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HOTARAREA DE GUVERN nr. 1861 din 22 decembrie 2006 privind Normele metodologice 
de aplicare a CODULUI FISCAL (MO 1044 din 29 decembrie2006) 

Impozit pe profit 

- 31 decembrie 
2006. 

-

 

Este detaliat modul de impunere a veniturilor din vanzarea / cesionarea titlurilor de 

B-dul Dacia 56,  

Bucuresti, Sector 2 

Tel: +40 (0) 31 809 2739  

Fax:+40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Nr. 12 / 2006  

Noutati Noutati legislativelegislative  

Cuprins: 

INDICATORI SOCIALI   

HOTARAREA DE GUVERN 
nr. 1861 din 22 decembrie 
2006 - Norme metodologice 
aplicare COD FISCAL  

ORDIN nr. 2001 din 22 
noiembrie 2006 - modificarea 

1 .752/2005  aprobare 

conforme cu directivele 
europene 

LEGE nr. 441 din 27 
noiembrie 2006  modificarea 

 

decembrie 2006 nivel rata 

 

LEGE nr. 448 din 6 
decembrie 2006  protectia si 
p romovarea dreptur i lor 
persoanelor cu handicap 

LEGE nr. 467 din 12 
decembrie 2006  stabilirea 
cadrului general de informare 
si consultare a angajatilor 

HOTARAREA nr. 1825 din 21 
decembrie 2006 stabilirea 
salariul de baza minim brut pe 
tara garantat in plata 

REGISTRUL de evidenta a 
SALARIATILOR format 
electronic 

C A R D U L  E U R O P E A N  
a s i g u r a r i  s o c i a l e  d e 
SANATATE 

TVA 2007  PRINCIPALE  
MODIFICARI si ultimele 
Ordine MFP 

Cursuri VALUTARE DE 
INCHIDERE  2006 

AGENDA  lunii ianuarie 2007 

INDICATORI SOCIALI   

Contributie 2007 Angajator (rata %) 
Angajat 
(rata %) 

Contributie pentru asigurari sociale 19,65 % pentru conditii normale de 
munca 

24,65% pentru conditii deosebite de 
munca 

29,65% pentru conditii speciale de 
munca 

9,5% 

Contributie pentru concedii 
medicale si indemnizatii de 
asigurari de sanatate 

0,85%   

Contributie pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

0,5% - 4% in functie de codul CAEN al 
activitatii principale 

  

Contributie la fondul de somaj 2,25% 1% 

Fondul de garantare pentru plata 
creantelor salariale 

0,25%   

Contributie la fondul de asigurari 
sociale de sanatate 

6% 6,5% 

Comision ITM  0,25% sau 0,75%  

Impozit pe venitul din salarii   16% 

Fond pentru neangajare de 
persoane cu handicap (pentru 
societatile care au peste 50 
salariati) 

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

  

Tichet de masa 7,45 RON   

Salariu minim pe economie (brut) 390 RON   

brut INSSE Octombrie 2006 
1.155 RON   

Diurna (in tara) 10,52 RON   

Nu s-au publicat inca normele de aplicare a fondurilor private de asigurari sociale.  
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participare sau a proprietatilor imobiliare realizate de 
persoane juridice straine. 

pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri. 

Din 2007 doar bancile, iar din 2008 toti platitorii de impozit 
pe profit vor face plati trimestriale anticipate pentru 
impozitul pe profit, reprezentand cate un sfert din impozitul 
anticipat pentru intregul an - determinat pe baza impozitului 
pe anul precedent multiplicat cu indicele de inflatie. 

A fost exclusa prevederea conform careia valoarea ramasa 
neamortizata este deductibila la calculul profitului 
impozabil, numai in situatia in care mijloacele fixe sunt 
valorificate prin unitati specializate sau prin licitatie 
organizata potrivit legii. 

Impozit pe venit 

Venituri neimpozabile 

Stimulentul acordat pentru sustinerea familiei in vederea 
cresterii copilului. 

Veniturile realizate de proprietar/arendas din valorificarea 
in stare naturala a produselor obtinute de pe terenurile 
agricole si silvice, proprietate privata sau luate in arenda. 

Veniturile din dobanzi realizate incepand cu data de 1 
ianuarie 2007 la depozitele la vedere /conturile curente. 

Nu sunt considerate avantaje contributiile la un fond de 
pensii facultative suportate de angajator pentru angajatii 
proprii, in limita a 200 Euro anual pe participant. 

Alte dispozitii 

Este stabilit tratamentul fiscal al tichetelor cadou acordate 
persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de 
venituri din salarii. Tichetele de cresa sunt venituri 
neimpozabile pentru salariat, respectiv cheltuieli deductibile 
pentru angajator. 

Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea 
folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 
contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu 
anul fiscal urmator califica aceste venituri in categoria 
venituri din activitati independente si le supun regulilor de 
stabilire a venitului net pentru aceasta categorie. 

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati 
desfasurate pe baza contractelor/conventiilor civile, 
incheiate potrivit Codului civil au dreptul sa opteze pentru 
impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind 
final. 

activitatea contribuabili care obtin venituri sub forma de 

activitatea contribuabilul. Declaratia informativa se depune 
ori de cate ori apar modificari de natura inceperii/incetarii 
activitatii in documentele care atesta raporturile de munca, 
in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. 

