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INDICATORI SOCIALI 

 

SITUATII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2006 

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice www.mfinante.ro au fost publicate programele pentru 
realizarea Situatiilor Financiare anuale la 31 decembrie 2006.  

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

þ 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar (30 aprilie 2007), pentru persoanele 
juridice care intocmesc situatii financiare anuale; 

þ 60 zile de la incheierea exercitiului financiar (1 martie 2007) pentru persoanele care, de la 
constituire, nu au desfasurat activitate si care vor depune o declaratie in acest sens. 

 

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL NATIONAL pe anii 2007-2010 inregistrat 
la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 2895/29.11.2006 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, salariul de baza minim brut negociat este de 440 lei, 
adica 2,59 lei/ora, corespunzator unui program complet de lucru de 170 de ore, in medie pe 
luna. 

Precizare 

Legislatia muncii utilizeaza, in prezent, doua notiuni ale salariului minim si anume: 

þ salariul de baza minim brut pe tara, garantat in plata, reglementat de HG nr. 1825/2006, in 

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

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

24,5% pentru conditii 
deosebite de munca 

29,5% pentru conditii 
speciale de munca 

9,5% 

Contributia pentru concedii medicale si 
indemnizatii de asigurari de sanatate 

0,85%   

Contributia pentru accidente de munca si 
boli profesionale 

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

  

Contributia la fondul de somaj 2% 1% 

Fondul de garantare pentru plata creantelor 
salariale 

0,25%   

Contributia la fondul de asigurari sociale de 
sanatate 

6% 6,5% 

Comisionul ITM  0,25% sau 0,75%   

Impozitul pe veniturile din salarii   16% 

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

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

  

Valoarea unui tichet de masa 7,41 RON   

Salariul minim pe economie (brut) 390 RON 

440 RON Contract colectiv 
de munca la nivel national 

  

Câştigul salarial mediu nominal brut INSSE 
Noiembrie 2006 

1.213 RON   

Diurna (in tara) 13 RON   
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cuantum de 390 lei, utilizat pentru stabilirea drepturilor 
reprezentand obligatiile sociale (contributia individuala de 
asigurari sociale datorata de asigurati si de angajatori 
pentru perioada de concediu medical, contributia pentru 
neangajarea de persoane cu handicap, etc), cat si pentru 
stabilirea prestatiilor sociale, care au drept baza de calcul 
„salariul minim brut pe tara”; 

þ salariul de baza minim brut negociat, reglementat de art. 40 
alin.(4) din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel 
Naţional pentru anii 2007 – 2010, in cuantum de 440 lei, 
care se aplica in cazul incheierii contractelor de munca ale 
tuturor salariatilor ale caror salarii sunt stabilite prin 
negociere. 

 

ORDONANTA nr. 3 din 17 ianuarie 2007 privind unele 
masuri financiar-fiscale si in domeniul protectiei sociale 
(MO 67/29.01.2007) 

Incepand cu anul 2007, cotele de contributii de asigurari sociale 
stabilite prin legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 487/2006 
nu mai cuprind cota de contributie pentru concedii si 
indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. 

Astfel cotele de contributie de asigurari sociale sunt: 

þ 19,5% pentru conditii normale de munca; 

þ 24,5% pentru conditii deosebite de munca; 

þ 29,5% pentru conditii speciale de munca. 

Cota de 2% prevazuta de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea 
487/2006 reprezinta cota contributiei datorate de angajatori la 
bugetul asigurarilor pentru somaj si nu include cota contributiei 
de 0,25% datorata de angajatori pentru Fondul de garantare 
pentru plata creantelor salariale. 
 

ORDIN nr. 2 din 3 ianuarie 2007 privind stabilirea pragurilor 
valorice INTRASTAT pentru colectarea informatiilor 
statistice privind comertul intracomunitar cu bunuri in anul 
2007 (MO 67/2007) 

þ Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2007 sunt de 
900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi de 
300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri. 

þ Operatorii economici care in cursul anului 2006 au efectuat 
schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii 
Europene si cu Bulgaria, a caror valoare anuala, separat 
pentru cele 2 fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de 
bunuri, depaseste valoarea pragurilor INTRASTAT stabilite 
pentru anul 2007, trebuie sa completeze si sa transmita la 
Institutul National de Statistica declaratii statistice 
INTRASTAT incepand cu luna ianuarie 2007. 

