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ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4 octombrie 2007 pen tru modificarea si comple-
tarea Legii nr. 571/2003 -  Codul fiscal (MO 703/20 07) 

Modificarile si completarile prevederilor prezentei reglementari intra in vigoare incepand  cu 
data de 1 ianuarie 2008 .  

Printre principalele modificari mentionam: 

IMPOZIT PE PROFIT 

Mijloace fixe amortizabile si terenuri 

In valoarea fiscala se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. In cazul in care se 
efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii 
acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite 
cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloa-
celor fixe amortizabile se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de 
achizitie, de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori consti-
tuite ca aport, dupa caz. In situatia reevaluarii terenurilor care determina o descrestere a valorii 
acestora sub costul de achizitie sau sub valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori 
constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a 
celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz. 

Cheltuieli deductibile 

Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri: 

� cheltuielile de transport si de cazare in tara si in strainatate, efectuate pentru salariati si 
administratori, precum si pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin nor-
me; 

� cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in 
localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile 
in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de Legea locuintei nr. 
114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se majoreaza din 
punct de vedere fiscal cu 10%. 

Cheltuieli nedeductibile 

Nu sunt deductibile cheltuielile reprezentand valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, in cazul in 
care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari, se inregistreaza o descrestere a valorii acestora. 

Plata impozitului pe profit 

In vechiul Cod Fiscal se prevedea ca incepand cu 2008 se va aplica sistemul platilor anticipate 
pentru impozitul pe profit (similar societatilor din sistemul bancar). Prin modificarile actuale, 
acest sistem se amana pentru anul 2010 mentinandu-se pana atunci sistemul actual de plati 
trimestriale bazat pe rezultatul curent.  

Pentru societatile din sistemul bancar, care sunt obligate sa aplice regimul platilor anticipate, in 
cazul in care in anul fiscal precedent au beneficiat de scutiri de impozit pe profit, vor lua in cal-
cul pentru platile anticipate atat impozitul pe profit aferent anului anterior cat si impozitul pe 
profit scutit. 

Declaratii 

S-a abrogat obligatia societatilor de a depune declaratia privind platile si angajamentele de pla-
ta catre persoane nerezidente care era solicitata odata cu declaratia de impozit pe profit anua-
la.  

IMPOZIT PE VENIT – venituri din pensii 

Plafonul neimpozabil al veniturilor din pensii se majoreaza de la 900 lei la 1.000 lei. 
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TVA 

Nu constituie livrare de bunuri, bunurile pierdute sau furate, 
dovedite legal, conform prevederilor din norme (urmeaza a fi 
publicate). 

Masuri de simplificare 

Bunurile si serviciile pentru livrarea sau prestarea carora se 
aplica masurile de simplificare sunt: 

� deseurile si materiile prime secundare, rezultate din valori-
ficarea acestora, astfel cum sunt definite de OUG nr. 
16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabi-
le, republicata, cu modificarile ulterioare; 

� bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de / catre per-
soanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa, 
cu exceptia bunurilor livrate în cadrul comertului cu 
amanuntul; 

� materialul lemnos, conform prevederilor din norme.  

NU se mai aplica incepand cu data de 1 ianuarie 200 8 ma-
surile de simplificare pentru: 

� cladiri si terenuri; 

� lucrari de constructii montaj. 

Facturarea 

� Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport 
hartie ori in forma electronica drept facturi, daca acestea 
indeplinesc conditiile prevazute la art 155 (Facturarea). 

� Orice document sau mesaj care modifica si care se refera 
in mod specific si fara ambiguitati la factura initiala va fi 
tratat ca o factura.  

� In situatia in care pachete care contin mai multe facturi 
sunt transmise sau puse la dispozitie aceluiasi destinatar 
prin mijloace electronice, informatiile care sunt comune 
facturilor individuale pot fi mentionate o singura data, cu 
conditia ca acestea sa fie accesibile pentru fiecare factura. 

� In cazul aplicarii regimului special pentru agentii de turism 
sau a regimului special pentru bunurile second-hand, pe 
facturi trebuie mentionat distinct trimiterea la articolul din 
Codul Fiscal sau din Directiva sau o alta trimitere prin care 
sa se mentioneze ca s-a aplicat regimul special. 

