
Pag.   

 © 2005 APEX Team International 

  

SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2005 

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice www.mfinante.ro

 

au fost publicate programele pentru 
realizarea Situatiilor Financiare anuale la 31.12.2005.  

Termenele de depunere pentru situatiile financiare anuale la unitatile teritoriale ale  finantelor 
publice sunt: 

150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (30 mai 2006), pentru persoanele 
juridice care aplica prevederile OMFP nr. 94/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

120 de zile de la incheierea exercitiului financiar (30 aprilie 2006), pentru persoanele 
juridice care aplica OMFP nr. 306/2002, cu modificarile ulterioare, inclusiv 
microintreprinderile; 

60 zile de la incheierea exercitiului financiar (1 martie 2006) pentru persoanele care, 
de la constituire, nu au desfasurat activitate si care vor depune o declaratie in acest 
sens. 

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, situatiile 
financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art.10 alin.(1) 
prin care isi asuma raspunderea pentru  intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:  

politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in 
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. In cazul aplicarii Reglementarilor 
contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu 
Standardele Internationale de Contabilitate, in aceasta declaratie se va mentiona ca 
situatiile financiare au fost intocmite conform acestor reglementari si IAS, versiunea 
2005; 

situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei 
financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; 

persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.   

Situatiile financiare la 31.12.2005 se vor intocmi in lei noi si se inlocuiesc valorile in mii lei cu lei.   

ORDIN nr. 2017 din 29/12/2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare 
prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Prin prezentul ordin s-au aprobat modelul si continutul urmatoarelor formulare: 

200 "Declaratie speciala privind veniturile realizate", cod 14.13.01.13,  

Declaratia se completeaza si se depune de catre contribuabilii care realizeaza venituri in 
bani si/sau in natura provenind din: 

Activitati independente; 

Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar 
uzufructuar sau alt detinator legal; 

Activitati agricole impuse in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida 
simpla; 

Castiguri rezultate din transferul titlurilor de valoare; 

Cuprins: 

S i t u a t i i f i n a n c i a r e l a 
31.12.2005 

Ordin pentru aprobarea 
modelului si continutului unor 
formulare prevazute in Legea 
nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal 

Ordin privind modificarea  
continutului formularelor 101, 
120 si 130 

Ordonanta de urgenta privind 
Fondul pentru mediu 

Nivelul ratei dobânzii de 
referinta a BNR, valabil în 
luna ianuarie 2006 

Lege privind unele masuri de 
protectie a persoanelor 
incadrate in munca 

Ordin privind aprobarea 
Reglementarilor contabile 
conforme cu Directiva a IV-a 
si a VII-a a CEE aplicabile 
e n t i t a t i l o r a u t o r i z a t e , 
r e g l e m e n t a t e s i 
supravegheate de CNVM 

Ordin pentru aprobarea 
Normelor metodologice 
privind contributia de asigurari 
sociale de sanatate 

Ordin privind completarea 
Clasificarii Ocupatiilor din 
Romania 

Hotarare privind sistemul 
asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de 
munca 

O r d o n a n t a p e n t r u 
reglementarea unor masuri 
financiar-fiscale in domeniul 
asigurarilor sociale 

Ordonanta privind societatile 
d e a s i g u r a r e s i 
supravegherea asigurarilor 

Rata inflatiei 2005  

AGENDA lunii februarie  2006 
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Termen de depunere: 

anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui 
de realizare a venitului. 

201 "Declaratie privind veniturile din strainatate", 
cod 14.13.01.13/7; 

Declaratia se completeaza si se depune de catre 
persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care 
realizeaza venituri din strainatate ca urmare a desfasurarii 
unor activitati in strainatate. Contribuabilii depun cate o 
declaratie pentru fiecare tara - sursa a veniturilor si pentru 
fiecare categorie de venit realizat. 

Termen de depunere: 

anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui 
in care s-a realizat venitul. 

204 "Declaratie anuala de venit pentru asociatiile 
fara personalitate juridica, constituite intre 
persoane fizice", cod 14.13.01.13/2i; 

Declaratia se completeaza si se depune in cazul 
asociatiilor fara personalitate juridica, constituite potrivit 
legii intre persoane fizice, care realizeaza venituri din 
activitati independente - comerciale si profesii libere, 
inclusiv din activitati adiacente sau din activitati agricole.  