þ In cursul anului 2007 pot deveni furnizori de date 
INTRASTAT si alti operatori economici care realizeaza 
schimburi intracomunitare de bunuri, a caror valoare 
cumulata de la inceputul anului depaseste pragurile 
INTRASTAT pentru anul 2007. Acesti operatori economici 
trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice 
INTRASTAT incepand din luna urmatoare celei in care 
valoarea cumulata de la inceputul anului 2007 a 
expedierilor si, respectiv, a introducerilor intracomunitare 
de bunuri depaseste pragurile INTRASTAT stabilite, 
separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, 
introduceri de bunuri. 

Declaratiile INTRASTAT se pot depune online pe site-ul 
www.instratat.ro pana la data de 15 ale lunii urmatoare lunii de 
raportare.  

ORDIN nr. 79 din 16 ianuarie 2007 privind modificarea 
OMFP 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`` (MO 66/2007) 

þ Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se 
depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la 
data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator. 

þ Contribuabilii care definitiveaza pana la data de 15 
februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, 
organizatiile non profit, precum si contribuabilii care obtin 
venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor 
tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia sa 
completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe 
profit pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator 
celui pentru care se calculeaza impozitul. 

þ Contribuabilii care au obligatia declararii in cursul anului a 
impozitului pe profit si care au definitivat inchiderea 
exercitiului financiar anterior pana la data de 15 februarie 
inclusiv a anului urmator celui de raportare depun 
declaratia anuala de impozit pe profit, fara a raporta 
impozitul pe profit in formularul 100 «Declaratie privind 
obligatiile de plata la bugetul general consolidat», pentru 
trimestrul IV al anului de raportare, respectiv pentru luna 
decembrie a anului de raportare. 

þ Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului 
fiscal au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia 
privind impozitul pe profit până la data depunerii situaţiilor 
financiare la registrul comerţului. 

Prezentul ordin se aplică pentru declararea anuală a obligaţiilor 
aferente anului fiscal 2006. 
 

HOTARARE nr. 53 din 24 ianuarie 2007 pentru modificarea 
alin. (2) al art. 4 din HG nr. 161/2006 privind intocmirea şi 
completarea registrului general de evidenta a salariatilor 
(MO 64/26.01.2007) 

Termenul de transmitere catre inspectorat teritorial de munca a 
registrului in forma electronica s-a prelungit pana la data de 31 
martie 2007. 
 

ORDIN nr. 35 si 36 din 12 ianuarie 2007  pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de 
TVA" si a formularului (301) "Decont special de TVA" (MO 
62/25.01.2007) 

LEGEA 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicata, si Legea nr. 26/1990 privind 
registrul comertului, republicata (MO 955/18.11.2006) 

þ Capitalul social al societăţii pe acţiuni sau al societăţii în 
comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. 
Guvernul va putea modifica, cel mult o dată la 2 ani, 
valoarea minimă a capitalului social, ţinând seama de rata 
de schimb, astfel încât acest cuantum să reprezinte 
echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro. 

þ Numărul acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai 
mic de 2. 

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

o Imobilul, prin structura lui, permite funcţionarea mai multor 
societăţi în încăperi diferite; 
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o Cel putin o persoana este asociat in fiecare dintre 

societati; 

o Daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al 

imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii. 

þ Dobândirea de către societate, într-un interval de cel mult 2 
ani de la constituire sau de la autorizarea începerii 
activităţii societăţii, a unui bun de la un fondator ori 
acţionar, contra unei sume sau a altor contravalori 
reprezentând cel puţin o zecime din valoarea capitalului 
social subscris, va fi supusă aprobării prealabile a adunării 
generale a acţionarilor, va necesita un raport de evaluare 
din partea unui expert, va fi menţionată în registrul 
comerţului şi va fi publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, şi într-un ziar cu largă răspândire. 
Nu vor fi supuse acestor prevederi operaţiunile de 
dobândire efectuate în cadrul activităţii curente a societăţii, 
cele făcute din dispoziţia unei autorităţi administrative sau 
a unei instanţe judecătoreşti şi nici cele făcute în cadrul 
operaţiunilor de bursă. 

