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ORDINUL 1521 / 2005 pentru completarea continutului declaratiilor fiscale si utilizarea 
formularului « Ordin de plata pentru Trezoreria Statului” pentru declararea obligatiilor de 
plata la bugetul general consolidat 

Prin prezentul ordin se modifica modelul si continutul urmatoarelor declaratii : 

 100 «  Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat » 

 710 «  Declaratie rectificativa »  

 300 «  Decont de TVA » 

 301 «  Decont special de TVA » 

 

Platitorii de impozite,taxe si contributii sociale pot utiliza pentru declararea obligatiilor de plata la 
bugetul general consolidat, formularul “ Ordin de plata pentru Trezoreria Statului “ (OPT), in 
situatia in care pentru fiecare obligatie bugetara sunt indeplinite cumulativ urmatoarele 
conditii: 

 in perioada de raportare rezulta sume de plata ; 

 in perioada de raportare suma datorata este egala cu suma de plata, nefiind 
influentata de sume deductibile pentru care exista obligatia de declarare ; 

 suma de plata pentru perioada de raportare se achita integral si pana la termenul de 
plata prevazut de lege. 

 

In situatia in care contribuabilul utilizeaza OPT ca instrument declarativ fara a respecta 
conditiile prevazute mai sus, documentul de plata nu va fi considerat declaratile de plata a 
obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, iar sumele achitate vor stinge obligatii fiscale 
conform art.(2) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 

Completarea si depunerea formularului « OPT» se efectueaza in conformitate cu prevederile 
OMFP nr.246/2005.  

Platitorii de impozite, taxe si contributii sociale care utilizeaza pentru declararea obligatiilor 
bugetare formularul « OPT » in conditiile prevazute mai sus nu mai depun formularul 100 
« Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat » pentru obligatiile 
respective. 

Pentru declararea obligatiilor bugetare pentru care in perioada de raportare nu sunt indeplinite 
conditiile enumerate mai sus se utilizeaza numai formularul 100 « Declaratie privind obligatiile 
de plata la bugetul general consolidat » 

In situatia in care contribuabilul a utilizat mai multe cai de transmitere a declaratiei fiscale, va fi 
inregistrata prima declaratie depusa, conform legii : Declaratia privind obligatiile de plata la 
bugetul general consolidat (formular 100) sau Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OTP), 
dupa caz. 

Orice corectie ulterioara a unei sume declarate se face prin depunerea unei declaratii 
rectificative, in conditiile legii. 

 

CIRCULARA 36 / 2005 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a 
României, valabil în luna noiembrie 2005 

Pentru luna noiembrie 2005, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României 
este de 7,5% pe an. 
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ORDINUL 1714 / 2005 privind aplicarea prevederilor HG 
831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune 
privind activitatea financiara si contabila si a normelor 
metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora 

 Bonurile fiscale emise de aparatele de marcat 
electronice fiscale vor fi folosite începând cu data de 1 
ianuarie 2006 numai ca documente de înregistrare a 
platilor în Registrul de casa. Fac exceptie bonurile 
fiscale emise conform OUG nr. 28/1999 pentru 
justificarea TVA, aferenta carburantilor auto 
achizitionati în vederea desfasurarii activitatii si pentru 
înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor cu aceste 
achizitii, daca sunt stampilate si au înscrise denumirea 
cumparatorului si numarul de înmatriculare al 
autovehiculului; 

 Pentru înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor, 
agentii economici vor solicita furnizorilor de bunuri sau 
de servicii sa emita factura fiscala în conformitate cu 
prevederile art. 155 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare sau alte 
documente specifice aprobate prin ordine ale 
ministrului finantelor publice; 

 În conditiile în care plata bunurilor sau serviciilor 
prestate se efectueaza în numerar ori prin card 
bancar, concomitent cu emiterea facturii fiscale, nu 
este obligatorie completarea elementelor privind codul 
IBAN si banca de la rubrica "Cumparator"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 obligatia mentionarii datelor de identificare a persoanei 
care efectueaza livrarea in formularul de factura fiscala 
se aplica numai în conditiile în care persoana care 
emite factura fiscala efectueaza si livrarea bunurilor 
din gestiunea furnizorului; 

 În cazul în care la data livrarii bunurilor este întocmit 
formularul Aviz de însotire a marfii, urmând ca în 
termenul prevazut de lege sa fie emisa factura fiscala, 
datele de identificare a persoanei care livreaza marfa 
si datele privind expeditia se completeaza numai pe 
avizul de însotire a marfii; 