Este detaliata metodologia de calcul al impozitului aferent 
contractelor de optiuni, swap si forward. 

Baza impozabila in cazul dizolvarii fara lichidare a unei 

persoane juridice se stabileste astfel: 

Se determina diferenta intre valoarea elementelor de activ 

si sumele reprezentand datoriile societatii; 

Din suma stabilita anterior se deduce aportul la capitalul 

social al persoanei fizice beneficiare. 

Platitorii de venituri pentru care exista obligatia retinerii la 
sursa trebuie sa declare impozitele retinute astfel: 

Pentru veniturile din activitati independente, din salarii, din 

transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vanzare / 
cumparare de teren, pana la data de 28 februarie; 

Pentru toate celelalte tipuri de venituri, data este 30 iunie. 

Impunerea veniturilor din tranzactii imobiliare 

Venitul din transferul proprietatilor imobiliare se impoziteaza 
astfel: 

In cazul proprietatilor imobiliare detinute pana la 3 ani: 

Pana la valoarea de 200.000 RON inclusiv, cota de 

impunere este 3%;  

Peste valoarea de 200.000 RON, impozitul este 6.000 

RON plus 2% din valoarea ce depaseste 200.000 RON. 

In cazul proprietatilor imobiliare detinute peste 3 ani: 

Pana la valoarea de 200.000 RON inclusiv, cota de 

impunere este 2%;  

Peste valoarea de 200.000 RON, impozitul este 4.000 

RON plus 1% din valoarea ce depaseste 200.000 RON. 

In cazul transferului de proprietate, baza de impunere este 
valoarea declarata de parti in actele de transfer. Impozitul este 
incasat de notarul public si trebuie virat catre Bugetul de Stat 
pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii in care a fost retinut. 

Impozit pe veniturile nerezidentilor 

Sunt scutite dobanzile aferente depozitelor la vedere si a 
conturilor curente, indiferent de nivelul ratelor dobanzii. 

Impozitul pe veniturile din dobanzi la depozitele la termen, 
certificate de depozit si alte instrumente de economisire la 
banci si alte institutii de credit se calculeaza si se retine de 
catre aceste institutii astfel: 

la momentul inregistrarii dobanzilor in contul de depozit al 

titularului; 

la momentul rascumpararii, in cazul certificatelor de 

depozit si al instrumentelor de economisire. 

Dobanzile la imprumuturile intre societati din statele 
membre ale Uniunii Europene (UE) in conditiile prevazute 
de Directiva privind dobanzile si redeventele sunt impuse 
cu 10% pana in 2011; ulterior, vor fi scutite. 

Redeventele platite de o persoana juridica romana unei 
persoane juridice rezidente intr-un stat membru al UE, in 
conditiile prevazute de Directiva privind dobanzile si 
redeventele sunt impuse cu 10% pana in 2011; ulterior, vor 
fi scutite. 

Dividendele platite de o persoana juridica romana unei 
persoane juridice rezidente dintr-un stat membru al UE vor 
fi scutite de impozit, in anumite conditii referitoare la forma 
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juridica si rezidenta fiscala si daca beneficiarul 
dividendelor: 

detine o participare minima in titlurile de participare ale 

persoanei juridice romane, 15% incepand cu 2007, 
scazand la 10% din 2009; 

detine participarea minima pe o perioada neintrerupta de 

cel putin 2 ani, calculata pana la data platii dividendelor. 

Certificatul de rezidenta fiscala al unui nerezident 
beneficiar al unor venituri realizate din Romania, care este 
prezentat in cursul anului pentru care se fac platile, este 
valabil si in primele 60 de zile calendaristice ale anului 
urmator. 

Impozit pe veniturile microintreprinderilor 

Pentru anul 2007, cota de impunere a microintreprinderilor 
este de 2% din totalul veniturilor.  

In cazul in care in cursul anului fiscal, o microintreprindere 
realizeaza venituri mai mari de 100.000 de Euro sau 
depaseste proportia de 50% de venituri realizate din 
consultanta sau management, aceasta datoreaza impozit 
pe profit incepand cu trimestrul in care limita a fost 
depasita, luandu-se in calcul veniturile si cheltuielile 
realizate de la inceputul anului fiscal. Aplicarea din 2007 a 
criteriului privind depasirea in cursul anului a proportiei de 
50% a veniturilor din consultanta si management in total 
venituri a fost adaugat prin intermediul Ordonantei de 
urgenta nr. 110 din 21 decembrie 2006 (MO 1028 din 27 
decembrie 2006). 

Incadrarea in categoria veniturilor din consultanta si 
management se efectueaza prin analizarea contractelor 
incheiate. 

Accize si alte taxe speciale 

Este reglementat regimul aferent tuicii, rachiurilor din 
fructe, rachiurilor din vin sau din produse de vinificatie 
realizate in gospodariile individuale, destinate strict 
consumului propriu al acestora.  

Toate gospodariile individuale care detin instalatii de 
productie au obligatia de a se inregistra la autoritatea 
teritoriala prin administratia finantelor publice in raza careia 
isi au domiciliul, iar in cazul gospodariilor care realizeaza 
astfel de produse pentru consumul propriu, odata cu 
inregistrarea, au obligatia de a declara cantitatile estimate 
a fi obtinute la nivelul unui an. Pentru cantitatea de 50 de 
litri de produs destinata consumului propriu al unei 
gospodarii individuale, nivelul accizei datorate reprezinta 
50% din cota standard a accizei aplicata alcoolului etilic, 
respectiv 375 Euro pe hectolitru de alcool pur. Gospodaria 
individuala care nu detine in proprietate instalatii de 
productie, dar are recolta proprie de fructe, poate realiza 
tuica si rachiuri pentru consumul propriu in sistem de 
prestari servicii numai in antrepozite fiscale autorizate 
pentru productia de astfel de produse.  

