dupa caz, a altor cereri aflate in compe-
tenta de solutionare a judecatorului delegat apartine, pana la 
reglementarea activitatii de inregistrare in Registrul Comertului 
efectuata de registratori comerciali, directorului oficiului Regis-
trului Comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei ori per-
soanelor desemnate de catre directorul general al ONRC. 

HOTARARE nr. 962 din 8 septembrie 2010 pentru aproba -
rea modalitatii de realizare a sistemului national al 
cardurilor nationale de asigurari sociale de sanata te (MO 
646/2010) 
Incepand cu 1 ianuarie 2011, carnetele de sanatate si 
adeverintele medicale vor fi inlocuite de cardul national de 
asigurari sociale de sanatate. 
Nu trebuie confundat cardul national de asigurari sociale de 
sanatate cu cardul european de asigurari de sanatate. Acesta 
din urma este eliberat de catre Casele teritoriale de sanatate 
din raza de domiciliu a solicitantului si servesc acestuia in cazul 
in care va trebui sa beneficieze de servicii medicale in timpul 
voiajului intr-unul din cele 31 de state europene. 
Cardul national de asigurari sociale de sanatate atesta faptul ca 
titularul acestuia este asigurat in sistemul de asigurari de 
sanatate din Romania. Acest card va contine informatii care vor 
permite accesul mai usor la serviciile medicale din Romania si 
poate fi utilizat doar pe teritoriul Romaniei. 

ORDIN nr. 168 din 28 iulie 2010 pentru completarea Ordinu-
lui Ministrului administratiei si internelor nr. 15 01/2006 pri-
vind procedura inmatricularii, inregistrarii, radie rii si elibe-
rarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pen tru probe 
a vehiculelor (MO 627/2010) 
Autoritatea competenta pentru permise de conducere si 
inmatriculare a vehiculelor din cadrul serviciului public comuni-
tar verifica daca din documentele prevazute pentru 
inmatricularea vehiculelor rezulta ca persoana care solicita 
inmatricularea a realizat achizitia intracomunitara a vehiculului, 
in sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal. Verifi-
carea se face pe cale informatica daca persoana care solicita 
inmatricularea mijlocului de transport achizitionat din alt stat 
membru al UE este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 
153 din Codul Fiscal, situatie in care nu mai este necesara pre-
zentarea altor documente.  
Daca persoana care a realizat achizitia intracomunitara a mijlo-
cului de transport si solicita inmatricularea acestuia nu este 
inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fis-
cal, pe langa documentele prevazute aceasta trebuie sa 
depuna, dupa caz: 
� formularul "Certificat privind atestarea platii TVA, in cazul 

achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi", 
prevazut in anexa nr. 1 la Ordinul ANAF 1128/2009 daca 
mijlocul de transport este nou in sensul titlului VI din Codul 
Fiscal 
sau 

� formularul "Certificat", prevazut in anexa nr. 2 la Ordinul 
ANAF 1128/2009, daca mijlocul de transport nu este nou in 
sensul titlului VI din Codul Fiscal. 

Prevederile prezentului ordin au intrat in vigoare la 9 septem-
brie 2010. 

REMINDER – Contributia pentru neincadrarea persoanelo r 
cu handicap 
Va reamintim ca in conformitate cu prevederile Legii 448/2006 
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu han-
dicap, republicata (MO 1/2008), persoanele juridice care au cel 
putin 50 de angajati au obligatia de a angaja persoane cu han-
dicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de 
angajati. Neindeplinirea acestei conditii conduce la datorarea 
unei contributii lunare reprezentand 50% din salariul de baza 
minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in 
care nu s-au angajat persoane cu handicap conform procentului 
de 4% din numarul total de angajati.  
Dorim sa subliniem ca Legea 448/2006 prevede la art. 78 (3) lit. 
b) si posibilitatea ca in contul contributiei pentru neincadrarea 
persoanelor cu handicap sa se achizitioneze produse sau servi-
cii de la unitati protejate autorizate (conform Directiei Generale 
privind protectia persoanelor cu handicap din Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale). Astfel, in baza contractelor 
incheiate cu aceste entitati puteti beneficia de produse si servi-
cii care se pot deduce din contributia datorata. 
Puteti gasi informatii suplimentare despre unitatile protejate 
autorizate la adresa: 
http://www.anph.ro/lista_institutii.php?m=informatii&id_up 

PROIECT DE LEGE privind exercitarea unor activitati cu 
caracter ocazional desfasurate de zilieri 
Proiectul de lege a fost adoptat de Guvern si va fi transmis spre 
dezbatere si adoptare Parlamentului. 
Printre principalele prevederi mentionam: 
� Se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele 

domenii: activitati gospodaresti, agricultura, vanatoare si 
pescuit, silvicultura si exploatari forestiere, piscicultura si 
acvacultura, pomicultura, spectacole, productii cinemato-
grafice si audiovizuale, activitati cu caracter cultural. Bene-
ficiar al lucrarilor este, potrivit noilor reglementari, persoana 
juridica pentru care zilierul executa activitati cu caracter 
ocazional. Prin acordul partilor chiar si beneficiarii - persoa-
ne fizice - pot conveni cu zilierii aplicarea prevederilor 
acestei legi.  