 În conditiile în care pe avizul de însotire a marfii este 
înscrisa mentiunea "Urmeaza factura", nu este 
obligatorie completarea datelor privind "Pretul unitar" si 
"Valoare", acestea fiind elemente care se regasesc în 
mod obligatoriu pe factura. În aceasta situatie, pe 
avizul de însotire a marfii se vor introduce alte 
informatii, care sa conduca la identificarea produselor, 
respectiv codul produsului, greutate, volum sau alte 
elemente similare; 

 Sunt specificate o serie de formulare care ies din 
categoria formularelor cu regim special; 

 

 Se abroga prevederea privind obligativitatea utilizarii 
de catre unitatile de comert cu amanuntul a 
formularului Monetar, pentru inregistrarea veniturilor; 

 Se abroga prevederea obligativitatii organizarii de 
gestiuni separate, cu personal separat si conturi 
analitice distincte in cazul desfasurarii de comert cu 
amanuntul cat  si  cu ridicata. 

 

ORDINUL 1530 / 2005 privind procedura de restituire a 
accizelor pe baza deconturilor de scutire de accize 

Principalele prevederi sunt: 

 In vederea solutionarii, deconturile de scutire de accize 
vor fi supuse unei analize de risc avand termen de 
finalizare de 15 zile. In functie de rezultatele acestei 
analize, se va stabili categoria de risc fiscal aferenta 
unui contribuabil (risc mare sau mic). 

 Contribuabilii care îndeplinesc cel puţin una dintre 
conditiile de mai jos sunt considerati contribuabili cu 
risc fiscal mare si pot beneficia de restituirea accizelor 
numai cu control anticipat:  

ο au înscrise fapte în cazierul fiscal; 

ο sunt nou-autorizaţi; 

ο nu au nici un salariat; 

ο nu au bunuri imobile sau mobile în patrimoniu; 

ο activitatea de inspecţie fiscală a comunicat 
compartimentului de specialitate informaţii că 
prezintă un risc fiscal mare; 

ο organele teritoriale ale Gărzii Financiare au 
comunicat compartimentului de specialitate 
informaţii că prezintă un risc fiscal mare. 

 Decizia de restituire de accize, in cazul contribuabililor 
cu risc fiscal mic, este o decizie sub rezerva verificarii 
ulterioare. Controlul ulterior se efectueaza in maximum 
2 ani de la aprobarea restituirii. 

 

LEGEA 302 / 2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 

 O importanta modificare adusa Legii 31 / 1990 este 
marirea capitalului social minim al societatilor pe 
actiuni si in comandita pe actiuni la 25.000 EUR, în 
echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat 
de Banca Naţională a României la data subscrierii. 
Anterior acestei modificari capitalul social minim al 
unei SA era de 2.500 RON.  

 În termen de un an de la data intrării în vigoare a Legii 
302/2005 (până la data de 30 Octombrie 2006), 
societăţile pe acţiuni şi societăţile în comandită pe 
acţiuni la care nivelul capitalului social este mai mic 
decat limita de mai sus, sunt obligate să-şi majoreze 
capitalul social, sub sancţiunea dizolvării societăţii la 
cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. 

 Alte modificări aduse Legii 31/1990 prin Legea 
302/2005 se referă la o mai bună organizare a 
procedurii de dizolvare.  
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SARBATORI DE  IARNA 

Zile de sarbatori legale  

Zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza sunt : 

ο 1 Decembrie ; 

ο Prima si a doua zi de Craciun ; 

ο 1 si 2 Ianuarie. 

Concediul de odihna 

In cazul in care zilele de sarbatori legale coincid cu perioada de 
concediu de odihna solicitata, aceste zile nu se includ in 
numarul de zile de concediu de odihna. 

În cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere 
cu ocazia sarbatorilor legale, salariatii beneficiaza, pentru 
munca prestata in aceste zile, de compensarea cu timp liber 
corespunzator, perioada  fiind decisa de comun acord cu 
angajatorul (conform dispozitiilor mentionate in Regulamentul 
de Ordine Interioara).  Daca nu se pot acorda zile libere 
salariatii beneficiaza de plata acestora dublu. 

Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de 
o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat 
salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter 
permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in 
contractul individual de munca. 

Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a 
drepturilor salariale, prevazute mai sus, din ultimele 3 luni 
anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicat cu 
numarul de zile de concediu. 

Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre 
angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea în 
concediu (OUG 65 din 29.06.2005 care modifica si completeaza 
Legea 53/2003 – Codul Muncii). 

Efectuarea concediului de odihna 

Durata concediului anual de odihna este de minim 21 de zile 
lucratoare pe an. 

Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. Daca din 
motive exceptionale, intr-un an calendaristic, salariatii nu au 
efectuat integral concediul de odihna, sunt obligati sa il 
efectueze pana la sfarsitul anului urmator.  

Durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda 
proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. 

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este 
permisa numai in cazul incetarii contractului individual de 
munca. 

Premii la sfarstit de an 

Premiile pot fi oferite sub mai multe forme : 

 prime care sunt adaugate la salariul brut al lunii 
decembrie calculandu-se asupra lor toate contributiile 
sociale precum si impozitul pe venit. Pentru angajator 
aceasta prima si contributiile patronale aferente sunt 
cheltuieli deductibile fiscal; 

 alocarea sumei de 150 RON pentru fiecare copil minor 
al salariatilor. Aceasta suma poate fi acordata si sub 
forma de tichet cadou, cheltuiala putand fi prinsa in 
cheltuieli sociale si deductibila fiscal in limita cotei din 
fondul de 2,5% din fondul anual de salarii, alaturi de 
celelalte categorii de cheltuieli sociale prevazute de 
Codul Fiscal; 

 “cadourile de Craciun”, altele decat cele mentionate in 
paragraful anterior, sunt considerate avantaje in natura 
si impozabile salariatului. Pentru angajator sunt 
cheltuieli deductibile fiscal, daca s-au impozitat la 
salariat; 

 cadourile achizitionate de angajator si oferite 
salariatilor cu ocazia pomului de Craciun pot fi 
inregistrate in cheltuieli de protocol. De mentionat ca 
aceste cheltuieli de protocol sunt deductibile fiscal in 
limita a 2% din suma calculata astfel: total venituri 
impozabile – total cheltuieli deductibile (cu exceptia 
cheltuielilor cu impozitul pe profit si a cheltuielilor cu 
protocolul ale exercitiului).  

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGEA nr. 312 / 2005 privind dobândirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii 
străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice 
străine 

 Cetăţeanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul 
într-un stat membru sau în România, precum şi 
persoana juridică constituită în conformitate cu 
legislaţia unui stat membru pot dobândi dreptul de 
proprietate asupra terenurilor în aceleaşi condiţii cu 
cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români şi 
pentru persoanele juridice române 

 Cetăţeanul străin, apatridul şi persoana juridică 
aparţinând statelor terţe pot dobândi dreptul de 
proprietate asupra terenurilor, în condiţiile 
reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de 
reciprocitate, dar nu in conditii mai favorabile decat 
cele aplicate statelor membre 

 stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene 
sau al Spaţiului Economic European; 

 stat terţ - orice alt stat decât statele membre; 

 Prezenta lege intră în vigoare la data aderării 
României la Uniunea Europeană. 

 

Reminder - MICROINTREPRINDERE 

Daca o microintreprindere nu mai indeplineste, in cursul unui 
an, una din conditiile aferente microintreprinderii (de exemplu, 
de la 1 august 2005 si pana la 31 decembrie 2005 nu mai are 
nici un angajat), societatea are obligatia de a depune declaratia 
010 (pentru modificare vector fiscal) in perioada 01.01.2006 – 
30.01.2006, pentru ca se considera ca termenul de 30 zile 
pentru depunere trebuie calculat incepand cu data de la care se 
schimba efectiv regimul de impozitare (in exemplu - cazul 
nostru 01.01.2006); 
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CNAS si Ordonanta 107 / 2005 privind contributiile sociale 
de sanatate 

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) face 
urmatoarele precizari cu privire la aplicarea Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului 107/ 25 iulie 2005 (MO645) privind 
contributiile de asigurari de sanatate, astfel: 

Cetatenii straini detasati in Romania 

CNAS considera ca: 

 Un cetatean strain se afla temporar in Romania pina la 
obtinerea permisului de sedere „temporara”. In 
aceasta perioada sederea in Romania se considera 
temporara si contributia este facultativa. 

 Din momentul obtinerii permisului de sedere, se 
considera ca cetateanul strain are resedinta in 
Romania si contributia la fondul de sanatate devine 
obligatorie. Aceasta se calculeaza ca 6.5% din 
venitul impozabil in Romania. 