Sunt revizuite conditiile de autorizare a antrepozitelor 
fiscale in functie de specificul activitatii ce se desfasoara in 
interiorul acestora si modalitatile de aprobare a notelor de 
comanda pentru timbre si banderole, aferente produselor 
supuse sistemului de marcare. 

Taxa speciala pentru prima inmatriculare in Romania a 
autovehiculelor: 

nu se aplica autovehiculelor inmatriculate temporar in 

Romania pe o perioada de timp egala cu durata de 
valabilitate a asigurarii internationale (cartea verde); 

se plateste de catre persoana fizica sau juridica care face 

inmatricularea, in numerar sau prin virament; 

nu se plateste pentru autovehiculele inmatriculate dupa 1 

ianuarie 2007 si pentru care accizele au fost platite cu 
ocazia importului sau a achizitionarii de pe piata interna in 
cursul anului 2006; 

nu se datoreaza taxa speciala nici in cazul autoturismelor 

introduse in Romania pe baza unor contracte de leasing 
initiate inainte de 1 ianuarie 2007 si a caror incheiere se 
va realiza dupa aceasta data, pentru care se vor datora 
accizele in vigoare la momentul initierii contractului de 
leasing. 

Prin Ordonanta de urgenta 110 din 21 decembrie 2006 (MO 
1028/ 27.12.2006) s-a modificat nivelul taxei speciale de 
inmatriculare  aferente autovehiculelor din categoriile 
urmatoare: 

Categoria N2 - 

 

Categoria N3 - 

12 tone. 

Categoria M2 - 

 

Categoria M3 - 

 

Astfel pentru aceste categorii nivelul taxei este: 

 

Coeficientul de corelare folosit la calculul taxei speciale a fost 
modificat. Varsta autoturismelor / autovehiculelor stabilita prin 

prima categorie de autovehicule a fost extinsa de la 6 luni la 1 
an. 

Impozite si taxe locale 

Taxele pe terenuri, cladiri si mijloace de transport nu se vor 
mai plati trimestrial, ci de doua ori pe an (31 martie si 30 
septembrie). 

Impozitul pe locuinte cu o suprafata ce depaseste 150 mp 
este majorat cu 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din 
acestia. 

Taxa pe cladiri datorata de persoanele juridice s-a 

Norma de poluare a autovehiculului Euro/1 cmc 

Euro 4 0 

Euro 3 0 

Euro 2 0,2 

Euro 1 0,9 

Non-euro 1,2 
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modificat. Autoritatile locale sunt in masura sa stabileasca 
cota de impozitare a cladirilor, care poate fi cuprinsa intre 
0,25% si 1,5%.  

Autoritatile locale pot majora limitele maxime cu 20%. 

Incepand cu 1 ianuarie 2007, consiliile locale pot sa acorde 
societatilor comerciale urmatoarele facilitati fiscale: 

pentru investitii de peste 500.000 de euro - scutiri de la 

plata taxei pe cladiri sau terenuri pe o perioada de 
maximum 5 ani; 

pentru investitii de peste 500.000 de euro ce au fost 

finalizate inainte de 1 ianuarie 2007 - o cota speciala 
redusa de 0,25% a impozitului, pentru o perioada de 3 
ani, incepand cu 1 ianuarie 2007. 

In Norme se prezinta diverse exemple de calcul al 
impozitului si taxei pe cladiri si respectiv al impozitului si 
taxei pe teren.  

Impozitele si taxele locale stabilite se indexeaza o data la 3 
ani. 

Persoanele juridice sunt obligate sa reevalueze cladirile din 
3 in 3 ani  sau, in caz contrar, sa plateasca o cota de 
impozit cuprinsa intre 5% si 10% aplicata la valoarea de 
intrare a cladirii in patrimoniu, 

 

TVA 

Grup fiscal  

Grupul fiscal se va putea constitui, de la 1 ianuarie 2007, 

persoane impozabile care sunt considerate mari 
contribuabili. Grupul fiscal se constituie pe baza cererii 
membrilor grupului si a aprobarii organelor fiscale.  

-un 
singur grup fiscal. 

ani. 

 

Fiecare membru al grupului:  

-

acesta pe parcursul perioadei fiscale; 

copie a acestui document, organului fiscal de care 
 

 

 

Reprezentantul grupului: 

-

 

-un decont consolidat rezultatele din toate 

 

decont de TVA consolidat; 

 

Curs de schimb valutar 

cursul valutar stabilit de BNR, sau cursul de schimb utilizat 

de schimb comunicat de BNR sau cursul de schimb al unei 
 

sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat 
pentru determinarea bazei de impozitare a taxei este cursul 

prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat 
pentru determinarea bazei de impozitare a TVA la data 

 

 

Alte dispozitii privind TVA 

Plafonul de inregistrare in scopuri de TVA scade la 35.000 
de Euro, echivalent in RON, la cursul de schimb comunicat 
de BNR la data aderarii (1 ianuarie 2007), rotunjit la 
urmatoarea mie. 