þ Administratorul, managerul, directorul, auditorul financiar 
sau cenzorul societatii debitoare, vinovat de oricare dintre 
faptele penale prevazute de legea societatilor comerciale 
(Legea 31 / 1990) sau de Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolventei, este decazut din dreptul de a mai 
detine ori dobândi o astfel de calitate sau functie, la orice 
persoana juridica cu scop patrimonial, pe o perioada de 5 
ani de la data ramânerii irevocabile a hotarârii de 
condamnare. 

þ Daca o societate detine o pagina de internet proprie trebuie 
sa publice pe aceasta denumirea completa a societatii, 
forma juridica, sediul social, numarul din registrul 
comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social, 
capitalul social subscris si varsat (la societatile pe actiuni si 
in comandita pe actiuni). 

þ Sunt detaliate cazurile privind dobandirea propriilor actiuni. 

þ Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data 
pe an, in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului 
financiar. 

þ Adunarea generala ordinara este obligata in cazul 
societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa 
numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de 
audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar. 

þ Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare 
este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin 
o patrime din numarul total de voturi (fata de jumatate din 
capitalul social care a fost valabila pana acum), iar 
hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 

þ Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale 
extraordinare este necesara la prima convocare prezenta 
actionarilor reprezentand cel putin o patrime din numarul 
total de voturi (fata de trei patrimi anterior), iar hotararile se 
iau cu majoritatea voturilor exprimate. La convocarile 
ulterioare este necesara prezenta actionarilor reprezentand 
a cel putin o cincime din capitalul social. In actul constitutiv 
se pot stipula cerinte de cvorum si de majoritate mai mari. 

þ In cazul in care societatea detine o pagina de internet 
proprie va trebui sa publice spre liberul acces al actionarilor 
informatii referitoare la convocarea adunarilor, ordinea de 
zi precum si situatiile financiare anuale, raportul anual al 
consiliului de administratie, propunerile de distribuire de 
dividende. 

þ Legea defineste doua sisteme de conducere a societatilor:  

o Sistemul unitar bazat pe conducerea societatii de catre 

administrator / consiliu de administratie; 

o Sistemul dualist bazat pe conducerea societatii de catre 

directorat si de catre consiliul de supraveghere.  

SOCIETATILE PE ACTIUNI 

SISTEMUL UNITAR 

þ Numarul administratorilor in cadrul societatilor pe actiuni va 
fi intotdeaua impar, iar in cazul in care situatiile financiare 
fac obiectul unei cerinte legale de auditare, numarul 
administratorilor va fi de minim 3. 

þ Administratorii societatii nu pot fi si salariati ai societatii; in 
cazul in care un administrator este desemnat dintre 
salariati, contractul individual de munca este suspendat pe 
perioada mandatului. 

þ Este prevazuta posibilitatea ca prin actul constitutiv sa se 
stipuleze ca in componenta consiliului de administratie sa 
existe membrii independenti.  In acest sens sunt prevazute 
criterii de independenta. 

þ Consiliul de administratie poate delega conducerea 
societătii unuia sau mai multor directori, numind pe unul 
dintre ei director general. Aceasta este obligatorie in cazul 
societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare fac 
obiectul unei cerinte legale de auditare. Directorii sunt 
responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii 
societatii, în limitele obiectului de activitate al societătii si 
cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege 
sau de actul constitutiv consiliului de administratie si 
adunării generale a actionarilor. 

þ Este interzisă creditarea de către societate a 
administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni 
precum: 

o acordarea de împrumuturi administratorilor; 

o acordarea de avantaje financiare administratorilor 

reprezentand operatiuni de livrare de bunuri, prestări de 
servicii sau executare de lucrări; 

o garantarea oricăror împrumuturi acordate 
administratorilor; 

o garantarea executării de către administratori a oricăror 
alte obligatii personale ale acestora fată de terte 
persoane; 

o dobândirea cu titlu oneros ori plata, a unei creante ce are 
drept obiect un împrumut acordat de o tertă persoană 
administratorilor ori o altă prestatie personală a acestora. 

