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ORDINUL nr. 519 / 2005 (MO 893) privind aprobarea Instructiunilor pentru solutionarea 
contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale  

Printre cele mai importante precizari dorim sa mentionam: 

Daca in contestatie nu este precizata suma contestata defalcata pe fiecare impozit si 
taxa, se va considera contestatia ca fiind impotriva intregului act administrativ; 

In situatia in care organul de solutionare a contestatiei nu poate verifica respectarea 
termenului de depunere a contestatiei sau nu se poate face dovada datei la care s-a 
luat cunostinta de actul atacat, contestatia se considera a fi depusa in termen; 

In cazul neindeplinirii cerintelor referitoare la depunerea imputernicirii, semnatura si 
stampilarea originalului, cat si in cazul nemotivarii in fapt si in drept a contestatiei, 
organul competent va solicita contestatorului ca in termen de 5 zile sa indeplineasca 
aceste cerinte, in caz contrar contestatia urmand a fi respinsa fara a mai fi analizata pe 
fondul cauzei sau respinsa ca nemotivata in cel de al doilea caz; 

Acte administrative fiscale sunt considerate si: dispozitia de masuri, notele de 
compensare, instiintarile de plata, etc; Titluri de creanta privind datoria vamala pot fi: 
declaratia vamala in detaliu, chitanta vamala, actul constatator; 

Organul de solutionare competent poate acorda suspendarea executarii actului 
administrativ atacat, pana la solutionarea pe cale administrativa a contestatiei, 
indiferent daca procedura de executare a fost sau nu inceputa.  

Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv  

Se apropie sfarsitul anului si deci este timpul pentru punerea in aplicare a NORMELOR din 22 
noiembrie 2004  (M01174). 

Intreprinderile au obliga ia s efectueze inventarierea general a elementelor de activ i de 
pasiv cel pu in o dat pe an precum si în cazul fuziunii sau încet rii activit ii.  

Inventarierea anual se face, de regul , cu ocazia încheierii exerci iului financiar. 
Inventarierea elementelor de activ si de pasiv se efectueaza de catre comisii de inventariere, 
formate din: cel putin doua persoane, numite prin decizie scrisa de catre persoanele autorizate 
sau o singura persoana la unitatile al caror numar de salariati este redus, iar valoarea bunurilor 
din gestiune nu depaseste plafonul stabilit de administratori.  

Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv se pot efectua atat cu salariatii 
proprii, cat si pe baza de contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane juridice sau 
fizice cu pregatire corespunzatoare.  

Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici 
contabilii care tin evidenta gestiunii respective.  

Pentru desf urarea corespunz toare a inventarierii este indicat, dac este posibil, s se 
sisteze opera iunile de intrare-ie ire a bunurilor supuse inventarierii. Dac opera iunile de 
aprovizionare-livrare a bunurilor nu pot fi suspendate, se prevede crearea unei zone tampon în 
care s se depoziteze bunurile primite în timpul inventarierii sau s se permit expedieri la 
clien i; opera iunile respective se vor efectua numai în prezen a comisiei de inventariere în 
scopul evit rii inventarierii duble sau a omisiunilor. 

Stabilirea stocurilor faptice se face prin num rare, cânt rire, m surare sau cubare, dup caz.  

În cadrul produc iei în curs de execu ie se cuprind, de asemenea, lucr rile i serviciile în curs 
de execu ie sau neterminate. 
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Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, f r 
mi care ori greu vandabile, comenzi în curs, abandonate sau 
sistate se întocmesc liste de inventariere separate.  

Bunurile apar inând altor unit i (închiriate, în leasing, în 
custodie, cu vânzare în consigna ie, spre prelucrare etc.) se 
inventariaz

 
i se înscriu în liste separate care se trimit 

proprietarului bunurilor pentru verificare si confirmare în termen 
de 5 zile de la primirea listelor de inventariere. Neconfirmarea în 
acest termen presupune recunoa terea exactit ii datelor 
înscrise în listele de inventariere. 

Investi iile puse în func iune total sau par ial, c rora nu li s-au 
întocmit formele de înregistrare ca imobiliz ri corporale, se 
înscriu în liste de inventariere separate. De asemenea, lucr rile 
de investi ii care nu se mai execut , fiind sistate sau 
abandonate, se înscriu în liste de inventariere separate.  

Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului 
permanen ei metodelor, potrivit c ruia modelele i regulile de 
evaluare trebuie men inute, asigurând comparabilitatea în timp 
a informa iilor contabile.         

Evaluarea activelor imobilizate si a stocurilor, cu ocazia 
inventarierii, se face la valoarea actuala a fiecarui element, 
denumita valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea 
bunului, starea acestuia si pretul pietei. In cazul in care 
valoarea de inventar a bunurilor este mai mica decat valoarea 
din contabilitate, in listele de inventariere se inscrie valoarea de 
inventar. 

Activele de natura stocurilor se evalueaz la valoarea contabil , 
mai pu in deprecierile constatate. În cazul în care valoarea 
contabil a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, 
valoarea stocurilor se diminueaz pân la valoarea realizabil 
net , prin constituirea unui provizion pentru depreciere. 

Imobiliz rile necorporale i corporale constatate ca fiind 
depreciate se vor evalua la valoarea actual a fiec reia, 
stabilit în func ie de utilitatea sa i pre ul pie ei.   

Provizioanele pentru deprecieri sau amortizarea 
suplimentara se inregistreaza in contabilitate indiferent de 
situatia economica a unitatii, inclusiv in cazul in care 
aceasta inregistreaza pierdere contabila.  

Crean ele i obliga iile fa de ter i sunt supuse verific rii i 
confirm rii pe baza extraselor soldurilor debitoare i creditoare 
ale conturilor de crean e i datorii care de in ponderea valoric 
în totalul soldurilor acestor conturi.   

Evaluarea crean elor i a datoriilor se face la valoarea lor 
probabil de încasare sau de plat . Diferen ele constatate în 
minus între valoarea de inventar stabilit la inventariere i 

valoarea contabil net a crean elor se înregistreaz în 
contabilitate pe seama provizioanelor pentru deprecierea 
crean elor. Evaluarea crean elor i a datoriilor exprimate în 
valut se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca 
Na ional a României, valabil pentru data încheierii exerci iului 
financiar.  

Pentru crean ele i obliga iile incerte ori în litigiu se întocmesc 
situa ii analitice separate. Sc derea din eviden a crean elor i 
datoriilor ale c ror termene de încasare sau de plat sunt 
prescrise se efectueaz numai dup ce au fost întreprinse toate 
demersurile juridice, potrivit legii.  

Disponibilit ile în lei i în valut din casieria unit ii se 
inventariaz în ultima zi lucr toare a exerci iului financiar 
confruntându-se soldurile din registrul de cas cu monetarul i 
cu cele din contabilitate. 

In situatia constatarii unor plusuri in gestiune, bunurile 
respective se vor evalua la valoarea justa. 
In cazul constatarii unor lipsuri in gestiune, imputabile, 
administratorii vor lua masura imputarii acestora la valoarea lor 
de inlocuire.  

Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta contabila 
in termen de cel mult 3 zile de la data aprobarii procesului-
verbal de inventariere. 

Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care 
se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de activ i de 
pasiv, grupate dup natura lor, conform posturilor din bilan . 

Elementele de activ i de pasiv înscrise în registrul-inventar au 
la baz listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere 
i situa iile analitice, dup caz, care justific con inutul fiec rui 

post din bilan . 

Pentru a optimiza costurile si timpul, puteti utiliza aplicatii 
specializate pentru gestiunea si inventarierea mijloacelor fixe si 
a obiectelor de inventar din patrimoniu. 

Assetmaps.com este o solutie software de gestiune on-line a 
bunurilor, 100% web. Pentru un abonament modic fix, puteti sa 
va gestionati patrimoniul in orice moment, de la orice calculator, 
fara sincronizare, fara instalarea unor programe complicate si 
toate acestea in deplina securitate a informatiilor. 

http://www.pentalog.ro/solutions/assetmaps_ro.htm#com

 

Assetmaps.pocket este o solutie de gestiune a inventarurilor 
mono si multi locatie, dedicata inventarurilor fizice.Aplicatia este 
implementata pe un PDA cu un cititor de cod de bare SYMBOL 
PPT 8800, care permite un nivel ridicat de autonomie si 
rapiditate in realizarea unui inventar. 

http://www.pentalog.ro/solutions/assetmaps_ro.htm#pocket

           

http://www.pentalog.ro/solutions/assetmaps_ro.htm#com
http://www.pentalog.ro/solutions/assetmaps_ro.htm#pocket
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CIRCULAR   Nr. 35 din  3 octombrie 2005 privind nivelul 
ratei dobânzii de referin a B ncii Na ionale a României, 
valabil în luna octombrie 2005 

Pentru luna octombrie 2005 nivelul ratei dobânzii de referin a 
B ncii Na ionale a României este de 7,72% pe an.  

