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LEGE nr. 360 din 21 septembrie 2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 
privind simplificarea formalităŃilor la înregistrarea în registrul comerŃului a persoanelor 
fizice, asociaŃiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum şi la autorizarea funcŃionării persoanelor juridice (MO 799 / 2006) 

 

ORDIN nr. 1633 din 4 octombrie 2006 privind modificarea şi completarea prevederilor 
OMFP nr. 300/2004 pentru aprobarea declaraŃiilor de înregistrare a contribuabililor şi a 
cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
ale OMFP nr. 901/2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de 
înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA 
şi a modelului şi conŃinutului formularelor "Notificare" şi "Certificat de înregistrare în 
scopuri de TVA" (MO 843 / 2006) 

Prezentul ordin modifica si inlocuieste urmatoarele formulare: 

� Certificat de înregistrare în scopuri de TVA 

� Notificare 

� Certificat de înregistrare fiscală. 

Tipizatele prezentate mai sus sunt documente cu regim special care se înseriază şi se 
numerotează de către Compania NaŃională "Imprimeria NaŃională" - S.A.  

Formularele din prezentul ordin se utilizează începând cu 1 ianuarie 2007 şi sunt valabile fără 
semnătura şi ştampila organului emitent. 
 

ORDIN nr. 1551 din 15 septembrie 2006 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale 
centrale nr. 4 din 19 iulie 2006 (MO 836 / 2006) 

In situaŃia în care sumele rezultate după rectificarea declaraŃiilor fiscale sunt mai mici decât 
obligaŃiile fiscale declarate iniŃial, se datorează obligaŃii fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, 
numai pentru sumele ce rezulta a fi datorate in urma rectificării.  

In situaŃia prezentării, în termenul de prescripŃie, a certificatului de rezidenŃă fiscală care atestă 
că beneficiarul venitului are rezidenŃa fiscală într-un stat semnatar al convenŃiei de evitare a 
dublei impuneri cu România, veniturile obŃinute de acest nerezident din România sunt 
impozabile potrivit convenŃiei, în condiŃiile în care certificatul de rezidenŃă fiscală menŃionează 
că beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescripŃie, rezidenŃa fiscală în acel stat 
contractant pentru toată perioada în care s-au realizat veniturile, producând efecte inclusiv 
asupra calculului de obligaŃii fiscale accesorii aferente, acestea calculându-se numai pentru 
impozitul calculat conform convenŃiei şi neachitat în termen. 
 

ORDIN nr. 1552 din 15 septembrie 2006  pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale 
centrale nr. 5 din 26 iulie 2006 privind solicitarea de rambursare a soldului negativ de 
TVA (MO 836 / 2006)   

Solicitarea de rambursare a soldului negativ de TVA, formulată după data depunerii decontului 
de TVA, dar până la expirarea termenului legal de depunere a acestuia, produce efectele 
exprimării opŃiunii de rambursare la momentul depunerii iniŃiale a decontului. 

Solicitarea se efectuează conform procedurii publicate in acelasi Monitor Oficial, procedura 
similara cu cea utilizata pentru îndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA. 
 

ORDIN nr. 1553 din 15 septembrie 2006  pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale 
centrale nr. 6 din 11 august 2006 (MO 836 / 2006) 

Certificatul de atestare fiscală este un act emis de organul fiscal competent, care atestă 
creanŃele fiscale exigibile datorate de o persoană fizică sau juridică la o anumită dată şi care nu 
stabileşte, modifică ori stinge drepturi sau obligaŃii fiscale. 
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HOTARARE nr. 1317 din 20 septembrie 2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor 
cadou si a tichetelor de cresa (MO 823 / 2006) 

Conform Normelor metodologice de acordare a tichetelor 
cadou, angajatorii pot utiliza tichete cadou pentru campanii de 
marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, 
pentru protocol, pentru cheltuieli de reclama si publicitate, in 
limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor 
tichete, prevazute in bugetele proprii in pozitii distincte de 
cheltuieli, denumite tichete cadou.  

Regimul fiscal aplicabil contravalorii nominale a tichetelor cadou 
acordate este cel stabilit prin dispozitiile Codului Fiscal pentru 
cheltuieli efectuate de contribuabili. 