Nu intra in sfera TVA bunurile de natura stocurilor 

 

bunurile nu sunt imputabile; 

obiective dovedite cu documente; 

-

circuitul economic. 

Este prezentat tratamentul aplicabil reducerilor de pret 
acordate consumatorilor finali sub forma de cupoane 
valorice. 

Este prezentat tratamentul aplicabil sumelor achitate de 
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achitate.  

Este prezentat tratamentul aplicabil ambalajelor si 
garantiilor incasate in contul ambalajelor. 

 

 

persoane sunt scutite de TVA.  

Sunt definite conditiile in care se poate opta pentru taxarea 

construite, achizitionate, transformate sau modernizate la 
sau dupa data aderarii. Optiunea trebuie notificata 
organelor fiscale. Notificarea se aplica si societatilor 
care au optat pentru regimul de taxare a acestor 

operatiuni inainte de data din 1 ianuarie 2007 si care 
trebuie sa depuna notificarea prevazuta in Norme in 
termen de 90 zile de la data aderarii. 

 

In Normele de aplicare a Codului Fiscal sunt detaliate 
situatiile de ajustare a dreptului de deducere si implicit a 
TVA deduse. Normele prezinta exemple in acest sens. De 
asemenea sunt explicate modalitatile de tranzit intre 
regimul normal de taxare si regimul mixt.  

Prin derogare de la regula generala, furnizorul bunurilor 
sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de 
importator in scopuri de TVA. 

scopuri de TVA ale celorlalte sedii permanente. 

deducere. 

Dupa 1 ianuarie 2007 se va plati TVA si pentru: serviciile 
de factoring (baza de impunere nu este clar definita), 

recuperare de creante, administrarea si depozitarea 
titlurilor de valoare, dobanda aferenta contractelor de 
leasing financiar (tranzitoriu), contractele noi de vanzare cu 
plata in rate. 

acest sens.  

Facturi 

-

 

In situatia in care denumirea bunurilor / serviciilor prestate 
nu se pot inscrie pe o singura pagina, datele de identificare 
a facturii se vor trece doar pe prima pagina. Fiecare pagina 
trebuie numerotata.  

Nu mai este obligatorie semnarea si stampilarea facturilor. 

 

-
 

centralizatoare. 

Sunt specificate conditiile in care facturarea se poate face 
de cumparator in numele furnizorului si de asemenea 
conditiile pentru utilizarea facturilor transmise electronic.  

Facturile emise si primite se pot stoca electronic, cu 
conditia punerii la dispozitia organelor de control fara 
intarziere, in cazul solicitarii. 

 

Registre obligatorii 

Registrul pentru bunurile mobile corporale primite care 

cuprinde: 

 

data primirii bunurilor; 

 

 

cantitatea bunurilor primite; 

descrierea bunurilor primite; 
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prelucrate transmise clientului; 

clientului; 

 

documente. 

Registrul non-transferurilor de bunuri transportate de 

Registrul non-transferurilor va cuprinde: descrierea, 

documente. Nu trebuie completat acest registru pentru 
 

 

facturare; 

 

250 Euro la cursul de schimb din data la care bunul este 

 

 

Registrul bunurilor de capital in cazul bancilor si 
fondurilor de investitii 

, registrele, 

 

 

 

 

 

 

 

bunuri mobile corporale; 

servicii; 

bunuri de capital; 

 

fiscal; 

(1) lit. b) - g) din Codul fiscal. 

 

 

-
distinct taxa dedusa, taxa nededusa si taxa dedusa pe 
baza de pro-rata. 

 

Registrele si jurnalele prevazute mai sus nu sunt formulare 

-

Normele Codului Fiscal. 

Declaratii privind achizitiile / livrarile intracomunitare  

Desi nu vor mai trebui intocmite declaratii vamale de 
import/export, toate livrarile si achizitiile din tari membre UE vor 
trebui incluse intr-o declaratie recapitulativa trimestriala ce se 
completeaza on-line http://www.intrastat.ro/fddo.php 

scopuri de TVA ale furnizorilor si verificata valabilitatea acestora 
in baza de date VIES pentru evitarea platii TVA 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm. 

 

ORDIN nr. 2001 din 22 noiembrie 2006 privind modificarea 

(MO 994/2006) 

Prezentul ordin aduce precizari privind completarea notelor 
explicative anexa la situatiile financiare precum si la raportul 
administratorilor privind guvernanta corporativa, tranzactii cu 
entitati legate, controlul intern. 
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Aceasta lege aduce modificari importante asupra carora vom 
reveni pe larg in cadrul Buletinului informativ APEX Team nr. 1 / 
2007. 

Printre cele mai importante modificari mentionam: 

Capitalul social al societatii pe actiuni nu poate fi mai mic 
de 90.000 RON. 

Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai 
mic de 2. 

Functionarea mai multor societati la acelasi sediu este 
permisa daca este indeplinita cel putin una dintre conditii: 

Imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai 

multor societati in incaperi diferite; 

Cel putin o persoana este asociat in fiecare dintre 

societati; 

Daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al 

imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii. 

Legea defineste doua sisteme de conducere a societatilor:  

Sistemul unitar bazat pe conducerea societatii de catre 

administrator / consiliu de administratie; 

Sistemul dualist bazat pe conducerea societatii de catre 

directorat si de catre consiliul de supraveghere.  

Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al SRL al 

calitatea de administrator unic sau de membru al consiliului 
de administratie. 

 

persoanele fizice (MO 969/2006) 
 

ORDIN nr. 2089 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea 
Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de 

1043/2006) 

 

 

monetare (MO 989/2006) 

 

 

a BNR este de 8,75% pe an. 

ORDIN nr. 113135 din 8 decembrie 2006 privind cuantumul 

 

ORDIN nr. 113139 si 113140 din 21 decembrie 2006 pentru 

 

 

LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (MO 
1006/18.12.2006) 

Prezenta lege abroga OUG 102/1999 privind protectia speciala 
si incadrarea persoanelor cu handicap. 

Printre principalele modificari aduse de prezenta lege 
mentionam: 

Incepand cu data de 21 decembrie 2006 persoanele 

juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de 
angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap 
intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de 
angajati; 

Societatile care nu angajeaza persoane cu handicap, pot 
opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii: 

sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma 

reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe 
tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au 
angajat persoane cu handicap; 

sa achizitioneze produse sau servicii de la unitatile 

protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma 
echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in 
conditiile mentionate mai sus. 

Unitatile protejate pot fi infiintate de orice persoana fizica 
sau juridica, de drept public sau privat, care angajeaza 
persoane cu handicap. Procedura de autorizare a unitatilor 
protejate se va stabili prin ordin al presedintelui Autoritatii 
Nationale pentru Persoanele cu Handicap; 

Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiaza de 
urmatoarele drepturi: 

deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor 

aferente adaptarii locurilor de munca protejate si 
achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in 
procesul de productie de catre persoana cu handicap; 

deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor 

cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la 
locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul 
materiilor prime si a produselor finite la si de la domiciliul 
persoanei cu handicap, angajata pentru munca la 
domiciliu; 

decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a 

cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare 
profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu 
handicap; 

o subventie de la stat, in conditiile prevazute de Legea 

76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj. 

Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007, 
urmand ca in termen de 60 de zile Autoritatea Nationala pentru 
Persoanele cu Handicap sa elaboreze norme metodologice de 
aplicare. 
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LEGE nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea 
cadrului general de informare si consultare a angajatilor 
(MO 1006/18.12.2006) 

Prezenta lege se aplica, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, 
societatilor cu sediul in Romania care au cel putin 20 de 
angajati. 

Angajatorii au obligatia sa informeze si sa consulte 
reprezentantii angajatilor cu privire la: 

evolutia recenta si evolutia probabila a activitatilor si 
situatiei economice a intreprinderii; 

situatia, structura si evolutia probabila a ocuparii fortei de 
munca in cadrul intreprinderii, precum si cu privire la 
eventualele masuri de anticipare avute in vedere, in 
special atunci cand exista o amenintare la adresa locurilor 
de munca; 

deciziile care pot duce la modificari importante in 
organizarea muncii, in relatiile contractuale sau raporturile 
de munca, inclusiv cele vizate de legislatia romana privind 
procedurile specifice de informare si consultare in cazul 
concedierilor colective si al protectiei drepturilor angajatilor, 
in cazul transferului intreprinderii. 

Angajatorul nu este obligat sa comunice informatii sau sa 
intreprinda consultari, daca  acestea sunt de natura sa dauneze 
grav functionarii intreprinderii sau sa prejudicieze interesele. 
Decizia de a nu comunica aceste informatii sau de a nu 
intreprinde consultari trebuie motivata fata de reprezentantii 
angajatilor. 
 

HOTARAREA nr. 1850 din 21 decembrie 2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

 
 

HOTARAREA nr. 1825 din 21 decembrie 2006 pentru 

stabilirea salariul de baza minim brut pe tara garantat in 
plata (MO 1025/22.12.2006) 

Incepand cu 1 ianuarie 2007, salariul minim brut pe economie 
este de 390 RON pe luna. Pentru un program complet de lucru 
de 170 ore in medie pe luna in anul 2007, nivelul de 390 RON 
lunar reprezinta 2,294 RON pe ora. 

 

REGISTRUL de evidenta a SALARIATILOR in format 

electronic 

Conform prevederilor HG nr. 161/2006, incepand cu data de 31 
decembrie 2006, fiecare angajator are obligatia de a infiinta un 
registru general de evidenta a salariatilor, in format electronic, 
si de a-l transmite la Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui 
raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul, pana la data de 30 
ianuarie 2007 pentru angajatorii care la data de 31 decembrie 
2006 au in vigoare cel putin 1 contract individual de munca, 
indiferent daca acesta este suspendat sau nu. 

Registrul in format electronic se completeaza de catre 
angajator cu ajutorul aplicatiei distribuita gratuit de catre 
Inspectia Muncii http://reges.inspectiamuncii.ro:8081. 

 

CARDUL EUROPEAN de asigurari sociale de SANATATE 

Reglementat de Legea 95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii, cardul european de asigurari sociale de sanatate este  
documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii 
medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat 

membru al Uniunii Europene (sedere temporara  deplasarea 
unei persoane in unul dintre statele membre ale UE pentru 
motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru 
o perioada de timp necesara deplasarii, dar nu mai mult de 6 
luni). 