Persoane fizice autorizate 

In privinta activitatilor autorizate sau profesiilor liberale, 
interpretarea CNAS este ca se datoreaza contributia calculata 
asupra venitului obtinut din aceste activitati – indiferent daca 
este sau nu singurul venit impozabil asupra caruia se 
calculeaza contributia. 

CNAS a publicat recent spre dezbatere publica, pe site-ul 
Ministerului Sanatatii ( www.ms.ro ), proiectul unei noi legi 
privind  asigurarile sociale de sanatate in care urmeaza sa se 
clarifice prevederile OUG 107/2005. 

 

ORDONANTA de urgenta a Guvernului nr. 148 / 2005  
privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului  

Incepand cu 1 ianuarie 2006 indemnizatia lunara pentru 
crestere si ingrijire copil in varsta de pana la doi ani, sau pana 
la 3 ani pentru copilul cu handicap, este de 800 RON.  

Persoanele pot solicita la Primaria de care apartin (in functie de 
domiciliu) aceasta indemnizatie daca in ultimul an anterior datei 
nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale 
supuse impozitului pe venit. Sunt luate in calcul si stagiile de 
cotizare contributive sau asimilate, in conformitate cu 
prevederile Legii 19 / 2000 privind sistemul public de pensii si 
alte drepturi de asigurari sociale, precum si perioadele in care 
solicitantul si-a insotit sotul / sotia trimis in misiune permanenta 
in strainatate. 

In perioadele in care beneficiarii drepturilor prevazute 
realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, se 
acorda un stimulent lunar in cuantum de 300 RON, situatie in 
care plata indemnizatiei de 800 RON se suspenda.  

De indemnizatia sau stimulentul de mai sus beneficiaza, 
optional, oricare dintre parinti.  

Calculul si plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta 
cat si a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, 
se fac de catre directiile teritoriale ale Ministerulului Muncii 
Solidaritatii Sociale si Familiei. Perioada in care o persoana 
beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta ordonanta 
constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in 
acceptiunea Legii 19 / 2000.  

Asupra drepturilor prevazute nu se datoreaza celelalte 
contributii sociale obligatorii stabilite de lege, neexistand nici o 
precizare in ceea ce priveste impozitul pe venit. 

Prevederile prezentei ordonante se aplica si persoanelor care la 
data de 31 decembrie 2005 se afla in plata indemnizatiei pentru 
cresterea copilului, reglementata de Legea 19 / 2000. 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007: 

 Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta 
de pana la doi ani va fi de 600 RON; 

 Stimulentul lunar pentru perioadele in care beneficiarul 
realizeaza venituri profesionale va fi de 100 RON; 

 Alocatia lunara de stat pentru copilul in varsta de pana 
la doi ani, sau 3 ani in cazul copilului cu handicap, va fi 
de 200 RON. 

In termen de 60 de zile de la data publicarii ordonantei in 
Monitorul Oficial, Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si 
Familiei va elabora norme metodologice de aplicare.  

 

ORDONANTA de urgenta a Guvernului 144 / 2005 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 76 / 2002 privind 
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii 
fortei de munca 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2006 angajatorii au obligatia 
platii contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj in cota de 
2,5% aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare. 

Sunt 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. 

Pentru calculul indemnizatiei de somaj si pentru perioada de 
acordare, Agentia Nationala de Ocupare si Formare 
Profesionala va tine cont de perioada de stagiu de cotizare la 
fondul de somaj si vechimea totala in munca (pentru detalii, 
consultati Buletinul Informativ APEX  Nr 10 http://www.apex-
team.ro/rom/newsletter.htm). 

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. 

 

LEGEA 333 / 2005 privind ratificarea Convenţiei dintre 
România şi Republica Austria   

Pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale 
cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-
anexă, semnate la Bucureşti la 30.03.2005 
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PROIECT COD FISCAL 2006 

Impozitul pe profit 

 Deductibilitatea cheltuielilor de transport si cazare in 
tara si strainatate efectuate de salariati si 
administratori nu ar mai fi conditionata de realizarea de 
profit; 

 Tratamentul fiscal aplicabil cheltuielilor de 
sponsorizare si mecenat ar fi extins si asupra 
cheltuielilor cu bursele private; 

 Versiunea proiectului de modificare a Codului Fiscal 
(din data de 21.11.2005) nu mai mentioneaza nimic 
despre faptul ca pierderile din casare / vanzare 
imobilizari nu ar mai fi deductibile incepand cu 2006. 
Aceste pierderi devin deductibile fara sa mai fie 
mentionata conditionarea deductibilitatii de vanzarea 
prin licitatie sau prin departament intern specializat.  