Angajatii pot beneficia de tichete cadou, acordate de angajatorii 
lor, numai pentru destinatiile sau evenimentele care se 
incadreaza in cheltuielile sociale. 

Acordarea tichetelor cadou nu exclude acordarea concomitenta 
a tichetelor de cresa pentru acelasi angajat. 

Valoarea nominala a tichetelor de cresa este in suma de 300 
RON pentru o luna, pentru fiecare copil aflat la cresa, si se 
acorda pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 3 
ani.  

Tichetele de cresa pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor 
la cresa unde este inscris copilul salariatului. 

Tichetele de cresa pot fi acordate numai de catre angajatorii 
unde angajatii au functia de baza. 

Pe perioada acordarii tichetelor de cresa angajatii nu 
beneficiaza de concediu si de indemnizatia pentru cresterea 
copilului, prevazute de OUG 148/2005 privind susŃinerea 
familiei în vederea creşterii copilului. 

Sumele corespunzatoare tichetelor cadou (acordate pentru 
destinatiile sau evenimentele care se incadreaza in cheltuielile 
sociale) si tichetelor de cresa acordate nu sunt considerate 
venituri asimilate salariilor. Ele se suporta integral de catre 
societate si sunt asimilate cheltuielilor sociale.  

Asupra sumelor corespunzatoare tichetelor de cresa si 
tichetelor cadou acordate, nu se calculeaza si nu se retin, nici 
pentru salariat, nici pentru angajator, contributiile de asigurari 
sociale, contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj, 
contributiile pentru asigurarile de sanatate, contributia de 
asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 
 

ORDIN nr. 1454 din 25 septembrie 2006 privind forma, 
dimensiunile şi conŃinutul certificatului de înmatriculare şi 
ale celui de înregistrare a vehiculelor (MO 822 / 2006) 

� Punerea în circulaŃie a noului model al certificatului de 
înmatriculare se face de la data aderării României la 
Uniunea Europeană (UE).  

� Certificatele de înmatriculare model 1997 aflate în 
circulaŃie la data intrării în vigoare a prezentului ordin  
se eliberează în continuare, până la data aderării 
României la UE, rămânand valabile după data aderării 
României la UE. 

� Prezentul Ordin intră în vigoare la data intrării în 
vigoare a Legii nr. 49/2005 pentru aprobarea 
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaŃia pe drumurile publice (25/03/2005); 

� Certificatele de inregistrare eliberate până la data 
intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile. 

HOTARARE nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerintele 
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca, 
de catre lucratori, a echipamentelor de munca (MO 823 / 
2006) 

Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru asigurarea 
securitatii si sanatatii lucratorilor care utilizeaza la locul de 
munca echipamente de munca. 

Angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca 
echipamentul de munca pus la dispozitia lucratorilor din 
societate sa corespunda lucrului prestat fara a pune in pericol 
securitatea sau sanatatea lor. 

In anexa, hotararea prezinta cerintele minime de securitate 
pentru diverse echipamente de munca. 
 

ORDIN nr. 486 din 5 septembrie 2006 privind aprobarea 
Listei calificarilor sau competentelor profesionale pentru 
care se acorda in anul 2006 sumele prevazute la art. 17 din 
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca  

Conform Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, 
angajatorii care incadreaza in munca persoane (in virsta de 16 
pana la 25 de ani), in baza unui contract de ucenicie la locul de 
munca primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru 
somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie (6 luni 
pana 3 ani), pentru fiecare persoana astfel incadrata: 

� o suma egala cu 50% din salariul de baza minim brut 
pe tara, in vigoare; 

� o suma egala cu contravaloarea lunara a serviciilor de 
instruire teoretica a ucenicului, fara a putea depasi 
20% din salariul de baza minim brut pe tara, in 
vigoare.  

In prezentul ordin se publica lista calificarilor pentru care se 
acorda sumele mai sus amintite. 
 

CIRCULARA nr. 19 din 2 octombrie 2006 privind nivelul 
ratei dobânzii de referinŃă a Băncii NaŃionale a României 
valabil în luna octombrie 2006 (MO 835 / 2006) 

Pentru luna octombrie 2006, nivelul ratei dobânzii de referinŃă a 
BNR este de 8,75% pe an. 
 