þ Prevederile de mai sus se aplica si in cazul sotului / sotiei, 
rudelor sau afinilor pana la gradul IV inclusiv ai 
administratorului.  

þ Prevederile nu se aplică: 

o în cazul operatiunilor a căror valoare exigibilă cumulată 
este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de 
euro; 

o în cazul în care operatiunea este încheiată de societate în 
conditiile exercitării curente a activitătii sale, iar clauzele 
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operatiunii nu sunt mai favorabile decât cele obisnuite pe 
care societatea le practica fata de terte persoane.  

SISTEMUL DUALIST 

þ Rolul administratorilor / consiliului de administratie este luat 
de catre directorat, care isi exercita atributiile sub controlul 
consiliului de supraveghere. 

þ Atributiile membrilor directoratului sunt similare cu cele ale 
administratorilor. 

þ Membrii directoratului sunt numiti de catre consiliul de 
supraveghere. 

þ Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti de către 
adunarea generală a actionarilor, cu exceptia primilor 
membri, care sunt numiti prin actul constitutiv. Numarul 
membrilor trebuie sa fie intre 3 si 11 persoane. 

þ Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi membrii ai 
directoratului si nici salariati ai societatii. 

þ Consiliul de supraveghere are următoarele atributii 
principale: 

o exercită controlul permanent asupra conducerii societătii 
de către directorat; 

o numeste si revocă membrii directoratului; 

o verifică conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu 
hotărârile adunării generale a operatiunilor de conducere 
a societătii; 

o raportează cel putin o dată pe an adunării generale a 
actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere 
desfăsurată. 

þ Consiliului de supraveghere nu îi pot fi transferate atributii 
de conducere a societătii. Cu toate acestea, în actul 
constitutiv se poate prevedea că anumite tipuri de 
operatiuni nu pot fi efectuate decât cu acordul consiliului, în 
cazul în care consiliul nu îsi dă acordul pentru o astfel de 
operatiune, directoratul poate cere acordul adunării 
generale ordinare. 

þ Dacă societatea pe actiuni optează pentru un sistem 
dualist de administrare, documentele emise de societate 
trebuie sa contina mentiunea “societate administrată în 
sistem dualist'. 

DISPOZITII COMUNE AMBELOR SISTEME 

þ IMPORTANT: Persoana numita administrator sau membru 
in cadrul directoratului , trebuie sa incheie o asigurare 
pentru raspundere profesionala. 

þ Directorii unei societăti pe actiuni, în sistemul unitar, si 
membrii directoratului, în sistemul dualist, nu vor putea fi, 
fără autorizarea consiliului de administratie, respectiv a 
consiliului de supraveghere, directori, administratori, 
membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, 
cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociati cu 
răspundere nelimitată, în alte societăti concurente sau 
având acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita 
acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al 
altei persoane, sub pedeapsa revocării si răspunderii 
pentru daune. 

þ O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 
mandate de administrator si/sau de membru al consiliului 
de supraveghere în societăti pe actiuni al căror sediu se 

află pe teritoriul României. Aceasta restrictie nu se referă la 
cazurile când cel ales în consiliul de administratie sau în 
consiliul de supraveghere este proprietar a cel putin o 
pătrime din totalul actiunilor societătii.  

þ Directorii si membrii consiliului de administratie, respectiv 
membrii directoratului si cei ai consiliului de supraveghere, 
sunt obligati să participe la adunările generale ale 
actionarilor. 

þ In cazul in care activul net al societatii, determinat ca 
diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor, s-a 
diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului 
social subscris, societatea este obligată ca, cel târziu până 
la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au 
fost constatate pierderile, să reduca capitalul social cu un 
cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut 
fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al 
societătii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel 
putin egale cu jumătate din capitalul social. 

AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE 

þ Societatile pe actiuni care opteaza pentru sistemul dualist 
sunt supuse auditului financiar. 

þ Societatile comerciale ale caror situatii financiare sunt 
supuse auditului financiar trebuie sa organizeze auditul 
intern, potrivit normelor Camerei Auditorilor Financiari din 
Romania. 