� Beneficiarul va tine evidenta zilierilor intr-un registru de 
evidenta, iar zilierul va avea un carnet, care va tine loc de 
contract. Eliberarea carnetului de zilier se va face de catre 
primaria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa se 
desfasoare activitatea sau in care isi are domiciliul, la soli-
citarea beneficiarului sau a zilierului. Beneficiarul lucrarii va 
avea obligatia sa achizitioneze de la primarie timbrul afe-
rent remuneratiei convenite cu zilierul. 

� Timbrul pentru activitati ocazionale reprezinta contravaloa-
rea impozitului pe venit si poate fi de doua tipuri: 

ο Timbrul standard, echivalentul impozitului pe venit, calcu-
lat la durata de 8 ore a zilei de munca, inmultit cu cuantu-
mul salariului minim orar, stabilit prin Hotarare de Guvern; 

ο Timbrul de completare, echivalent impozitului pe venit 
calculat la 10 lei pe timbru. 

� Modalitatea de emitere a timbrelor pentru activitati ocazio-
nale, precum si valoarea acestora, se stabilesc de catre 
Ministerul Finantelor Publice si se reglementeaza printr-un 
act normativ in termen de 60 de zile de la data intrarii in 
vigoare a acestei legi. 

� Controlul privind aplicarea prevederilor incluse in acest 
proiect de lege se va face de catre inspectorii de munca 
din cadrul Inspectiei Muncii si ITM si de catre ANAF, a pre-
cizat Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. 

 

 



Pag. 5 

 © 2010 APEX Team International 

 

REMINDER – Evaluarea elementelor monetare in valuta 
Nu uitati ca incepand cu anul 2010, evaluarea elementelor mo-
netare de activ si de pasiv exprimate in valuta  (disponibilitati 
banesti, creante, datorii) se efectueaza lunar la cursul  de 
schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi ban-
cara a lunii. Evaluarea se aplica si creantelor si datoriilor expri-
mate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei 
valute.  
Cursul valutar de folosit la sfarsitul lunii septembrie 2010:  
1 Euro = 4,2674 RON;  1 USD =  3,1254 RON;  
1 CHF =  3,2068 RON;  1 GBP = 4,9667 RON. 

AGENDA lunii octombrie 2010 

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

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

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

La final de luna nu uitati 
� Sa completati Registrul Jurnal; 
� Sa evaluati elementele monetare in valuta la cursul de 

schimb comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii; 
� Sa inregistrati la Administratia Financiara contractele de 

prestari de servicii incheiete cu nerezidentii in cursul lunii, 
conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal; 

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

� Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii; 
� Sa completati Registrul de evidenta fiscala pentru trimes-

trul III 2010. 
Pentru indeplinirea reglementarilor 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 TVA-ul in cazul taxarii inverse;    
� Completati Registrul pentru bunurile mobile primite; 
� 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 joi, 7 octombrie este ultima zi pentru depunerea  
� declaratiei de mentiuni 092 pentru schimbarea perioadei 

fiscale pentru TVA din trimestrial in lunar, in cazul in care 
ati efectuat achizitii  intracomunitare de bunuri in luna sep-
tembrie 2010. Incepand cu luna octombrie perioada fiscala 
de raportare a TVA va fi lunara.  

Ca luni, 11 octombrie este ultima zi pentru depuner ea 
� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 

taxa hoteliera 
Ca luni, 11 octombrie este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere 
� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  
Ca vineri, 15 octombrie este ultima zi pentru depun erea 
� declaratiei INTRASTAT pentru luna septembrie 2010 

(depusa in format electronic); 
� declaratiei recapitulative lunare privind livrarile /

achizitiile/prestarile intracomunitare (formular 39 0)* 

aferenta lunii septembrie 2010. 
Ca luni, 25 octombrie este ultima zi pentru depuner ea 
� declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat 

(formular 100) *; 
� declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele 

asigurarilor sociale si fondurilor speciale (formular 102) *; 
� decontului de TVA (formular 300) *; 
� declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a 

obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale; 
� 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 luni, 25 octombrie este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� impozitului la titei si la gaze naturale din productia interna 
� impozitului pe veniturile nerezidentilor 
� TVA  
� impozitului pe profit sau impozitului minim 
� 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. 