Factura simplificata 

Se pot intocmi facturi simplificate in cazurile stabilite prin nor-
me. Indiferent de situatie, trebuie ca facturile emise in sistem 
simplificat sa contina cel putin urmatoarele informatii: 

� data emiterii; 

� identificarea persoanei impozabile emitente; 

� identificarea tipurilor de bunuri si servicii furnizate; 

� suma TVA de achitat sau informatiile necesare pentru cal-
cularea acesteia. 

Regimul special pentru agentiile de turism 

Regimul special prevazut de lege pentru agentiile de turism nu 
se va mai aplica in cazul intermediarilor in turism; acestia vor 
aplica regimul similar sumelor achitate in numele si in contul 
clientilor, in ceea ce priveste baza de impozitare. 

Plata TVA in vama  aferenta importurilor de catre societatile 
care nu au obtinut certificate de scutire se prelungeste pana la 
31 decembrie 2011 (anterior era prevazut pana la 31 decem-
brie 2008). 

ACCIZE 

Produse accizabile 

Daca o persoana care a expediat un produs accizabil in regim 
suspensiv nu primeste documentul administrativ de insotire 
certificat, in termen de 45 de zile de la data expedierii produsu-
lui, are obligatia ca in urmatoarele 5 zile sa depuna declaratia 
de accize la autoritatea fiscala competenta si sa plateasca acci-
zele pentru produsul respectiv in termen de 7 zile de la data 
expirarii termenului de primire a acelui document. 

Valoarea accizelor, a taxei speciale pentru autoturi sme/
autovehicule si a impozitului la titeiul din produc tia interna 

Valoarea in lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturis-
me/autovehicule si a impozitului la titeiul din productia interna, 
datorata bugetului de stat, pe unitatea de masura, se determina 
prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe 
baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a 
lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 

TAXE LOCALE 

Scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impo zitului pe 
teren 

Incepand cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri 
de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, dato-
rata de catre persoanele juridice in conditiile elaborarii unor 
scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regio-
nala si in conditiile indeplinirii dispozitiilor prevazute de OUG nr. 
117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de 
stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/-
2007. 

APEX Team este în continu ă dezvoltare şi de aceea dore şte să  

îşi completeze echipa cu noi contabili seniori şi juniori.  

 

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

 
Alătura ţi-vă echipei!   
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ORDIN nr. 617 din 13 august 2007 pentru aprobarea N orme-
lor metodologice privind stabilirea documentelor ju stificati-
ve pentru dobandirea calitatii de asigurat, respect iv asigu-
rat fara plata contributiei, precum si pentru aplic area masu-
rilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate 
la Fondul national unic de asigurari sociale de san atate 
(MO 649/2007) 

CNASS a stabilit norme pentru determinarea contributiei 
asiguratilor, astfel asiguratii care realizeaza venituri din salarii 
sau asimilate salariilor trebuie sa plateasca cote din aceste 
venituri. 

Veniturile asimilate salariilor cuprind orice alte sume sau avan-
taje de natura salariala ori asimilate salariilor care se supun 
impozitului pe venit, asa cum sunt definite de Codul fiscal si de 
Normele metodologice de aplicare a acestuia. 

Pentru asociatul unic cu indemnizatie lunara inscrisa in 
declaratia de asigurari sociale, contributia lunara se calculeaza 
prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra indemnizatiei; baza 
de calcul a contributiei nu poate fi mai mica decat un salariu de 
baza minim brut pe tara, lunar (in prezent 390 RON). 

Veniturile realizate in baza functiilor de administrator si director, 
asa cum sunt definite de Legea nr. 31/1990 privind societatile 
comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioa-
re, reprezinta venituri asimilate salariilor asupra carora se 
calculeaza contributia lunara a persoanei asigurate. 

Persoanele care realizeaza venituri din salarii, care, potrivit 
Codului fiscal, nu sunt impozabile şi care nu mai realizeaza alte 
venituri, au obligaţia plaţii contribuţiei lunare calculate la un 
salariu de baza minim brut pe tara. Contribuţia se plateste în 
mod direct de aceste persoane la CASS pentru care au optat. 
Angajatorii acestor persoane nu calculeaza si nu vireaza pentru 
veniturile salariale realizate de aceştia contribuţia prevazuta de 
lege pentru angajator. 