Impozitul pe venit 

Veniturile din salarii 
 Scutirea veniturilor din salarii ca urmare a activitatii de 

creare de programe pentru calculator s-ar mentine 
incepand cu 1 ianuarie 2006 numai cu avizul favorabil 
al Consiliului Concurentei. 

 Veniturile din salarii realizate de catre persoanele 
fizice cu handicap grav si accentuat nu ar fi impozabile 
la functia de baza. 

Veniturile din investitii 

 Veniturile din dividende – vor fi impozitate cu 16% 
incepand cu 1 ianuarie 2006 

 Veniturile sub formã de dobânzi pentru: 

ο depozitele la termen constituite; 

ο instrumentele de economisire dobandite;  

ο contractele civile incheiate; 

ο depozitele la vedere/conturile curente constituite 

ο incepand cu 1 ianuarie 2006 se vor impune cu o 
cotã de 16% din suma acestora 

 Veniturile sub formã de dobânzi pentru: 

ο depozitele la termen constituite; 

ο instrumentele de economisire dobandite;  

ο contractele civile incheiate; 

ο depozitele la vedere/conturile curente constituite; 
anterior datei de 1 ianuarie 2006 dar a caror 
scadenta este incepand cu data de 1 ianuarie 2006, 
pentru determinarea impozitului pe veniturile din 
dobanzi se va aplica cota de impozit de la data 
constituirii 

 
 
 
 
 

 
Venituri din activitati agricole 
Este definita o noua categorie de venituri din activitati agricole, 
respectiv veniturile din valorificarea produselor agricole 
obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile 
agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati 
specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala 
sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare. Impozitul aferent 
se va calcula prin retinere la sursa cu cota de 2%, impozitul 
fiind final. 

Impozitul pe veniturile nerezidentilor 
 Vor fi impozitate veniturile realizate de nerezidenti din 

lichidare/ dizolvare fara lichidare a unei persoane 
juridice romane. Aceste venituri sunt constituite de 
excedentul distributiilor in bani sau natura care 
depasesc valoarea aportului la capitalul social; 

 Impozitul datorat se va calcula prin aplicarea 
urmatoarelor cote asupra veniturilor brute: 

ο 16% pentru dobanzile la depozitele la termen, 
depozitele la vedere / conturi curente, certificate de 
depozit si alte instrumente de economisire la banci 
si la alte institutii de credit autorizate si situate in 
Romania, constituite/achizitionate dupa data de 1 
ianuarie 2006. Pentru cele constituite anterior 
acestei date se aplica cota de impozit valabila la 
data constituirii. 

ο 20% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc 

ο 16% in cazul oricaror venituri impozabile obtinute din 
Romania 

Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal 

 Se va modifica baza impozabila – venitul impozabil nu 
ar mai fi determinat ca diferenta intre valoarea de 
instrainare si valoarea de baza a proprietatii 
respective, ci ar fi reprezentat de chiar valoarea de 
instrainare a proprietatii, definindu-se modul de 
determinare a acesteia, in functie de modalitatea de 
transfer;  

 Impozitul ar fi determinat prin aplicarea unei cote de 
2% (fata de 10% prevazut initial) asupra venitului 
impozabil 

Impozite si taxe locale 
 Impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren, taxa pentru 

eliberarea unei autorizatii pentru desfãsurarea unei 
activitãti economice nu se datoreazã de cãtre 
persoanele cu handicap. 
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AGENDA LUNII DECEMBRIE 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 luni, 12 decembrie este ultima zi pentru depunerea si 
plata: 

 declaratiei-decont privind sumele incasate 
reprezentand taxa hoteliera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca luni, 12 decembrie este ultima zi pentru plata: 

 taxei hoteliere 

 taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  

 

Ca joi 15 decembrie este ultima zi pentru plata: 

 impozitului pe veniturile din activitatile independente 
(transa IV) 

 impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor 
(transa IV) 

 impozitului pe veniturile din activitati agricole – in 
sistem real (transa IV) 

Ca marti, 27 decembrie 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 marti, 27 decembrie 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 vineri, 30 decembrie este ultima zi pentru: 

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

 plata impozitului pe dividendele aferente anului 
2004 si neridicate  

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