þ Consiliul de administratie, respectiv directoratul, 
înregistrează la registrul comertului orice schimbare a 
persoanelor cenzorilor, respectiv a auditorului intern si 
auditorului financiar. 

REGISTRELE SOCIETATII 

þ Registrul actionarilor 

þ Registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de 
administratie, respectiv ale directoratului / consiliului de 
supraveghere 

þ Registrul deliberarilor / constatarilor facute de cenzori / 
auditori interni 

þ Registrul obligatiunilor 

SOCIETATILE CU RASPUNDERE LIMITATA 

þ Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societătii 
cu răspundere limitată al cărui asociat unic este, cu 
exceptia cazului în care are calitatea de administrator unic 
sau de membru al consiliului de administratie. 

þ Se abroga Art. 236 prin care dizolvarea unei societati cu 
raspundere limitata cu un asociat unic atragea transmiterea 
universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, 
fara lichidare.  

þ In acest caz, dizolvarea unei astfel de societati va atrage 
transmiterea patrimoniului catre asociatul unic, prin 
procedura clasica de lichidare. 

 

LEGEA nr. 516 din 29 decembrie 2006 privind completarea 
Legii nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (MO 
14/09.01.2007) 

In conformitate cu legea 302/2005, societatile pe actiuni si 
societatile în comandita pe actiuni aveau obligatia majorarii 
capitalului social minim pana la echivalentul in lei a 25.000 
euro.  
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Prezenta lege aproba Legea 302/2005, completand cerintele 
privind capitalul social minim cu posibilitatea majorarii acestuia 
pâna la data de 31 ianuarie 2007 si prin utilizarea rezervelor, cu 
exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si a primelor 
legate de capital, inclusiv a diferentei favorabile din reevaluarea 
patrimoniului social ori în alte modalitati permise de lege. 

Legea nu instituie si facilitati fiscale privind neimpozitarea 
rezervelor din care s-ar face majorarea capitalului social.  
 

HOTARAREA nr. 5 din 10 ianuarie 2007 privind indexarea 
nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei 
pentru copiii nou-nascuti (MO 21/12.01.2007) 

Incepand cu luna ianuarie 2007, nivelul lunar al venitului minim 
garantat, ca forma de asistenta sociala, prevazut la art. 4 alin. 
(1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, este 
de: 

þ 96 lei pentru o persoana singură; 

þ 173 lei pentru familiile formate din 2 persoane; 

þ 241 lei pentru familiile formate din 3 persoane; 

þ 300 lei pentru familiile formate din 4 persoane; 

þ 356 lei pentru familiile formate din 5 persoane; 

þ cate 24 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 
persoane, care face parte din familie.  

Cuantumul alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazut la art. 
25 alin. (1) din aceiasi lege este de 204 lei. 
 

LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea OUG nr. 
148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii 
copilului (MO 38/18.01.2007) 

Printre principalele modificari aduse la OUG 148/2005, 
mentionam: 

þ incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul 
indemnizatiei lunare, in cazul concediului pentru cresterea 
copilului pana la 2 ani, sau 3 ani in cazul copilului cu 
handicap, este de 600 lei; 

þ cuantumul stimulentului lunar pentru persoanele care 
realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit 
este de 100 lei. 

 

CIRCULARA nr. 1 din 3 ianuarie 2007 privind nivelul ratei 
dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil 
în luna ianuarie 2007 (MO 17/2007) 

Pentru luna ianuarie 2007, nivelul ratei dobânzii de referinta a 
BNR este de 8,75% pe an. 
 

ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2007 privind Procedura de 
solicitare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA 
pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA 
de la înfiinţare (MO 19/2007) 

Pentru solicitarea certificatului de înregistrare în scopuri de 
TVA, contribuabilii depun la organul fiscal în a carui raza 
teritoriala îsi au sediul, urmatoarele documente: 

þ formularul "Cerere de eliberare a certificatului de 
înregistrare în scopuri de TVA pentru comerciantii care se 
înregistreaza în scopuri de TVA de la înfiintare", cod MFP 
14.13.04.02/c,  

þ o copie de pe certificatul de înregistrare care contine codul 
unic de înregistrare, eliberat de oficiul registrului comertului 
de pe lânga tribunal. 