DECIZIE nr. 2 din 19 septembrie 2005 (MO 880) pentru 
aprobarea solu iilor privind aplicarea unitar a unor 
prevederi referitoare la taxa pe valoarea ad ugat , 
conven iile de evitare a dublei impuneri, impozitul pe venit 
i probleme de procedur fiscal

 

În situa ia in care un nerezident care realizeaz venituri in  
România, prezint certificatul care atest c are reziden 
fiscal într-un stat semnatar al conven iei de evitare a 
dublei impuneri cu România, în termenul de prescrip ie a 
impozitului cu retinere la surs aferent veniturilor 
respective, veniturile ob inute de acest nerezident din 
România sunt impozabile conform conven iei, în condi iile 
în care certificatul de reziden fiscal men ioneaz c 
beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescrip ie, 
reziden fiscal în acel stat contractant pentru toat 
perioada în care s-au realizat veniturile. De men ionat c , 
pân la data ob inerii certificatului de reziden fiscal , 
pl titorul veniturilor este obligat s aplice legisla ia intern 
in ceea ce prive te re inerea la surs . 

Pl ile efectuate de c tre contribuabilii persoane juridice 
folosind propriul cod de identificare fiscal , pentru impozitul 
pe veniturile din salarii declarat de sediile secundare, se 
consider efectuate de c tre sediile secundare. 

În cazul câ tigului din transferul titlurilor de valoare, inclusiv 
p r ile sociale dobândite i înstr inate în perioada 1 iunie 
2005 - 31 decembrie 2005, cota de impozit este de 1%, 
impozitul fiind final. 

În cazul impozitului pe câ tigul din transferul titlurilor de 
participare la fondurile deschise de investi ii, dobândite i 
înstr inate în perioada 1 iunie 2005 - 31 decembrie 2005, 
cota de impozit este de 1%, impozitul fiind final.          

ORDONANTA DE URGENTA  aprobata marti 18.10.2005 
care va fi curand publicata, privind sistemul asigurarilor 
pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 

Actul normativ  care ar intra in vigoare la 1 ianuarie 2006, 
prevede reducerea contributiei datorate de angajatori la bugetul 
asigurarilor pentru somaj de la 3% la 2,5% si stabileste noua 
modalitate de calcul a indemnizatiei de somaj. 

Ar fi introduse noi facilitati pentru angajatorii care incadreaza 
absolventi ai invatamantului preuniversitar si universitar, someri 
in varsta de peste 45 de ani si parinti unici, sustinatori ai 
familiilor monoparentale.  

Principalele schimbari ar fi:  

reducerea cotei contributiei datorate de angajatori la 
bugetul asigurarilor pentru somaj, de la 3% la 2,5%; 

 
persoanele care se asigura voluntar in cadrul sistemului de 

asigurari pentru somaj (liber-profesionisti, membri ai 
asociatiilor familiale), ar plati o contributie de 3,5% din 
venitul lunar (fata de 4% acum); 

 
scutirea angajatorilor de plata contributiei la bugetul 

asigurarilor pentru somaj aferente absolventilor incadrati, 
pe o perioada de 12 luni; 

scutirea angajatorilor care incadreaza in munca pe 
perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de 
ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor 
monoparentale de plata contributiei la fondul de somaj, pe 
o perioada de un an;  

cresterii creditelor primite de angajatori de la agentiile de 
somaj; 

modificarea cuantumului si a perioadei de acordare a 
indemnizatiei de somaj, in functie de stagiul de cotizare si 
contributia la bugetul asigurarilor sociale de somaj. Astfel, 
persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an ar 
primi indemnizatia de somaj pe o perioada de 6 luni, iar 
cele care au un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani ar 
primi indemnizatia timp de 9 luni.  Pentru stagiu de cotizare 
mai mare de 10 ani, somerii ar beneficia, timp de un an, de 
indemnizatie de somaj.         