Prezentul ordin se aplica incepand cu veniturile aferente lunii 
octombrie 2007. 

ORDIN nr. 1415 din 26 septembrie 2007 privind proce dura 
de inregistrare a contractelor incheiate intre pers oane juri-
dice romane si persoane juridice sau fizice straine  nerezi-
dente (MO 699/2007) 

Ordinul modifica si inlocuieste Decizia nr.3/2000 a Comisiei 
centrale fiscale a impozitelor directe cu privire la impunerea 
unor venituri realizate in Romania de nerezidenti si a 
conventiilor de evitare a dublei impuneri. 

Prezentul ordin stabileste termenele si modelul declaratiei 
inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) de prestari 
de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, de 
montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultan-
ta, de asistenta tehnica si a oricaror alte activitati incheiate de 
persoanele juridice romane, in calitate de beneficiare, cu per-
soanele straine nerezidente. 

Inregistrarea contractelor se realizeaza prin depunerea la orga-
nul fiscal competent a „ Declaratiei de inregistrare a contracte-
lor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane straine 
nerezidente”, cod MEF: 14.13.01.40/n.  

Declaratia se depune in termen de 15 zile de la dat a 
incheierii contractelor . Modificarile intervenite in datele decla-
rate initial se declara, in termen de 15 zile de la data producerii 
acestora, prin depunerea unei noi declaratii. 

Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor in 
Registrul contractelor incheiate cu persoane straine nereziden-
te. 

ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007 privind regleme nta-
rea unor masuri financiar-fiscale (MO 603/2007) – c omple-
tare la Buletinul Informativ APEX Team nr. 9/2007 

Contraventii si amenzi 

A fost majorat semnificativ cuantumul amenzilor; noile nivele au 
intrat in vigoare incepand cu 30 septembrie 2007.  

Enumeram mai jos cateva exemple: 

� Se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei: ne-
respectarea termenelor prevazute pentru depunerea 
declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni, a 
declaratiilor privind impozitele si taxele, neinscrierea codu-
lui de inregistrare fiscala pe documente, nerespectarea 
obligatiilor privind fisele fiscale. 

� Se sanctioneaza cu amenda de la 12.000 la 14.000 lei 
nerespectarea termenelor prevazute pentru depunerea 
declaratiilor recapitulative (ex: 390). 

� Neretinerea sumelor reprezentand impozite cu retinere la 
sursa sau retinerea si nevarsarea lor in totalitate, se 
sanctioneaza cu amenda de la 4.000 la 27.000 lei in 
functie de marimea sumelor neretinute / nevarsate.  

HOTARARE nr. 1165 din 26 septembrie 2007 pentru stim u-
larea cresterii economice prin sprijinirea realizar ii de 
investitii (MO 688/2007) 

Scopul acestei reglementari este de instituirea unei scheme de 
ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala prin sti-
mularea realizarii de investitii si a crearii de noi locuri de munca 
societatilor care au sediul si desfasoara activitatea in Romania 
si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

� realizeaza investitii cu o valoare care depaseste echivalen-
tul in lei a 30 milioane euro; 

� creeaza cel putin 300 de noi locuri de munca, ca urmare a 
realizarii investitiei initiale. 

HOTARARE nr. 1195 din 4 octombrie 2007 pentru modifi ca-
rea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 5 71/2003 
- Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004 (MO 70 7/2007) 

Hotararea aduce modificari ce privesc impozitul pe venit, sub 
urmatoarele aspecte: definirea venitului din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozitul la 
dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si 
constructiilor, transmisiunea dreptului de proprietate si a 
dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire, transmite-
rea dreptului de proprietate, valoarea de circulatie a bunurilor 
imobile si impozitul asupra transferului dreptului de proprietate 
sau al dezmembramintelor. 