Data înregistrarii în scopuri de TVA a contribuabililor este data 
eliberarii certificatului de înregistrare de catre oficiul registrului 
comertului. 
 

ORDIN nr. 2089 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea 
Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de 
plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale (MO 
1043/2006) 

þ Indreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de 
debitori se va face pe baza unei cereri a acestora, depusă 
la organul fiscal competent, în termen de cel mult un an de 
la data efectuării plăţii eronate. 

þ Nu se vor îndrepta erorile privind sumele virate pe conturi 
bugetare administrate de creditori bugetari diferiţi. 

þ Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente: 

o datele de identificare ale debitorului; 

o precizarea erorii ce urmează a fi îndreptată; 

o modul în care va fi reconsiderată această plată, de la data 
şi în suma înscrisă pe documentul de plată iniţial; 

o documentul prin care s-a stabilit sau s-a individualizat 

suma de plată; 

o numărul documentului prin care s-a efectuat plata iniţială; 

o suma achitată prin documentul de plată iniţial; 

o data plăţii. 

þ La cerere vor fi ataşate: o copie a ordinului de plată, o 
copie a extrasului de cont, precum şi orice alte documente 
ce atestă eroarea produsă. 

þ Cererea debitorului de îndreptare a erorilor din 
documentele de plată se va soluţiona în termen de 45 de 
zile de la înregistrarea acesteia. 

 

ORDIN nr. 2157 din 18 decembrie 2006 privind organizarea 
activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care 
nu au pe teritoriul României un sediu permanent (MO 
1053/2006) 

þ Contribuabilii nerezidenţi care au obligaţia desemnării unui 
reprezentant fiscal se administrează de organul fiscal 
competent pentru administrarea reprezentantului fiscal. 

þ Contribuabilii nerezidenţi care au un sediu fix în România 
se administrează de organul fiscal în a cărui rază teritorială 
se află sediul fix. 

þ Contribuabilii nerezidenţi, stabiliţi în spaţiul comunitar, care 
au, potrivit legilor speciale, dreptul de a se înregistra direct 
în România se administrează de serviciul de specialitate 
din cadrul DGFPMB. 

þ Contribuabilii nerezidenţi care au obligaţia desemnării unui 
împuternicit se administrează de organul fiscal în raza 
căruia se face constatarea actului sau faptului supus 
dispoziţiilor legale fiscale. 

În cazul veniturilor obţinute de persoane nerezidente din 
vânzarea-cesionarea titlurilor de participare, competenţa de 
administrare revine: 

þ organului fiscal în a cărui rază teritorială se află instituţia 
prin intermediul căreia se face tranzacţia, în cazul 
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tranzacţionării titlurilor de participare la societăţi deschise; 

þ organului fiscal în a cărui rază teritorială se află societatea 
ale cărei titluri se tranzacţionează, în cazul tranzacţionării 
titlurilor unor societăţi închise. 

Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi 
stabiliţi în Comunitate, care se înregistrează direct: 

þ Pentru inregistrare sau scoaterea din evidenta, 
contribuabilii nerezidenti au obligaţia de a depune 
formularul (090) "Declaraţie de înregistrare fiscală/
Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi 
stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct", 
cod MFP 14.13.01.10.11/n, la Serviciul de administrare a 
contribuabililor nerezidenţi din cadrul DGFPMB. 

þ Formularul (090) se depune direct la registratura organului 
fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată, 
şi va fi însoţit de o copie autentificată a certificatului de 
înregistrare eliberat de autoritatea fiscală din ţara în care 
este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de 
înregistrare va fi însoţită de traducerea în limba română, 
certificată de traducători autorizaţi. 

þ Comunicarea certificatului de înregistrare fiscală se face fie 
la sediul organului fiscal competent, prin prezentarea 
contribuabilului sau a împuternicitului acestuia, fie prin 
poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire. Numărul de înregistrare atribuit poate fi comunicat 
şi prin e-mail, la adresa indicată de contribuabil în cerere. 