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma fixa, 
neimpozabila, lunara, reprezentand 75% din salariul de baza 
minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii 
acesteia, la care s-ar adauga, pentru persoanele cu un stagiu 
de cotizare mai mare de 3 ani, o suma calculata prin aplicarea 
asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni 
de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in 
functie de stagiul de cotizare :  

3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 
3 ani  

5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 
5 ani  

7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 
10 ani  

10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel 
putin 20 de ani.  

Pentru stimularea absolventilor de invatamant preuniversitar si 
universitar in vederea insertiei pe piata muncii, agentiile pentru 
ocupare si formare profesionala ar acorda acestora o prima de 
un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in 
vigoare la data incadrarii, la care s-ar adauga o suma egala cu 
valoarea indemnizatiei de somaj la care ar mai fi avut dreptul in 
conditiile legii.  
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In termen de 90 de zile de la publicarea actului normativ in 
Monitorul Oficial Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si 
Familiei va modifica in mod corespunzator actele normative 
elaborate in vederea aplicarii legii.  

ORDIN nr. 820 din 27 septembrie 2005 publicat in MO 877 / 
2005 privind modificarea conditiilor impuse cetatenilor 
romani care calatoresc in strainatate pentru statele in care 
nu este necesara viza de intrare.  

Prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor, s-au stabilit , 
incepand cu 1 octombrie 2005, si s-a modificat cuantumul 
sumei minime in valuta pe care cetatenii romani trebuie sa le 
detina : 

de la 100 euro la 30 euro pe zi pentru tari membre UE 
- insa nu mai putin de 150 euro pentru un sejur mai 
scurt de 5 zile; 

de la 50 euro la 20 euro pe zi pentru tari foste 
socialiste care nu sunt membre UE pentru care nu e 
nevoie de viza de intrare, insa nu mai putin de 100 
euro pentru un sejur mai scurt de 5 zile. 

In plus, a fost introdusa o suma fixa de 150 euro sau echivalent/ 
persoana pentru cheltuielile de transport.  

Sunt exceptati de la prezentarea sumelor minime cei care fac 
dovada achitarii cheltuielilor de transport dus-intors si dovada 
platii in avans a serviciilor de cazare. 

Pentru documentele necesare cerute in functie de scopul 
calatoriei accesati:  

http://www.apex-team.ro/ro/index_files/travel.htm

           

ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 05 octombrie 2005 
pentru modificarea Legii 203/1999 privind permisele de 
munca  (publicata în Monitorul Oficial cu num rul 892 din data 
de 5 octombrie 2005) 

O modificare importanta adusa de aceasta ordonanta este 
necesitatea obtinerii unui permis de munca de catre 
cetatenii detasati sa lucreze in Romania. Acest tip de 
permis de munca se elibereaza doar pentru 1 an si nu 
poate fi prelungit. 

Aceste prevederi sunt aplicabile, pana la data aderarii 
Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenilor statelor membre 
ale Uniunii Europene, precum si ai statelor semnatare ale 
Acordului privind Spatiul Economic European. 

Mai multe tipuri de permise de munca sunt introduse in functie 
de activitatea ce urmeaza a fi desfasurata de catre cetateanul 
strain pe teritoriul Romaniei astfel : 

Permis de munca de tip A (lucratori permanenti) 

 
da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe 
baza contractului individual de munca pe o 
perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea 
prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni ; 

Permis de munca de tip B (lucratori detasati) 

 
da dreptul titularului sa presteze munca in 
baza deciziei de detasare a unui angajator 
persoana juridica straina la un angajator 
persoana juridica din Romania sau la o 
reprezentanta, sucursala sau filiala din 
Romania a unei persoane juridice cu sediul in 
strainatate, pentru o perioada de cel mult 12 
luni; 

Permis de munca de tip C (lucratori sezonieri) 

Permis de munca de tip D (lucratori stagiari) 

Permis de munca de tip E (sportivi) ; 

Permis de munca de tip F (nominal pentru fosti 
lucratori sezonieri)  

Permis de munca de tip G (lucratori 
transfrontalieri) 

 

da dreptul titularului sa fie 
incadrat in munca pe baza contractului individual 
de munca pe o perioada de cel mult 12 luni, cu 
posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pana la 
12 luni la o singura persoana fizica sau juridica din 
Romania, ori la o reprezentanta, sucursala sau 
filiala din Romania a unei persoane juridice cu 
sediul in strainatate ;        

Prin lucrator detasat, definitie data de Ordonanta de urgenta nr. 
130/2005, se intelege strainul calificat, angajat al unei persoane 
juridice straine, care poate sa desfasoare activitate pe teritoriul 
Romaniei de maximum un an de zile la un interval de 
maximum 5 ani. 