IMPORTANT 
Declaratiile mentionate, cat si programele de asistenta in com-
pletarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul Ministerului de 
Finante : www.mfinante.ro Declaratiile fiscale evidentiate cu * 
pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta 
de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a 
declaratiilor si au un certificat digital.  Aceasta modalitate de 
transmitere va deveni obligatorie pentru contribuabilii mari si 
mijlocii. 
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INDICATORI SOCIALI 

Contributii 2010  
(calculate la venitul brut) 

Angajator si beneficiar  
(pentru activitati considerate dependente) 

(cota %)  

Angajat si 
prestator de 

activitati 
dependente  

 (cota %) 

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 asig-
urari de sanatate 0,85%   

Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale 
0,15% - 0,85%  in functie de codul CAEN al activitatii prin-
cipale   

Contributia la fondul de somaj 0.5% 0,5% 
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25% (numai pentru angajati cu contract de munca)    

Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate 5,2% 5,5% 

Comisionul Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)  
0,25% sau 0,75% (numai pentru angajati cu contract de 
munca)  

  

Impozitul pe venituri   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 impozabil in sensul im-
pozitului pe venit incepand cu iulie 2010  

8,72 RON   

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

  

Castigul salarial mediu nominal brut INSSE iulie 2010 1.868 RON    

Diurna (in tara) 
Pentru angajatii institutiilor publice 

Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 RON 

32,50 RON 
  

 
Nota 1: Veniturile platite catre o persoana ce desfasoara o activitate considerata dependenta (exemplu: PFA „dependenta”, sau care 

indeplinesc minim una din cele 4 conditii de reconsiderare a activitatii ca dependenta, mentionate in OUG 82/2010) fac obiectul unui 
„Stat de plata”  separat ce nu se depune la ITM dar sunt incluse in toate declaratiile exceptand cea privind comisionul ITM.  

              Deocamdata, programele pentru editarea formularelor prin care aceste venituri trebuie declarate nu prevad cod specific pentru 
incadrarea lor.  

 

Contributii incepand cu 10 septembrie 2010    
pentru venituri din drepturi de autor si  

conventii civile (calculate la venitul brut diminuat cu  
cota forfetara de cheltuieli pentru drepturile de autor si  
venitul brut pentru conventii civile si in ambele cazuri  

este plafonat la 5 salarii medii brute pe economie) 

 Platitor de venit/ Beneficiar al 
activitatilor profesionale 

(drepturi autor si conventii civile) 
(cota %) 

Prestator activitati profesionale 
(drepturi autor si  
conventii civile) 

(cota %) 

Contributia pentru asigurari sociale daca este  cazul 0% 10,5%2 

Contributia la fondul de somaj daca este  cazul 0% 0,5%3 

Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate 0% 0%4 

Impozitul pe venituri   16%5 
 
Nota 2: Platitorul de venit calculeaza, retine, vireaza si declara contributia individuala de asigurari sociale (CAS) daca prestatorul nu face dova-

da ca este pensionar sau asigurat in sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate (dar care fac parte din pilonul 1). 
Nota 3: Platitorul de venit calculeaza, retine, vireaza si declara contributia individuala de asigurari somaj daca prestatorul nu face dovada ca 

este pensionar sau asigurat in sistemul public de asigurari pentru somaj. 
Nota 4: Prestatorul ramane responsabil cu plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate conform Legii 95/2006. 
Nota 5: In ceea ce priveste impozitul pe venit, platitorul poate retine cota de impozit de 10% asupra veniturilor din drepturi de autor iar prestato-

rul declara anual, la Administratia Financiara, veniturile realizate si plateste diferenta de impozit de la 10% la 16%. 
 
In ceea ce priveste indemnizatia administratorilor stabilita de catre AGA (si nu in baza unui contract de administrare sau de 
management), asteptam clarificari privind contributiile datorate de platitor precum si de administratorul care beneficiaza de 
indemnizatia respectiva. 
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Echipa APEX Team este formata din consultanti experimentati, disponibili 
sa va asiste si sa va ofere o gama diversificata de servicii contabile si de 
salarizare.  
Echipa noastra este formata din experti contabili specializati in asistenta 
functiei financiare si contabile a intreprinderilor si un grup de consultanti 
specializati in asistenta serviciului de salarizare al clientilor nostri. 
Oferim clientilor nostri o gama variata de servicii contabile, de salarizare, 
fiscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastra: 
� Tinere de contabilitate  

� Salarizare si servicii conexe 

� Asistenta contabila   

� Certificare a declaratiei anuale privind impozitul pe profit  

� Organizarea functiei contabile   

� Consultanta fiscala si contabila « on line »  

� Servicii de “Start up”   

� Asistenta in implementarea ERP 

� Training 

Phone: + 40 (0) 31 809 2739  
Phone: + 40 (0) 74 520 2739 
Fax: + 40 (0) 31 805 7739 
E-mail: office@apex-team.ro 
Site: www.apex-team.ro 

B-dul Dacia 56,  
Bucuresti, Sector 2 

ACCOUNTING AND PAYROLL 
EXPERT TEAM 
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