ORDIN nr. 8831 din 8 octombrie 2007 pentru aprobare a 
Metodologiei de decontare a platii datoriei vamale si a altor 
taxe si impozite prin mijloace informatice (MO 699/ 2007) 

ORDIN nr. 1579 din 11 octombrie 2007 pentru modific area 
art. 2 din OMFP nr. 172/2006 privind incadrarea pro duselor 
in categoria material lemnos pentru care se aplica taxarea 
inversa (MO 699/2007) 

Materialele lemnoase pentru care sunt aplicabile masurile de 
simplificare constand in taxarea inversa sunt cele pentru care 
furnizorii au obligatia sa intocmeasca avizul de insotire pentru 
materiale lemnoase. Exceptia de la emiterea acestui document 
si pentru care se aplica masurile simplificate o reprezinta masa 
lemnoasa pe picior. 
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ORDIN nr. 1503 din 5 octombrie 2007 pentru modifica rea 
Instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru  
operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a ) - i), art. 143 
alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 - Cod ul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, aprobate p rin OMFP 
nr. 2222/2006 (MO 697/2007) 

In cazul operatiunilor care prin natura lor nu permit operatorilor 
economici sa fie in posesia documentelor de justificare a scutirii 
in momentul emiterii facturii, prezentarea documentelor pentru 
justificarea scutirii de taxa se va face in termen de maximum 90 
de zile calendaristice de la data la care a fost emisa factura. 

CIRCULARA nr. 25 din 1 octombrie 2007 privind nivel ul 
ratei dobanzii de referinta a BNR, valabil în luna octombrie 
2007  (MO 677/2007) 

Pentru luna octombrie 2007, nivelul ratei dobanzii de referinta a 
Bancii Nationale a Romaniei este de 6,87% pe an. 

ORDIN nr. 1199 din 14 septembrie 2007 pentru modifi carea 
si completarea Procedurii de administrare si monitor izare a 
marilor contribuabili in vederea aplicarii OMFP nr. 753/2006 
privind organizarea activitatii de administrare a m arilor 
contribuabili, cu modificarile si completarile ulte rioare, 
aprobata prin OMFP nr. 1119/2006 (MO 661/2007) 

Mari contribuabili vireaza obligatiile fiscale reprezentand impozi-
te si taxe, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii aferent 

activitatii sediilor secundare la Trezoreria si Contabilitatea Publi-
ca a municipiului Bucuresti. 

In cazul in care impozitul pe veniturile din salarii datorat de sedi-
ile secundare ale marilor contribuabili, aflate in raza teritoriala a 
altui organ fiscal decat Directia generala de administrare a mari-
lor contribuabili, este platit de catre marii contribuabili - persoa-
ne juridice, documentele de plata intocmite de catre acestea vor 
cuprinde in mod obligatoriu si urmatoarele informatii: 

� codul de identificare fiscala si denumirea persoanei juridice 
care face plata; 

� codul de identificare fiscala al sediului secundar pentru 
care se face plata. 

ORDIN nr. 1429 din 28 septembrie 2007 pentru aproba rea 
competentei de administrare a unor categorii de con tribua-
bili de catre Directia Generala a Finantelor Publice  a Muni-
cipiului Bucuresti (MO 691/2007) 

DGFPMB ii revine competenta de administrare a misiunilor di-
plomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor 
internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, 
precum si a reprezentantelor persoanelor juridice straine, care 
isi au sediul sau isi desfasoara activitatea pe teritoriul municipi-
ului Bucuresti. 

 

INDICATORI SOCIALI  

Contributii 2007 Angajator (rata %) Angajat 
(rata %) 

Contributia pentru asigurari sociale 19,5 % pentru conditii normale de munca 

24,5% pentru conditii deosebite de munca 

29,5% pentru conditii speciale de munca  

9,5% (*) 

Contributia pentru concedii medicale si indemnizatii 
de asigurari de sanatate 

0,85%   

Contributia pentru accidente de munca si boli profe-
sionale 

0,4% - 3,6%  in functie de codul CAEN al activitatii 
principale 

  

Contributia la fondul de somaj 2% 1% 

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25%   

Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate 6% 6,5% 

Comisionul ITM  0,25% sau 0,75%   

Impozitul pe veniturile din salarii   16% 

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

4 * 50% salariu minim pe economie (390 RON) la fie-
care 100 de salariati 

  

Valoarea unui tichet de masa 7,56 RON   

Salariul minim pe economie (brut) 390 RON 

440 RON Contract colectiv de munca la nivel national 

880 RON pentru functii care necesita studii superioare 

  

Castigul salarial mediu nominal brut INSSE august 
2007 

1.395 RON   

Diurna (in tara) 