ORDIN nr. 414 din 25 septembrie 2006 cu privire la 
utilizarea codării standardizate a seturilor de caractere în 
documentele în formă electronică (MO 842 / 2006) 

AutorităŃile, instituŃiile publice şi notarii publici au obligaŃia de a 
folosi setul de caractere al limbii române astfel cum este el 
definit în DicŃionarul ortografic, ortoepic şi morfologic (DOOM) al 
limbii române editat de Academia Română, precum si semnele 
de punctuaŃie şi semnele de ortografie aşa cum sunt ele definite 
în îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaŃie (IOOP) editat 
de Academia Română. 

Pentru scrierea şi procesarea documentelor în formă 
electronică în limba română se recomandă a se folosi tastatura 
românească, care sa permită generarea caracterelor grafice 
aparŃinând setului de caractere româneşti, precum si a 
caracterelor grafice aparŃinând seturilor de caractere ale limbilor 
minorităŃilor naŃionale cu reprezentare parlamentară (daca 
folosesc alfabetul latin). 
 

ORDIN nr. 832 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea 
Listei contribuabililor inactivi şi a Listei contribuabililor 
reactivaŃi (MO 850 / 2006) 
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ORDIN nr. 1614 din 26 septembrie 2006 privind aprobarea 
Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire 
a calităŃii de consultant fiscal (MO 816 / 2006) 

 

ORDIN nr. 1615 din 26 septembrie 2006 privind aprobarea 
nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a 
calităŃii de consultant fiscal (MO 816 / 2006) 

Taxa este in valoare de 300 lei. 

 
ORDIN nr. 1657 din 7 octombrie 2006 privind susŃinerea 
examenului pentru atribuirea calităŃii de consultant fiscal - 
sesiunea noiembrie 2006 (MO 830 / 2006) 

� Examenul va avea loc în Bucureşti, în zilele de 25-26 
noiembrie 2006, locul de desfăşurare se va publica pe 
site-ul Ministerului FinanŃelor Publice şi în presa 
centrală până la data de 13 noiembrie 2006. 

� Înscrierile la examen şi depunerea dosarelor se fac în 
perioada 23 octombrie - 3 noiembrie 2006 inclusiv, în 
Bucureşti, la sediul Şcolii de finanŃe publice din str. 
LucreŃiu Pătrăşcanu nr. 10, sectorul 3. 

� Examenul va fi susŃinut din tematica de examen 
prevăzută în anexele Regulamentului pentru 
organizarea examenului de atribuire a calităŃii de 
consultant fiscal.  

� Examenul va consta într-o probă scrisă sub formă de 
test-grila (3 ore). 

� Pentru promovarea examenului: minimum 80 puncte 
dintr-un total de 100 de puncte. 

 

LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind CODUL FISCAL (MO 
662 din 1 august 2006) 

Legea intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.  

IMPOZITUL PE PROFIT  

Modificarile privind impozitul pe profit au fost prezentate in 
Buletinul Informativ APEX Team nr. 8 - 2006, cu exceptia 
modificarilor privind regimul fiscal al dividendelor primite din 
statele membre UE.  

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre 
ale Uniunii Europene 

După data aderării României la UE sunt neimpozabile: 

� dividendele primite de o persoană juridică română, 
societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat 
membru, dacă persoana juridică română întruneste 
cumulativ următoarele conditii: 

ο plăteste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului 
II, fără posibilitatea unei optiuni sau exceptări; 

ο detine minimum 15% din capitalul social al unei 
persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv 
minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009; 

ο la data înregistrării venitului din dividende detine 
participatia minimă prevăzută la pct. 2, pe o 
perioadă neîntreruptă de cel putin 2 ani. 

Sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele 
primite de persoana juridică română prin intermediul 
sediului său permanent situat într-un stat membru, în 

cazul în care persoana juridică română îndeplineste 
cumulativ conditiile prevăzute la pct. 1-3; 

� dividendele primite de sediile permanente din 
România ale unor persoane juridice străine din alte 
state membre, societăti-mamă, care sunt distribuite de 
filialele acestora situate în state membre, dacă 
persoana juridică străină întruneste, cumulativ, 
următoarele conditii: 

ο are una dintre formele de organizare prevăzute in 
noul cod fiscal specifica fiecarui stat membru UE;  