Cardul european se elibereaza pe cheltuiala asiguratului, de 
catre casa de asigurari de sanatate la care acesta este 
asigurat, numai in situatia deplasarii asiguratului pentru sedere 
temporara intr-un stat membru al UE si confera dreptul de a 
beneficia de asistenta medicala necesara.  

 

TVA 2007  PRINCIPALELE  MODIFICARI 

Regimul de TVA aplicat comertului cu statele membre 

Livrarile intracomunitare sunt scutite de TVA cu drept de 
deducere in Romania pe baza dovezii de transport a 
bunurilor si a codului valid de inregistrare de TVA al 
clientului. 

Noul regim al achizitiilor intracomunitare:  

taxare in Romania  in cazul societatilor inregistrate in 

scopuri de TVA (taxare inversa); 

taxare in statul membru de origine  in cazul societatilor 

neinregistrate in scopuri de TVA si valoarea anuala a 
achizitiilor intracomunitare este mai mica de 10.000 Euro; 

taxare in Romania  in cazul mijloacelor noi de transport 

si a bunurilor accizabile. 

Transferul bunurilor  reprezinta transportul bunurilor intre 
doua state membre fara transmiterea proprietatii bunurilor: 

in statul membru 1  transferul este asimilat unei livrari 

intracomunitare; 

in statul membru 2  operatiune asimilata unei achizitii 

intracomunitare  taxare inversa; 

Proprietarul trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA 

in statul membru 2 (in care se afla cumparatorul 
bunurilor). 

Bunuri in stoc in alt stat membru: 

stocuri in consignatie / stocuri la dispozitia clientului; 

implica transferul in statul membru de origine; 

in statul membru de destinatie tranzactia este asimilata 

cu o achizitie intracomunitara urmata de o livrare locala; 

este necesara inregistrarea furnizorului in statul membru 

Pana la 31 decembrie 2006 Dupa 1 ianuarie 2007 

Importuri / exporturi intre 
Statele Membre 

Achizitii / Livrari 
intracomunitare 

Operatiuni de perfectionare 
activa / pasiva cu Statele 

Membre 

Antrepozite vamale 

Regimul de TVA pentru 
circulatia bunurilor 

Stocuri in consignatie sau la 
dispozitia clientului 

Regimuri speciale  
mijloace de transport noi, 

bunuri accizabile, vanzari la 
distanta 
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de destinatie, cu exceptia cazului in care atat statul 
membru de origine cat si statul membru de destinatie 
aplica masuri de simplificare. 

Non-transfer  reprezinta transportul bunurilor intre 2 state 
membre fara transmiterea dreptului de proprietate si care 
nu se asimileaza cu o livrare / achizitie intracomunitara: 

lucrari efectuate asupra bunurilor in alt stat membru cu 

conditia intoarcerii acestora in tara de origine; 

utilizarea temporara a bunurilor in alt stat membru in 

scopul prestarii de servicii (ex: leasing);  

transmiterea de bunuri in vederea testarii si verificarii 

conformitatii (pentru perioade de maxim 24 luni). 

Regimuri speciale: 

Mijloace de transport noi si bunuri accizabile  TVA se 

datoreaza in statul membru de destinatie; 

Mijloacele de transport noi reprezinta mijloacele de 

transport livrate cu maxim 6 luni dupa intrarea initiala in 
exploatare sau care nu au parcurs mai mult de 6.000 km 

 achizitia intracomunitara este impozabila in Romania 
(indiferent de cumparator). 

Vanzari la distanta:  

reprezinta o livrare intracomunitara de bunuri ce 

presupune transportul bunurilor dintr-un stat membru in 
alt stat membru de catre sau in numele furnizorului, iar 
clientul este fie o persoana juridica neimpozabila, 
intreprindere mica, persoana impozabila care desfasoara 
exclusiv operatiuni scutite fara drept de deducere sau o 
persoana fizica; 

-

-

plata taxei este furnizorul din alt stat membru, care 
 

In cazul in care furnizorul este o societate din Romania, 

daca plafonul pentru vanzari la distanta fixat de celalalt 
stat membru nu este depasit  TVA se plateste in 
Romania, daca plafonul fixat de celalalt stat membru este 
depasit furnizorul trebuie sa se inregistreze pentru TVA in 
celalalt stat membru. 

Plafonul pentru vanzarile la distanta este de 35.000 Euro, 

calculat in lei pe baza cursului valutar comunicat de BNR 
in ultima zi lucratoare a anului precedent. 

Operatiuni de import / export 

Plata TVA aferent importurilor se face prin taxare inversa in 
cazul persoanelor inregistrate in scopuri de TVA 

Noi documente pentru justificarea scutirii pentru exporturi: 

Declaratia de export care sa cuprinda numele furnizorului 

in calitate de exportator (stampilata de 1 sau 2 autoritati 
vamale); 

Contractul, documente de transport si asigurare; 

Copia facturii. 

Livrari interne 

Termen de facturare: pana in a 15-a zi lucratoare a lunii 
urmatoare 

Livrarea pe baza de aviz de expeditie / factura; 

S-a introdus posibilitatea emiterii unei facturi 
centralizatoare. 