Pentru angajatii institutiilor publice 

Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5) 

  

13 RON 

32,50 RON 

  

* NOTA: Incepand cu 1 august 2007, contributia angajatilor la asigurarile sociale se calculeaza prin aplicarea cotei de 9.5% la 
total venituri brute realizate. Anterior acestei date, baza de calcul era limitata la maxim 5 salarii medii brute pe economie. 
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ORDIN nr. 1314 din 11 septembrie 2007 pentru aproba rea 
Metodologiei de distribuire a sumelor platite de co ntribua-
bili in contul unic si de stingere a obligatiilor f iscale 
inregistrate de catre acestia (MO 658/2007) 

Prezentul ordin aproba metodologia de distribuire a sumelor 
platite de contribuabil in contul unic si datorate bugetului de stat 
avand prioritate obligatiile fiscale cu retinere la sursa si apoi 
celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile fiscale dato-
rate. 

Sumele reprezentand obligatii fiscale datorate bugetelor 
asigurarilor sociale si fondurilor speciale, prevazute de acelasi 
act normativ, achitate de catre contribuabili in contul unic, se 
distribuie de catre organul fiscal competent mai intai pe bugete, 
proportional cu sumele datorate fiecarui buget, si apoi pe tipuri 
de obligatii fiscale, prioritate avand obligatiile fiscale cu retinere 
la sursa. 

ORDIN nr. 1364 din 25 septembrie 2007 privind emite rea 
prin intermediul mijloacelor informatice a unor act e admi-
nistrative (MO 681/2007) 

Potrivit prezentului ordin se stabilesc categoriile de acte admi-
nistrative emise prin intermediul mijloacelor informatice, in pro-
cesul de colectare a creantelor fiscale, care sunt valabile fara 
semnatura si stampila organului emitent, indeplinind cerintele 
legale aplicabile actelor administrative. 

ORDIN nr. 1388 din 27 septembrie 2007 pentru aproba rea 
Normelor metodologice privind procedura de virare i n con-
turile de venituri bugetare a contributiilor social e achitate 
de contribuabilii nerezidenti in contul unic deschi s in con-
formitate cu prevederile OUG nr. 76/2007 privind pr ocedura 
speciala de inregistrare fiscala si de plata a cont ributiilor 
sociale (MO 673/ 2007) 

Prin prezenta reglementare se stabileste contul unic in care 
contribuabilii nerezidenti, in calitate de angajatori, platesc 
contributiile sociale datorate in baza regulamentelor comunitare 
pentru salariatii sai lucratori sezonieri supusi legislatiei de 
asigurari sociale din Romania. 

ORDIN nr. 12 din 30 iulie 2007 privind raportarea c erin Ńelor 
minime de capital pentru institu Ńiile de credit (MO 703/2007) 

CONSULTANT FISCAL 

Camera Consultanţilor Fiscali organizeaza in Bucuresti in zilele 
de 08 – 09 decembrie 2007, examenul pentru atribuirea calitatii 
de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007. 

Inscrierile se fac în perioada 05-12 noiembrie 2007. 

Candidatii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele 
conditii: 

� sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic; 

� sa aiba o experienta de minimum 5 ani dupa obtinerea 
licentei in una dintre urmatoarele activitatii: 

ο elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei 
fiscale; 

ο servicii de administrare a legislatiei fiscale; 

ο elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile; 

ο activitatea financiar-contabila. 

� sa nu aiba antecedente penale; 

� sa aiba capacitate deplina de exercitiu. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 18 septembrie 2007 
privind unele masuri financiar-fiscale in domeniul 
asigurarilor sociale de sanatate si reglementari in  domeniul 
cheltuielilor de personal (MO 659/2007) 

Incepand cu 1 ianuarie 2009 se datoreaza contributie la 
asigurarile de sanatate de catre toti pensionarii, desi anterior au 
fost scutite cele sub 900 lei. 