ο în conformitate cu legislatia fiscală a statului 
membru, este considerată a fi rezident al statului 
membru respectiv si, în temeiul unei conventii 
privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat 
tert, nu se consideră că are sediul fiscal în afara UE; 

ο plăteste, în conformitate cu legislatia fiscală a unui 
stat membru, fără posibilitatea unei optiuni sau 
exceptări, impozit pe profit sau un impozit similar 
acestuia; 

ο detine minimum 15% din capitalul social al filialei 
dintr-un stat membru, respectiv o participare minimă 
de 10%, începând cu data de 1 ianuarie 2009; 

ο la data înregistrării venitului din dividende de către 
sediul permanent din România, persoana juridică 
străină detine participatia minimă prevăzută la pct. 
4, pe o perioadă neîntreruptă de cel putin 2 ani. 

Prevederile de mai sus nu se aplică profiturilor repartizate 
persoanelor juridice române, respectiv sediilor permanente din 
România ale unor persoane juridice străine dintr-un stat 
membru, în legătură cu lichidarea unei filiale dintr-un stat 
membru. 

Reorganizări, lichidări si alte transferuri de active si titluri 
de participare 

� Dacă o persoană juridică română detine minimum 
15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din 
titlurile de participare la o altă persoană juridică 
română care transferă active si pasive către prima 
persoană juridică, printr-o operatiune de fuziune, 
divizare, achizitionare de active si pasive sau 
achizitionarea a minimum 50% din titlurile de 
participare la o alta persoana juridica, anularea 
acestor titluri de participare nu se consideră transfer 
impozabil. 

� Este detaliat regimul fiscal comun care se aplică 
fuziunilor, divizărilor, divizărilor partiale, transferurilor 
de active si schimburilor de actiuni între societătile din 
diferite state membre ale UE. 

IMPOZITUL PE VENIT 

Modificarile privind impozitul pe venit au fost prezentate in 
Buletinul Informativ APEX Team nr. 8 - 2006, cu exceptia 
modificarilor privind Veniturile din investitii ce au fost prezentate 
in  Buletinul Informativ APEX Team nr. 9 - 2006. 

IMPOZIT PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR 

Modificarile privind impozitul pe venturile microintreprinderilor 
au fost prezentate in Buletinul Informativ APEX Team nr. 8 - 
2006. 
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IMPOZIT PE VENITURILE OBTINUTE DIN ROMANIA DE 
NEREZIDENTI   

Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote 
asupra veniturilor brute: 

� 10% pentru veniturile din dobânzi si redevente, dacă 
beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoană 
juridică rezidentă într-un stat membru sau un sediu 
permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru, 
situat într-un alt stat membru. Această cotă de 
impunere se aplică în perioada de tranzitie, de la data 
aderării României la UE si până la data de 31 
decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al 
dobânzilor sau redeventelor să detină minimum 25% 
din valoarea/numărul titlurilor de participare la 
persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă 
de cel putin 2 ani, care se încheie la data plătii 
dobânzii sau redeventelor; 

� 20% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc; 

� 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obtinute 
din România, cu exceptia veniturilor din dobânzile 
obtinute de la depozitele la termen, depozitele la 
vedere/conturi curente constituite, certificate de 
depozit si instrumentele de economisire dobândite 
anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru care se aplică 
cota de impozit de la data constituirii/dobândirii. 

Scutiri: 

� dobânzile la depozitele la vedere/conturi curente; 

� dobânda la instrumente/titluri de creantă emise de 
societătile comerciale române, dacă instrumentele/
titlurile de creantă sunt tranzactionate pe o piată de 
valori mobiliare reglementată de autoritatea în 
domeniu a statului în care se află această piată si 
dobânda este plătită unei persoane care nu este o 
persoană afiliată a emitentului instrumentelor/titlurilor 
de creantă; 

� după data aderării României la UE, dividendele plătite 
de o întreprindere, care este persoană juridică 
română, unei persoane juridice rezidente într-un alt 
stat membru sau unui sediu permanent al unei 
întreprinderi dintr-un stat membru, situat într-un alt stat 
membru, sunt scutite de impozit, dacă beneficiarul 
dividendelor detine minimum 15% din titlurile de 
participare la întreprinderea persoană juridică română, 
pe o perioadă neîntreruptă de cel putin 2 ani, care se 
încheie la data plătii dividendului. Conditia de detinere 
minimă va fi de 10% începând cu anul 2009; 