TVA pentru servicii prestate de catre nerezidenti 

Nu se mai emite autofactura, cu exceptia cazului in care 
beneficiarul nu primeste factura la timp; 

Locul prestarii serviciilor se stabileste in functie de natura 
serviciilor prestate, astfel: 

 

Servicii de transport si accesorii transportului 

Daca beneficiarul comunica codul de inregistrare de TVA, 
se aplica TVA in statul membru al beneficiarului. Daca 
beneficiarul este situat in Romania, se aplica taxarea 
inversa; 

Daca beneficiarul nu comunica codul de inregistrare de 
TVA: 

TVA in statul membru in care incepe transportul; 

TVA in statul membru in care serviciile accesorii 

transportului sunt efectiv prestate. 

Operatiuni financiar bancare 

Operatiuni scutite fara drept de deducere a TVA; 

Operatiile de factoring si de recuperare creante devin 

taxabile; 

Leasing: 

Leasingul bunurilor mobile corporale cu exceptia 

mijloacelor de transport se taxeaza la locul unde este 
sediul beneficiarului; 

Leasingul mijloacelor de transport efectuat de prestatori 

din UE  se taxeaza la locul unde este sediul prestatorului; 

Leasingul mijloacelor de transport efectuat de prestatori 

din afara UE se taxeaza la locul utilizarii efective; 

Dobanzile aferente contractelor de leasing incheiate dupa 

1 ianuarie 2007 intra in sfera de aplicare a TVA. 

Tipul serviciului Locul prestarii 

Servicii prestate in legatura cu 
bunurile mobile (reparatii),   
servicii accesorii transportului 

TVA in statul membru unde sunt 
efectiv prestate serviciile sau 
VA TVA in statul membru al 
beneficiarului 

Servicii de transport 
intracomunitar 

TVA in statul membru unde 
incepe transportul sau TVA in 
statul membru al beneficiarului 

Servicii prestate in legatura cu 
bunurile imobile 

Locul unde se afla imobilul 

Servicii de consultanta, 
furnizare de personal, software 

TVA in statul membru al 
beneficiarulu 

Servicii de training TVA in statul membru unde 
serviciile sunt efectiv prestate 
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Noul regim TVA pentru tranzactii imobiliare 

Operatii scutite fara drept de deducere 

Vanzare cladiri vechi si orice teren neconstruibil 

Leasing imobiliar 

Inchiriere 

Operatii taxabile  TVA 19% 

Vanzare cladiri noi si teren construibil 

Masuri de simplificare. 

Operatii taxabile prin optiune 

Vanzarea bunurilor imobile 

Leasing imobiliar 

Inchiriere 

Se notifica organele fiscale pentru fiecare cladire/teren in 

parte. 

Notificarea trebuie depusa anterior exercitarii taxarii. 

Dreptul de deducere 

Trebuie ajustat dreptul de deducere in cazul schimbarii 
destinatiei unor active imobilizate: vanzare, inchiriere, 
leasing 

Perioada de ajustare 20 ani: 

Constructia 

Achizitia 

Transformarea sau modernizarea (20%). 

Pro-rata 

Rotunjirea pro-ratei 

Nu se iau in considerare la calculul pro-rata: 

Livrarile de bunuri de capital utilizate in activitatea 

economica 

Tranzactiile ocazionale 

Alte venituri de natura dividendelor, penalitatilor. 

Operatiuni de restructurare 

Nu se aplica TVA pentru transferul partial sau total al 
activelor (vanzare, aport in natura, divizare, fuziune) 

Transferul partial reprezinta transferul unei sectii / ramuri a 
activitatii economice 

Beneficiarul devine succesorul cedentului pentru 
exercitarea dreptului de deducere 

Facturarea 

Sunt eliminate facturile si avizele de expeditie cu regim 
special 

Termenul de facturare: a 15-a zi lucratoare a lunii 

urmatoare (livrari interne, prestari de servicii) 

Noi reglementari  

factura centralizatoare 

emiterea facturii de catre client in numele furnizorului 

facturare electronica 

arhivare electronica 

Grupul de TVA  

Posibilitatea consolidarii pozitiei TVA intre companiile din 
Grup  evitarea pozitiei de rambursare 

Jurnale si Declaratii 

Jurnale TVA (lunar) 

Nu exista model standard 

Este prevazut minimum de elemente obligatorii 

Decontul TVA 

Declaratii recapitulative  achizitii / livrari intracomunitare 

Registrul non-transferurilor 

Registrul bunurilor primite 

Registrul bunurilor de capital 

Declaratia Intrastat (livrari si achizitii). 

Rambursarea TVA din alte tari 

Din UE (directiva a 8-a) 

Cel care solicita rambursarea nu efectueaza operatiuni 

impozabile in acel stat 

Trebuie depusa cererea de rambursare impreuna cu 

facturile in original 

Din afara UE (directiva a 13-a) 

Se efectueaza pe baza de reciprocitate. 