Obligaţii declarative: 

þ Contribuabilii înregistraţi direct depun declaraţiile fiscale fie 
direct la registratura organelor fiscale, fie prin posta, prin 
scrisoare recomandata. 

þ Declaraţiile fiscale se completează cu ajutorul programului 
de asistenţă care este pus la dispoziţie, gratuit, de organul 
fiscal competent sau poate fi descărcat de pe site-ul web al 
Ministerului Finanţelor Publice www.mfinante.ro. 

þ Pe măsura introducerii unor metode electronice de 
depunere a declaraţiilor fiscale, aceste metode vor fi 
utilizate corespunzător şi de contribuabilii nerezidenţi care 
se înregistrează direct. 

þ Plata obligaţiilor fiscale se face în lei, până la data la care 
contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale, 
respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
perioadei de raportare. 

þ Plata prin virament se poate realiza: 

o dintr-un cont deschis la o instituţie de credit participantă la 
sistemul electronic de plăţi din România; 

o din conturi deschise la instituţii de credit din străinătate. In 
această situaţie, plata se va realiza prin intermediul băncii 
de corespondent din România a instituţiei de credit unde 
se află deschis contul din care urmează a se efectua 
plata. Această modalitate de plată poate fi utilizată numai 
în situaţia în care banca corespondentă agreează 
efectuarea acestor tipuri de operaţiuni. Mesajele 
electronice de plată către Trezoreria Statului vor fi 
completate potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 

ORDIN nr. 9327 din 19 decembrie 2006 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit 
comunitar/comun (MO 1055/2006) 

ORDIN nr. 2199 din 20 decembrie 2006 pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului unor formulare privind 
administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice, 
cu modificările şi completările ulterioare (MO 3/2007) 

þ formularul 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de 
salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice 
care desfăşoară activitate în România şi de către 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România" 
cod 14.13.01.13/5 

þ formularul 226 "Declaraţie privind impozitul datorat pe 
câştigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât 
titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi 
părţile sociale" cod 14.13.01.13/11p 

 

ORDIN  nr. 2198 din 20 decembrie 2006 privind modelul si 
continutul fisei fiscale (MO 3/03.01.2007) 

Prezentul ordin modifica formularul 210 "Fisa fiscala privind 
impozitul pe veniturile din salarii", cod 14.13.01.13/1 prevazut in 
anexa nr. I la OMFP nr. 546/2005 privind modelul si continutul 
fisei fiscale. 

Prevederile prezentului ordin se aplica pentru veniturile din 
salarii si asimilate salariilor realizate incepand cu 1 ianuarie 
2007. 
 

TAXA VERDE 

Cumparatorii de echipamente electronice sau produse IT vor 
plati, incepand cu aprilie 2007, o taxa de reciclare (taxa verde), 
reciclarea deseurilor electronice fiind reglementata prin directiva 
Comisiei Europene EC/96/2002 si transpusa in legislatia 
nationala prin HG448/2005. 

Taxa va incepe de la 2 euro si va ajunge pana la 15-20 euro. 

Sunt asteptate clarificari privind nivelul taxei si a modului de 
colectare/declarare a acesteia. 
 
 

RATA INFLATIEI 2006  

In anul 2006 s-a inregistrat o rata a inflatiei de 4,87%, conform 
Institutului National de Statistica. 
 

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 
 

REMINDER 

Conform OG 35/2006 de modificare a Codului de Procedura 
Fiscala, incepand cu 1 ianuarie 2007, termenele de plata 
aferente impozitelor si contributiilor salariale sunt: 

þ trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
trimestrului, de către contribuabilii persoane juridice care 
au statut de microîntreprindere, în condiţiile Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi de către persoanele 
fizice care desfăşoară activităţi independente; 

þ anual, până la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului 
următor, de către asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără 
scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice. 

Contribuabilii prevăzuţi mai sus au obligaţia să declare 
impozitele şi contribuţiile aferente veniturilor din salarii până la 
termenul de plată. 
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IMPORTANT! Reamintim ca statutul de microintreprindere 
conform Legii 346/2004 este diferit de cel definit in Codul 
Fiscal. Astfel conform Legii 346/2004, cu modificarile ulterioare, 
o societate este microintreprindere daca are pana la 9 angajati 
si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detine active 
totale de pana la 2 milioane de euro, echivalent in lei.  