Nu au nevoie de un permis de munca strainii care sunt numiti 
sef de filiala sau de reprezentanta pe teritoriul Romaniei a unei 
companii care are sediul in strainatate. 

La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana cetatenii 
straini angajati ai persoanelor juridice stabilite intr-unul din 
statele membre ale Uniunii Europene sau intr-unul din statele 
semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European pot 
fi detasati in Romania fara a fi necesara obtinerea permisului de 
munca. 

Prin procedura speciala se pot elibera permise de munca 
pentru persoanele care urmeaza sa desfasoare in Romania, in 
baza unui contract individual de munca, activitati cu influente 
majore asupra dezvoltarii economice a tarii, in conditiile achitarii 
de catre angajator a unui tarif de 2.000 Euro, daca acele 
persoane fac dovada detinerii unei calificari, ce presupune 
studii superioare de lunga durata, in domeniul de interes, 
precum si lipsa antecedentelor penale. 

http://www.apex-team.ro/ro/index_files/travel.htm
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Prezenta Ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 60 
de zile de la publicarea ei in MO, respectiv 04.12.2005. In 
acelasi termen se vor publica si procedurile de eliberare a 
permiselor de munca.  

LEGEA 210 / 4 iulie 2005 publicata in Monitorul Oficial 580 / 
2005  - Modificari si completari aduse Codului de 
Procedura Fiscala 

PERSOANE AFILIATE 

O persoana juridica ce controleaza direct sau indirect, este 
controlata sau se afla in situatia unui control comun impreuna 
cu un debitor declarat insolvabil, va raspunde solidar cu 
acesta pentru toate obligatiile de plata restante. Prin control 
direct se intelege detinerea majoritatii drepturilor de vot, iar prin 
control indirect se intelege activitatea unei persoane care 
exercita control printr-una sau mai multe alte persoane. 

Pe baza unui act emis de Ministerul Finantelor Publice cu 
privire la preturile de transfer, contribuabilii pot opta pentru 
obtinerea acordului de pret in avans, in cazul tranzactiilor 
efectuate intre persoane afiliate, intr-o perioada 
determinata de timp. 

PENALITATI DE INTARZIERE 

Plata cu întârziere a obliga iilor fiscale se sanc ioneaz cu 
o penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun i/
sau pentru fiecare frac iune de lun de întârziere, începând 
cu data de întâi a lunii urm toare scaden ei. Penalitatea de 
întârziere nu înl tur obliga ia de plat a dobânzilor de 
0.05%/zi.        

ORDONANTA DE URGENTA nr 123 / 2005 de modificare a 
Legii 8 / 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe  

In vederea integrarii in legislatia romaneasca a Directivei 84/ 
2004 a Uniunii Europene privind drepturile de proprietate 
intelectuala, urmatoarele amendamente au fost introduse: 

Prima vânzare a unei copii a unui program pentru 
calculator pe pia a intern de c tre titularul drepturilor 
sau cu consim mântul acestuia epuizeaz dreptul 
exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe 
pia a intern

 

A fost restrictionat dreptul de a inchiria si de a 
imprumuta lucrari de creatie intelectuala fara plata unei 
contributii compensatorii. Acest drept se aplica doar în 
cazul în care împrumutul este realizat prin bibliotecile 
institu iilor de înv mânt cu acces gratuit 

Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie 
s prevad drepturile patrimoniale transmise i s 
men ioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalit ile 
de utilizare, durata i întinderea cesiunii i remunera ia 
titularului dreptului de autor. Absen a oric reia dintre 
aceste prevederi d dreptul p r ii interesate de a cere 
anularea contractului. 