 

ianuarie 2007 (MO 1029/2006) 

Operatorii economici care achizitioneaza produse supuse 
accizelor de la operatori economici din alte state membre ale 

 

 

ORDINUL 2157 - 

 

 

ORDIN nr. 2189 din 19 decembrie 2006 pentru aprobarea 
Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 7/2006 (MO 1043/2006) 

import de bunuri, din punctul de vedere al TVA. 
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ORDIN nr. 2216 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea 

1 alin. (2) 
lit. a) din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal 

 

ORDIN nr. 2217 din 22 decembrie 2006 privind organizarea 
-(3) din 

Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal 

 

ORDIN nr. 2219 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea 

(1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal 

 

ORDIN nr. 2220 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea 

571/2003  

 

ORDIN nr. 2221 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea 

1 alin. (2) lit. a) din 
Legea nr. 571/2003- 

asupra bunurilor mobile corporale 

 

Economic European 

 

Principalele CURSURI VALUTARE DE INCHIDERE ale 

exercitiului financiar 2006 

1 EURO = 3.3817 RON 

   1 USD = 2.5676 RON 

 1 GBP = 5.039 RON 

  1 CHF = 2.1044 RON 

 

AGENDA lunii ianuarie 2007 

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 (dar noua regula 
de 15 zile devine aplicabila) 

Pentru indeplinirea noilor reglementari in domeniul TVA 
(mentionate mai sus): 

Mentionati pe documentele emise catre partenerii din 
Uniunea Europeana codul de inregistrare in scopuri de 
TVA;  

Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale 
primite; 

Completati Registrul non-transferurilor; 

Notificati organele fiscale asupra optiunii taxarii 

daca optiunea a fost anterior notificata. 

Utilizati un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA 
daca anterior au existat mai multe coduri de inregistrare 
pentru fiecare sediu permanent. Pentru celelalte coduri 
trebuie sa se solicite anularea lor.  

(BNR sau cursul bancii comerciale). 

In cursul lunii nu uitati: 

Ca miercuri, 10 ianuarie este ultima zi pentru depunerea: 

declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 
taxa hoteliera 

Ca miercuri, 10 ianuarie este ultima zi pentru plata: 

taxei hoteliere; 

taxei pentru serviciul de reclama si publicitate. 

Ca luni, 15 ianuarie este ultima zi pentru: 

Depunerea, de catre fiecare antrepozitar autorizat ca 
producator de bere, a unei declaratii pe propria raspundere 
privind capacitatile de productie pe care le detine 

Ca joi, 25 ianuarie este ultima zi pentru depunerea: 

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

decontului de TVA (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; 

declaratiei fiscale privind comisionul datorat de angajatori 
 

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; 

pro-ratei provizorii pentru anul fiscal 2007, precum si a 
modului de determinare a acesteia; 
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notificarii privind cifra de afaceri din anul precedent, 
obtinuta sau, dupa caz, recalculata, de catre persoanele 
impozabile care au obligatia depunerii deconturilor de TVA 
trimestriale. 

Ca joi, 25 ianuarie este ultima zi pentru plata: 

accizelor; 

impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia 
interna; 

impozitului pe veniturile nerezidentilor; 

impozitul pe profit datorat pentru trimestrul IV (suma egala 
cu impozitul datorat pentru trimestrul III al anului fiscal 
2006, pentru contribuabilii care nu incheie exercitiul 
financiar 2006 pana in 15 februarie 2007); 

TVA;  

impozitului pe salarii; 

impozitului pe veniturile din activitati independente, cu 
regim de retinere la sursa; 

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 
 

contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj; 

 

contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale; 

varsamintelor de la angajator cu cel putin 50 de angajati 
(modificare ce se aplica din 21 decembrie 2006) pentru 
persoanele cu handicap neincadrate; 

contributiei la Fondul pentru mediu; 

taxei pe jocurile de noroc. 

Ca marti, 30 ianuarie este ultima zi pentru: 

Transmiterea catre ITM a registrului de evidenta a 
salariatilor in format electronic 

Ca miercuri, 31 ianuarie este ultima zi pentru depunerea: 

Optiunii de catre microintreprinderi referitoare la plata 
impozitului pe profit, in situatia in care doresc sa renunte la 
regimul de impunere aplicabil microintreprinderilor; 

din activitati independente, respectiv cea privind venitul 
estimat din cedarea folosintei bunurilor de catre 
contribuabilii care opteaza pentru determinarea venitului 
net in sistem real, impusi pe baza de norme de venit;  

 

Declaratiilor privind baza impozabila a terenurilor, cladirilor 
si a mijloacelor de transport catre autoritatile locale in 
vederea stabilirii impozitelor locale. Aceeasi obligatie 
revine si utilizatorilor din cadrul unor contracte de 

leasing financiar aferente autoturismelor sau cladirilor. 

Ca miercuri, 31 ianuarie este ultima zi pentru plata: 

Plata integrala a impozitului pe mijlocul de transport, de 
catre detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care 
solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport 
in Romania, in situatia in care inmatricularea priveste o 
perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului 
fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, astfel: 

in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, 

impozitul anual; 

in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se 

sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, 
impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 
ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care 
expira inmatricularea. 

IMPORTANT 

-site 
www.mfinante.ro  

Conform OMFP nr. 2235 din 28 decembrie 2006 s-au eliminat  
'Nr.de evidenta a platii' si Ordinele de plata catre Trezorerie cu 
valoare declarativa din declaratiile 100, 101, 300, 710 si OPT. 
Aceasta modificare se aplica inclusiv asupra declaratiilor lunii 
decembrie 2006. Ultima versiune de program de completare a 
declaratiilor (1.0.8.5) este publicata pe site-ul Ministerului de 
Finante Publice.  
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Echipa APEX Team este formata din consultanti experimentati, disponibili sa va 
asiste si sa va ofere o gama diversificata de servicii contabile si de salarizare.  

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

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

  

Organizarea functiei contabile  

Tinere de contabilitate  

Asistenta 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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