Asociatiile care realizeaza mai multe categorii de venit 
depun cate o declaratie pentru fiecare categorie de venit in 
parte.  

Declaratia se depune de catre asociatul desemnat prin 
contract, sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor 
asociatiei fata de autoritatile publice. 

Termen de depunere: 

anual, pana la data de 15 martie a anului urmator 
celui in care s-a realizat venitul.         

205 "Declaratie informativa privind impozitul 
retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, 
pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/l; 

Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii 
de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii 
impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu 
exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate 
acestora. 

Termen de depunere: 

pana la data de 30 iunie a anului curent, pentru 
veniturile platite in anul fiscal precedent. 

230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand 
pana la 2% din impozitul anual", cod 14.13.04.13. 

Se completeaza de catre persoanele fizice care au 
realizat, in anul 2005, venituri din salarii si care solicita 
virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual 
pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se 
infiinteaza si functioneaza potrivit legii. 

Termen de depunere: 

anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui 
de realizare a venitului. 

Formularele de mai sus se utilizeaza pentru declararea 
veniturilor realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2005. 

In afara termenelor prevazute, formularele se depun si ori de 
cate ori se constata erori in declaratia depusa anterior.  

ORDIN nr. 2016 din 29 decembrie 2005 privind modificarea 
Ordinului ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru 
aprobarea modelului si continutului formularelor 101 
"Declaratie privind impozitul pe profit", 120 "Decont privind 
accizele" si 130 "Decont privind impozitul la titeiul si la 
gazele naturale din productia interna"  

ORDONANTA DE URGENTA nr. 196 din 22 decembrie 2005  
privind Fondul pentru mediu 

Sfera de aplicare a taxei referitoare la ambalaje a fost 
extinsa si asupra ambalajelor pentru medicamente si 
ambalajelor de desfacere introduse pe piata 
nationala de producatori si importatori.  

Producatorii si importatorii de bunuri ambalate, de 
ambalaje de desfacere precum si de anvelope noi si/
sau uzate nu mai au obligatia de a declara si plati 
lunar, ci anual, taxele catre Fondul pentru mediu. 

Producatorii si importatorii de bunuri ambalate si de 
ambalaje de desfacere si societatile responsabile de 
gestionarea anvelopelor uzate au obligatia de a 
calcula si declara lunar pana la data de 25 a lunii 
urmatoare, diferenta dintre obiectivul calculat utilizand 
procentajul stabilit prin legislatia in vigoare ca obiectiv 
de valorificare anual si obiectivul efectiv realizat. 

Se instituie o amenda contraventionala pentru 
nedepunerea la termen a declaratiilor lunare privind 
obligatiile la Fondul pentru mediu. 

Prevederile acestei Ordonante de Urgenta au intrat in 
vigoare la data de 30 decembrie 2005.  

Metodologia de calcul a contributiilor si taxelor catre 
Fondul pentru mediu se va stabili in termen de 90 de 
zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei.          
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CIRCULARA nr. 1 din 3 ianuarie 2006 privind nivelul ratei 
dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României, valabil 
în luna ianuarie 2006 

Pentru luna ianuarie 2006 nivelul ratei dobanzii de referinta a 

Bancii Nationale a Romaniei este de 7,5% pe an       

LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005 (MO nr.16 din 9 
ianuarie 2005) pentru modificarea si completarea Legii 
403/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor 
incadrate in munca 

Principalele prevederi sunt: 

Obligativitatea angajatorilor de a depune la 
inspectoratele teritoriale de munca de pe raza unde isi 
desfasoara activitatea, inclusiv la punctele de lucru, 
daca sunt in alt judet decat in cel unde societatea 
comerciala isi are sediul: 

actele privind incheierea, executarea, 
suspendarea, modificarea si incetarea 
contractelor individuale de munca, in termen de 
5 zile de la perfectarea acestora; 

lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, 
pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru 
care se face plata acestora. 

Angajatorii care au obtinut aprobarea de pastrare si 
completare a carnetelor de munca ale salariatilor au 
urmatoarele obligatii: 

sa prezinte lunar la inspectoratul teritorial de munca 
dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la 
data de 25 a lunii unmatoare celei pentru care se 
face plata acestora; 

sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la 
inspectoratele teritoriale de munca, la incetarea 
contractelor individuale de munca ale acestora, in 
vederea certificarii inscrierilor efectuate. 