� după data aderării României la UE, veniturile din 
economii sub forma plătilor de dobândă, obtinute din 
România de persoane fizice rezidente în statele 
membre ale UE, sunt scutite de impozit; 

� începând cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din 
dobânzi sau redevente, obtinute din România de 
persoane juridice rezidente în statele membre ale UE, 
sunt scutite de impozit, dacă beneficiarul efectiv al 
dobânzilor sau redeventelor detine minimum 25% din 
valoarea/numărul titlurilor de participare la persoana 
juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel 
putin 2 ani, care se încheie la data plătii dobânzii sau 
redeventelor. 

 

 

Certificatul de rezidenta fiscala 

Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei 
impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta plătitorului de 
venit, în momentul realizării venitului, certificatul de rezidentă 
fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său 
de rezidentă.  

În momentul prezentării certificatului de rezidentă fiscală se 
aplică prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri si se 
face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal de 
prescriptie, în conditiile în care certificatul de rezidentă fiscală 
mentionează că beneficiarul venitului a avut, în termenul de 
prescriptie, rezidenta fiscală în statul contractant cu care este 
încheiată conventia de evitare a dublei impuneri, pentru toată 
perioada în care s-au realizat veniturile din România.  

Certificatul de rezidentă fiscală prezentat în cursul anului pentru 
care se fac plătile este valabil si în primele 60 de zile 
calendaristice din anul  următor, cu exceptia situatiei în care se 
schimbă conditiile de rezidentă.  

TVA  

Modificarile privind TVA au fost prezentate in Buletinul 
Informativ APEX Team nr. 9 - 2006. 

ACCIZE 

Noul Cod fiscal introduce cresteri ale nivelului accizelor la 
produsele energetice si un grad de uniformizare pentru accizele 
la bauturi alcoolice sau tigari cu cele din statele membre ale 
UE. 

Au fost eliminate accizele la aparatele de aer conditionat si la 
cuptoarele cu microunde, ca si la cristal si  bijuterii din aur. Este 
scutita energia electrica obtinuta din surse regenerabile.  

Au fost introduse reglementarile comunitare privind schimburile 
de produse accizabile intre statele membre. Urmare a 
desfiintarii frontierelor vamale intre statele membre si, implicit, a 
eliminarii notiunilor de importator si exportator au fost definiti 
operatorii inregistrati, operatorii neinregistrati, reprezentantul 
fiscal, vanzarea la distanta, regimul produselor cu accize platite. 

Declaratii 

Lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna 
precedentă, antrepozitarii autorizati pentru productie sunt 
obligati să depună la autoritatea fiscală competentă o situatie, 
care să contină informatii cu privire la stocul de materii prime si 
produse finite la începutul lunii, achizitiile de materii prime, 
cantitatea fabricată în cursul lunii, stocul de produse finite si 
materii prime la sfârsitul lunii de raportare si cantitatea de 
produse livrate. 

Plătitorii au obligatia să depună anual deconturile privind 
accizele si impozitul la titeiul din productia internă, până la data 
de 30 aprilie a anului următor celui de raportare. 

Valoarea în lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/
autovehicule si a impozitului la titeiul din productia internă, 
datorate bugetului de stat, stabilite în echivalent euro pe 
unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor 
exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar 
comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a lunii octombrie 
din anul precedent. Acest curs se utilizează pe toată durata 
anului următor. 

IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

Modificarile privind impozitele si taxele locale au fost prezentate 
in Buletinul Informativ APEX Team nr. 8 - 2006. 
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AGENDA lunii noiembrie 2006 

Zilnic nu uitati: 

� Să completati registrul de casa (sau să imprimati 
registrul intocmit in format electronic); 

� Să completati jurnalul de vanzări si jurnalul de 
cumpărări. 

La final de lună nu uitati: 

� Să completati Registrul Jurnal; 

� Să faceti inventarierea patrimoniului in cazul in care 
folositi inventarul intermitent; 

� Să intocmiti ultimele facturi aferente lunii. 

In cursul lunii nu uitati:  

Că vineri, 10 noiembrie este ultima zi pentru depunerea: 

� declaratiei-decont privind sumele incasate 
reprezentand taxa hotelieră. 