Au fost crescute amenzile pentru nerespectarea 
prevederilor legale referitoare la dreptul de proprietate 
intelectuala 

PROPUNERI de modificare a Codului Fiscal din 2006 
incluse intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta 

Impozitul pe profit 

Pierderea inregistrata la vinzarea/casarea mijloacelor 
fixe nu va mai fi deductibila fiscal 

Impozitul pe venit 

Aplicarea cotei unice de 16% asupra tuturor tipurilor de 
venituri, incluzand veniturile din investitii si orice tip de 
dobanzi; 

O noua cota de impozit aplicabila asupra vanzarilor de 
proprietati imobiliare (de la 10% la 2%), aplicabila 
asupra valorii tranzactiei si nu asupra castigului 
rezultat; 

O cota de impozit de 1% aplicabila asupra unor 
categorii de actiuni achizitionate inainte de 1 ianuarie 
2006        

Impozitul pe veniturile nerezidentilor 

Sunt impozabile veniturile nerezidentilor rezultate din 
lichidarea sau dizolvarea entitatilor din Romania 

TVA 

Beneficiarul este tinut raspunzator individual si in 
solidar pentru plata taxei, in situatia in care factura nu 
este emisa, cuprinde date incorecte sau nu 
mentioneaza valoarea TVA: ;  

Modificarea plafonului privind neplatitorii de TVA la 
35000 euro. 

Facturile aferente livrarilor de marfuri si prestarilor de 
servicii vor trebui emise pana cel tarziu in  cea de a 
10-a zi lucratoare a lunii urmatoare;  

Taxe locale 

Cresterea impozitelor datorate de persoane fizice 
pentru cladirile a caror suprafata depaseste 100 mp si 
au destinatia de locuinte 

Modificarea calculatiei impozitului asupra mijloacelor 
de transport pe baza de fractiuni de 200 cc capacitate 
cilindrica; 

Plata semestriala a taxelor locale (31 martie si 30 
septembrie) in locul platilor trimestriale    
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AGENDA LUNII NOIEMBRIE 2005  

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 faceti inventarierea patrimoniului in cazul in care 
folositi inventarul intermitent ; 

Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii (regula de 5 
zile nu este aplicabila si serviciilor)  

In cursul lunii nu uitati : 

Ca joi 10 noiembrie este ultima zi pentru plata: 

taxei hoteliere 

taxei pentru serviciul de reclama si publicitate   

Ca marti 15 noiembrie este ultima zi pentru plata: 

impozitului pe cladiri (transa IV) 

impozitului pe teren (transa IV) 

taxei asupra mijloacelor de transport (transa IV) 

taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 
(transa IV)        

Ca  vineri 25 noiembrie este ultima zi pentru depunerea: 

declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul 
general consolidat (formular 100); 

decontului de taxa pe valoare adaugata (formular 
300); 

declaratiei privind evidenta nominala  a 
asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul 
asigurarilor sociale 

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

decontului special de taxa pe valoare adaugata 
(formular 301); 

declaratiei privind veniturile sub forma de salarii 
din strainatate obtinute de catre persoanele fizice 

care desfasoara activitate in Romania si de catre 
persoanle fizice romane angajate ale misiunilor 
diplomatice si posturilor consulare acreditate in 
Romania (formular 224); 

declaratiei privind obligatiile de plata la veniturile 
Fondului pentru mediu  

Ca  vineri 25 noiembrie este ultima zi pentru plata: 

Accizelor 

impozitului la titeiul si la gazele naturale din 
productia interna 

impozitului pe veniturile nerezidentilor 

taxei pe valoare adaugata  

impozitului pe salarii 

impozitului pe veniturile din activitati 
independente, cu regim 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 bugetul asigurarilor pentru somaj 

contributiei de asigurare pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

varsamintelor de la persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap neancadrate 

contributiei la Fondul pentru mediu 

taxei pe jocurile de noroc  

Ca miercuri 30 noiembrie este ultima zi pentru: 

plata comisionului pentru pastrarea si completarea 
carnetelor de munca aferent lunii octombrie.  

Toate declaratiile mentionate anterior pot fi downloadate de pe 
web-site-ul Ministerului de Finante : www.mfinante.ro

 

http://www.mfinante.ro
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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 Inter-
national isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor continute in aceste 
publicatii.  

Echipa APEX 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: 

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 sistemelor informatice 

Training 

Phone: + 40 (0) 21 313 70 31 
Phone: + 40 (0) 745 20 27 39 

Fax:      + 40 (0) 21 313 70 68 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro 

Str. Brezoianu 36,  
Bucuresti, Sector 1 

ACCOUNTING AND PAYROLL 

EXPERT TEAM 
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