Angajatorii au obligatia sa calculeze comisionul si sa 
depuna lunar la inspectoratul teritorial de munca o 
declaratie fiscala privind stabilirea comisionului. Plata 
comisionului si depunerea declaratiei se vor 
efectua pana la data de 25 a lunii urmatoare celei 
pentru care este datorat. 

Platitorii de comision care inregistreaza la data intrarii 
in vigoare a prezentei legi obligatii restante si 
neachitate reprezentand comision datorat 
inspectoratului teritorial de munca, au obligatia sa 
depuna o declaratie-inventar ce va cuprinde 
comisionul datorat, pe ani fiscali, impreuna cu 
dobanzile si penalitatile de intarziere, sume stabilite pe 
propria raspundere, conform evidentei contabile. 
Declaratia-inventar constituie si instiintare de plata. 

Modelul declaratiei-inventar se aproba prin ordin al 

ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, in 
termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi, adica 9 ianuarie 2006. 

Declaratia-inventar se depune in termen de 60 de zile 
de la data intrarii în vigoare a ordinului privind 
aprobarea modelului declaratiei-inventar la 
inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza 
teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul 
angajatorilor. Declaratia-inventar devine titlu de 
creanta la data depunerii la inspectoratul teritorial de 
munca.  

ORDIN nr. 74 si 75 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea 
Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a si a 
VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile 
entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de 
CNVM 

Au fost publicate Ordinele CNVM pentru aprobarea 
reglementarilor contabile conforme cu Directivele a IV-a si a VII-
a ale Comunitatii Economice Europene. 

Ordinele prevad:  

Obligativitatea aplicarii noilor reglementari de catre 
entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de 
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; 

Obligativitatea auditarii situatiilor financiare intocmite 
de astfel de societati. 

Ordinele au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2006, in acelasi timp 
fiind abrogat Ordinul 1742/106/2002.       

ORDIN nr. 269 din 28 decembrie 2005 pentru modificarea si 
completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de 
Asigurari de Sanatate nr. 221/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind contributia de asigurari 
sociale de sanatate 

Principalele prevederi sunt: 

Pentru veniturile impozabile din dividende, 
obligatia platii contributiei de 6,5% revine 
persoanelor fizice beneficiare ale acestor drepturi 
(in cazul in care persoana nu este asigurata). 
Contributia pentru veniturile din dividende se vireaza 
pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a 
facut plata dividendelor. 

Pana la 01.01.2006 contributiile de sanatate pentru 
persoanele care se afla in concediu pentru 
incapacitate temporara de munca, in concediu pentru 
sarcina si lauzie, in concediu medical pentru ingrijirea 
copilului bolnav pana la 7 ani se calculau dupa 
urmatoarea formula: 

Salariu de baza minim brut pe tara x 2 x 6,5% x numarul de zile 
lucratoare de incapacitate din luna pentru care se face calculul 

_______________________________________________ 

Numarul de zile lucratoare din luna in care se face calculul 
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Dupa 01.01.2006 aceasta contributie nu se mai calculeaza. 

Termenele de plata a contributiilor la Fondul national 
unic de asigurari sociale de sanatate sunt stabilite, in 
cazul angajatorilor, pana la data de 25 a lunii 
urmatoare celei pentru care se datoreaza plata 
drepturilor salariale lunare. 

Listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a 
obligatiilor de plata catre Fondul national unic de 
asigurari sociale de sanatate se vor depune la casele 
de asigurari de sanatate pe suport electronic si pe 
suport hartie, insotite de dovada platii contributiilor.  

ORDIN nr. 902 din 20 decembrie 2005 privind completarea 
Clasificarii Ocupatiilor din Romania 

Prin care se completeaza nomenclatorul Clasificarii ocupatiilor 
din România (C.O.R.), cu noi ocupatii din economie.  

HOTARAREA nr. 1859 din 22 decembrie 2005 pentru 
modificarea si completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor 
pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 

Principalele prevederi sunt: 

In vederea certificarii stagiilor de cotizare si stabilirii 
dreptului la indemnizatie de somaj, angajatorii au 
obligatia de a elibera persoanelor carora le 
inceteaza raporturile de munca o adeverinta 
(modelul se gaseste in anexa la prezenta hotarare) din 
care sa rezulte baza lunara de calcul asupra careia s-a 
aplicat contributia individuala de 1 %, pentru fiecare 
luna, din ultimele 12 luni, pentru care acestia le-au 
retinut si virat la bugetul asigurarilor pentru somaj 
contributia individuala si au platit contributia datorata 
de angajator, anterioare datei incetarii raporturilor de 
munca.  