Că vineri, 10 noiembrie este ultima zi pentru plata: 

� taxei hoteliere; 

� taxei pentru serviciul de reclamă si publicitate.  

Că miercuri, 15 noiembrie este ultima zi pentru plata: 

� impozitului pe cladiri (transa IV si ultima) 

� impozitului pe teren (transa IV pentru terenurile 
intravile si transa III pentru terenurile amplasate in 
extravilanul localitatilor, ambi find ultimele transe)  

� taxei asupra mijloacelor de transport (transa IV si 
ultima) 

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

� impozitul pe veniturile din activitatile agricole – pe 
baza de norma de venit (rata II) 

Că luni, 27 noiembrie este ultima zi pentru depunerea: 

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

� decontului de TVA (formular 300); 

� declaratiei privind evidenta nominală a asiguratilor si a 
obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale;  

� declaratiei privind obligatiile de plată către bugetul 
fondului national unic de asigurări sociale de sănătate 
pentru asigurări sociale de sănătate si pentru concedii 
si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate; 

� listele privind evidenta nominală a asiguratilor si a 
obligatiilor de plată către Fondul national unic de 
asigurări sociale de sănătate; 

� declaratiei privind evidenta nominală a asiguratilor si a 
obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru 
somaj; 

� declaratiei fiscale privind comisionul datorat de 
angajatori către Inspectoratul Teritorial de Muncă 
(ITM); 

� decontului special de TVA (formular 301); 

� declaratiei privind veniturile sub formă de salarii din 

străinătate obtinute de către persoanele fizice care 
desfasoară activitate in Romania si de către 
persoanele fizice romane angajate ale misiunilor 
diplomatice si posturilor consulare acreditate in 
Romania (formular 224); 

� declaratiei privind obligatiile de plată la veniturile 
Fondului pentru mediu. 

Că luni, 27 noiembrie este ultima zi pentru plata: 

� accizelor; 

� impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia 
internă; 

� impozitului pe veniturile nerezidentilor; 

� TVA; 

� impozitului pe salarii; 

� impozitului pe veniturile din activităti independente, cu 
regim de retinere la sursă; 

� 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 asigurări sociale; 

� contributiei la asigurările sociale de sănătate; 

� contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de 
asigurări sociale de sănătate; 

� contributiei la bugetul asigurărilor pentru somaj; 

� plata comisionului pentru păstrarea si completarea 
carnetelor de muncă; 

� contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si 
boli profesionale; 

� vărsămintelor de la persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap neincadrate; 

� contributiei la Fondul pentru mediu; 

� taxei pe jocurile de noroc. 

 

IMPORTANT    

Ministerul Finantelor a finalizat proiectul la Normele de aplicare 
a legii armonizate privind TVA si l-a publicat pe 
www.mfinante.ro spre dezbatere, urmand ca peste o luna sa fie 
aprobate de catre guvern si sa intre in vigoare la 1 ianuarie 
2007, odata cu legea Codului Fiscal. 

Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistentă 
in completarea lor pot fi descărcate de pe acelasi web-site.  
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INDICATORI SOCIALI 

Contributie Angajator (rata %) Angajat (rata %) 

Contributie pentru asigurari sociale 

19,75 % pentru conditii normale de munca 

24,75% pentru conditii deosebite de munca 

29,75% pentru conditii speciale de munca 

9,5% 

Contributie pentru concedii medicale si 
indemnizatii de asigurari de sanatate 0,75%   

Contributie pentru accidente de munca si 
boli profesionale 

0,5% - 4% - in functie de codul CAEN 

al activitatii principale 
  

Contributie la fondul de somaj 

  
2,5% 1% 

Contributie la fondul de asigurari sociale 
de sanatate 7% 6,5% 

Comision ITM  0,25% - 0,75%   

Impozit pe venitul din salarii   16% 

Fond pentru neangajare de persoane cu 
handicap (pentru societatile care au peste 
75 salariati) 

4 salarii minime pe economie (330 RON) 

 la fiecare 100 de salariati 
  

Tichet de masa 7,45 RON   

Salariu minim pe economie (brut) 
           330 RON 

           370 RON Contract Colectiv de munca national 
  

Câştigul salarial mediu nominal brut 
INSSE August 2006 1.122 RON   

Diurna (in tara) 10,52 RON   
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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) 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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