AGENDA lunii noiembrie 2007 

Zilnic nu uitati: 

� Sa completati registrul de casa (sau sa imprimati registrul 
intocmit in format electronic); 

� Sa completati jurnalul de vanzari si jurnalul de 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; 

Pentru indeplinirea noilor reglementari in domeniul TVA: 

� Mentionati pe documentele emise catre partenerii din Uniu-
nea Europeana codul de inregistrare in scopuri de TVA;  

� Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile pri-
mite; 

� Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite; 

� Verificati mentiunilor referitoare la TVA (ex. „taxare inver-
sa”, „operatiune neimpozabila” etc.) inscrise pe factura; 

� Inscrierea pe facturile primite a sumei de TVA in cazul 
taxarii inverse;    

� Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale pri-
mite; 

� Completati Registrul non-transferurilor; 

� Mentionati in contractele comerciale contractate şi deconta-
te în valuta cursul de schimb care va fi utilizat (BNR sau 
cursul bancii comerciale). 

In cursul lunii nu uitati:  

Ca, pe parcursul lunii noiembrie, in continuare, fiec are din-
tre angajati cu varsta intre 18 si 35 de ani, trebu ie sa aiba in 
vedere alegerea entitatii pentru pensii private (pi lonul II)  

Ca luni, 12 noiembrie, este ultima zi pentru depunere a: 

� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 
taxa hoteliera. 

Ca luni, 12 noiembrie, este ultima zi pentru plata:  

� taxei hoteliere; 

� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate.  

Ca joi, 15 noiembrie, este ultima zi pentru depuner ea: 

� declaratiei INTRASTAT aferenta lunii octombrie 2007. 

Ca joi, 15 noiembrie, este ultima zi pentru plata: 

� impozitului pe venitul din activitati agricole – pe baza de 
norme de venit (transa a 2-a – 50% -ultima); 

� taxei pentru afisaj in scop de reclamă si publicitate (transa 
a 4-a – ultima). 

Ca luni, 26 noiembrie, este ultima zi pentru depune rea: 

� declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul general 
consolidat (formular 100); 
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� 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 către bugetul fondului 
national unic de asigurari sociale de sanatate pentru 
asigurari sociale de sanatate si pentru concedii si 
indemnizatii de asigurari sociale de sanatate; 

� listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a 
obligatiilor de plata catre Fondul national unic de asigurari 
sociale de sanatate; 

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

� declaratiei fiscale privind comisionul datorat de angajatori 
catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM); 

� decontului special de TVA (formular 301); 

� 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); 

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

Ca luni, 26 noiembrie, este ultima zi pentru plata: 

� accizelor; 

� impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia inter-
na; 

� impozitului pe veniturile nerezidentilor; 

� TVA; 

� impozitului pe salarii; 

� impozitului pe veniturile din activitati independente, cu re-
gim de retinere la sursa; 

� impozitului pe veniturile din dividende; 

� impozitului pe veniturile din dobanzi; 

� impozitului pe alte venituri din investitii; 

� impozitului pe veniturile din pensii; 

� impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de noroc; 

� impozitului pe veniturile din alte surse; 

� contributiei de asigurari sociale; 

� contributiei la asigurarile sociale de sanatate; 

� contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de asi-
gurări sociale de sanatate; 

� contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj; 

� plata comisionului ITM pentru pastrarea si completarea 
carnetelor de munca; 

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

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

� contributiei la Fondul pentru mediu; 

� taxei pe jocurile de noroc. 

 

Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta 
in completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul Ministeru-
lui de Finante : www.mfinante.ro 
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Echipa APEX Team este formata din consultanti experimentati, disponibili sa va asis-
te si sa va ofere o gama diversificata de servicii contabile si de salarizare.  

Echipa noastra este formata din experti contabili specializati in asistenta functiei fi-
nanciare si contabile a intreprinderilor si un grup de consultanti specializati in asis-
tenta serviciului de salarizare al clientilor nostri. 

Oferim clientilor nostri o gama variata de servicii contabile, de salarizare, fiscalitate, 
servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastra: 

�Servicii de “Start up”   

�Organizarea functiei contabile   

�Tinere de contabilitate  

�Asistenta contabila   

�Consultanta fiscala si contabila  « on line »  

�Salarizare si servicii conexe 

�Asistenta in implementarea ERP 

�Training 

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

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

Site:  www.apex-team.ro 

B-dul Dacia 56,  
Bucuresti, Sector 2 

ACCOUNTING AND PAYROLL 
EXPERT TEAM 
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