In cazul restructurarii activitatii care duce la modificari 
substantiale ale numarului de salariati angajatorii au 
obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei 
de munca. Prin modificari substantiale ale numarului si 
structurii profesionale a personalului se intelege 
concedierea unui numar de persoane de: 

cel putin 10 salariati, daca angajatorul care 
disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 de 
salariati si mai putin de 100 de salariati; 

cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care 
disponibilizeaza are incadrati cel putin 100 de 
salariati, dar mai putin de 300 de salariati; 

cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care 
disponibilizeaza are incadrati cel putin 300 de 
salariati. 

Modalitatea de acordare a subventiilor pe care un 
angajator le poate primi in cazul incadrarii de tineri 
absolventi sau persoane beneficiare ale indemnizatiei 
se somaj (completari si precizari aduse la normele de 
aplicare anterioare).  

Au fost modificate o parte din anexele publicate initial 
si s-au adaugat altele noi pentru acordarea dreptului 
sub forma de prima acordat persoanelor care se 
incadreaza in perioada in care beneficiaza de 
indemnizatie de somaj.  

ORDONANTA nr. 1 din 12 ianuarie 2006 pentru 
reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul 
asigurarilor sociale 

Principalele prevederi sunt: 

Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, de 
0,75% se utilizeaza incepand cu plata veniturilor 
salariale sau asimilate acestora, precum si a altor 
venituri prevazute de lege, aferente lunii ianuarie 2006, 
si se vireaza la bugetul Fondului national unic de 
asigurari sociale de sanatate. 

Pentru persoanele asigurate in sistemul public de 
pensii pe baza de declaratie sau de contract de 
asigurare, care nu se regasesc in categoria 
persoanelor asigurate prevazute la art. 1 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, 
cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin 
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 
2006 nr. 380/2005, datorate conform legii, se 
diminueaza cu 0,75 puncte procentuale incepand cu 1 
ianuarie 2006. 

Concediile si indemnizatiile prevazute de Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cuvenite pe 
baza de certificat medical, eliberat cu data de 1 
ianuarie 2006, se acorda persoanelor care la data de 
31 decembrie 2005 se aflau in perioda de plata a 
indemnizatiilor de asigurari sociale. Plata acestor 
indemnizatii se efectueaza pana la incetarea situatiei 
care a determinat necesitatea eliberarii de certificate 
medicale.  

ORDONANTA DE URGENTA nr. 201 din 22 decembrie 2005 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind 
societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor 

Prezenta ordonanta cuprinde o serie de prevederi ale 
directivelor europene din domeniul asigurarilor, principalele 
modificari constand in: 

Asiguratorii autorizati pana la data de 31 decembrie 
2005 sa practice atat asigurari de viata cat si asigurari 
generale nu vor mai fi obligati sa-si separe cele doua 
activitati. Acestia vor fi considerati ca desfasurand 
activitate compozita. Conditiile desfasurarii simultane a 
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activitatilor de asigurari de viata si generale sunt 
separarea managementului, conducerea evidentei 
contabile si calcularea marjei de solvabilitate separat 
pe cele doua activitati de asigurare. 

In termen de 4 luni de la data aderarii Romaniei la 
Uniunea Europeana, orice asigurator sau reasigurator 
trebuie sa angajeze cel putin un actuar inregistrat in 
Registrul actuarilor. Ordonanta prezinta conditiile ce 
trebuiesc indeplinite de actuari pentru inregistrarea in 
Registrul actuarilor si obligatiile acestora. 

Asiguratorii au obligatia sa asigure auditarea situatiilor 
financiare anuale si dupa caz, a celor consolidate. 
Auditorul trebuie sa fie autorizat de Camera Auditorilor 
Financiari din Romania si aprobat de Comisia de 
Supraveghere a Asigurarilor (CSA). Din echipa 
desemnata de auditor cel putin o persoana trebuie sa 
detina calitatea de actuar inregistrat in Registrul 
actuarilor. 

Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, 
taxa de functionare platita de brokerii de asigurare si/
sau de reasigurare catre CSA se poate majora pana la 
maximum 0,5% din veniturile din activitatea de 
brokeraj, in raport cu obligatiile ce revin CSA dupa 
aderare. 

Pana la data de 31 ianuarie 2006 asiguratorii care 
practica asigurarea obligatorie de raspundere civila 
pentru prejudicii produse prin accidente de 
autovehicule ( RCA ) pe teritoriul Romaniei au 
obligatia de a se afilia la Biroul Asiguratorilor de 
Autovehicule din Romania. Pana acum doar 
asiguratorii care ofereau asigurare carte verde aveau 
aceasta obligatie. Asiguratorii care practica asigurari 
de raspundere civila auto pe teritoriul Romaniei si in 
afara acestuia au obligatia de a constitui Fondul de 
compensare a carui functionare urmeaza a fi 
reglementata prin norme. 

Se defineste activitatea de bank assurance ca 
activitatea de distributie a produselor de asigurari 
complementare la produsele institutiilor de credit, 
desfasurata prin reteaua institutiilor de credit si/sau 
oferirea produselor de asigurari si a produselor 
institutiilor de credit prin canale de distributie comune. 

Brokerii de asigurare si/sau reasigurare sunt obligati 
sa prezinte Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 
situatiile financiale anuale, precum si alte documente, 
rapoarte ori informatii cerute de aceasta. 

Prezenta ordonanta a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2006, cu 
unele exceptii privind momentul aderarii Romaniei la UE.  

Rata inflatiei 2005  

In anul 2005 s-a inregistrat o rata a inflatiei de 8,6%, conform 
Institutului National de Statistica.       

AGENDA lunii februarie 2006 

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 vineri, 10 februarie este ultima zi pentru depunerea: 

declaratiei-decont privind sumele incasate 
reprezentand taxa hoteliera 

Ca vineri, 10 februarie este ultima zi pentru plata: 

taxei hoteliere 

taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  

Ca miercuri, 15 februarie este ultima zi pentru depunerea: 

declaratiei anuale privind impozitul pe profit (formularul 
101, cod 14.13.01.04), de catre contribuabilii care, 
pana la aceasta data au definitivat inchiderea 
exercitiului financiar anterior, de organizatiile nonprofit, 
precum si de contribuabilii care obtin venituri 
majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, 
pomicultura si viticultura;  

declaratiei privind platile si angajamentele de plata 
catre persoanele nerezidente, cu exceptia importurilor 
de bunuri si a serviciilor de transport international 
(pentru contribuabilii care depun si declaratia anuala 
de impozit pe profit  formularul 101). 

Ca miercuri, 15 februarie este ultima zi pentru plata: 

impozitului pe profit final aferent anului 2005 de catre 
contribuabilii care, pana la aceasta data au definitivat 
inchiderea exercitiului financiar anterior, de 
organizatiile nonprofit, precum si de contribuabilii care 
obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si 
plantelor tehnice, pomicultura si viticultura  

Ca luni, 27 februarie 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 
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obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale;  

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; 

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; 

declaratiei privind cifra de afaceri din anul precedent 
(pentru persoanele impozabile care au realizat 
operatiuni taxabile si / sau scutite cu drept de 
deducere de pana la 100.000 euro inclusiv).  

Ca luni, 27 februarie 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 

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

Ca marti, 28 februarie este ultima zi pentru depunerea: 

declaratiei anuale privind retinerea la sursa a 
impozitului pe veniturile nerezidentilor; 

declaratiei anuale privind impozitul pe reprezentante; 

fiselor fiscale aferente anului 2005.  

Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta 
in completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul 
Ministerului de Finante : www.mfinante.ro

  

http://www.mfinante.ro
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Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor recent publicate si nu au scopul de a oferi sfat intr-o anumita privinta. APEX Team Inter-
national isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor continute in aceste 
publicatii.  

Echipa APEX este formata din consultanti experimentati, disponibili sa va asiste si sa 
va ofere o gama diversificata de servicii contabile si de salarizare.  

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

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

Servicii de Start up

  

Organizarea functiei contabile  

Tinere de contabilitate  

Asistenta contabila  

Consultanta fiscala si contabila  « on line »  

Salarizare si servicii conexe 

Asistenta in implementarea sistemelor informatice 

Training 

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

Fax:      + 40 (0) 21 313 70 68 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro 

Str. Brezoianu 36,  
Bucuresti, Sector 1 

ACCOUNTING AND PAYROLL 

EXPERT TEAM 
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