Încadrarea în plafoanele referitoare la numarul mediu anual de 
salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se 
stabilesc pe baza unei declaratii pe propria raspundere a 
reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai întreprinderii 
interesate în încadrarea în categoria IMM, conform modelului 
prevazut OG 27/2006 de modificare a Legii 346/2004. 

Pentru intocmirea declarariilor lunare privind contributiile 
la bugetul de stat aferente anului 2007 precum si pentru 
declaratia anuala privind impozitul pe profit al anului 2006 
(101) s-au publicat programe noi pe site-ul MFP si ANAF. 
 

AGENDA lunii februarie 2007 

Zilnic nu uitati: 

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

þ Sa completati jurnalul de vanzari si cumparari; 

La final de luna nu uitati: 

þ Sa completati Registrul Jurnal; 

þ Sa efectuati inventarierea patrimoniului in cazul in care 
folositi inventarul intermitent ; 

þ Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii (dar noua regula 
de 15 zile este aplicabila);  

Pentru indeplinirea noilor reglementari in domeniul TVA : 

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

þ Verificarea validitatii codului de TVA inscris pe facturile 
primite; 

þ Verificarea sumei de TVA inscrisa pe facturile primite; 

þ Verificarea mentiunilor referitoare la TVA (ex. „taxare 
inversa”, „operatiune neimpozabila” etc.); 

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

þ Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale 
primite; 

þ Completati Registrul non-transferurilor; 

þ Notificati organele fiscale asupra optiunii taxarii 
operatiunilor privind arendarea, concesionarea, închirierea 
şi leasingul de bunuri imobile sau parti ale acestora, daca 
optiunea a fost exercitata in anii anteriori in mod tacit. 

þ Mentionati in contractele comerciale contractate şi 
decontate în valută cursul de schimb care va fi utilizat 
(BNR sau cursul bancii comerciale). 

In cursul lunii nu uitati: 

Ca luni, 12 februarie este ultima zi pentru plata: 

þ taxei hoteliere 

þ taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  

Ca luni, 12 februarie este ultima zi pentru depunerea: 

þ declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 
taxa hoteliera 

Ca joi, 15 februarie este ultima zi pentru depunerea: 

þ 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;  

þ 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); 

þ declaratiei Intrastat pentru luna Ianuarie 2007 (depusa in 
format electronic) 

Ca joi, 15 februarie este ultima zi pentru plata: 

þ impozitului pe profit final aferent anului 2006 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, 26 februarie este ultima zi pentru depunerea: 

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

þ decontului de TVA (formular 300); 

þ declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a 
obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale; 

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

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

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

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

þ decontului special de TVA (formular 301); 

þ declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din 
strainatate obtinute de catre persoanele fizice care 
desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele 
fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si 
posturilor consulare acreditate in Romania (formular 224);  

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

Ca luni, 26 februarie este ultima zi pentru plata: 

þ accizelor 

þ impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia 
interna 

þ impozitului pe veniturile nerezidentilor 
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þ TVA  

þ impozitului pe salarii 

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

þ impozitului pe veniturile din dividende 

þ impozitului pe veniturile din dobanzi 

þ impozitului pe alte venituri din investitii 

þ impozitului pe veniturile din pensii 

þ impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de noroc 

þ impozitului pe veniturile din alte surse  

þ contributiei de asigurari sociale  

þ contributiei la asigurarile sociale de sanatate  

þ contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de 
asigurări sociale de sănătate 

þ contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj 

þ plata comisionului pentru păstrarea si completarea 
carnetelor de muncă 

þ contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale 

þ varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele 
cu handicap neancadrate 

þ contributiei la Fondul pentru mediu 

þ taxei pe jocurile de noroc 

Ca miercuri, 28 februarie este ultima zi pentru depunerea: 

þ declaratiei anuale privind retinerea la sursa a impozitului 
pe veniturile din activitati independente; 

þ declaratiei anuale privind impozitul pe reprezentante; 

þ fiselor fiscale aferente anului 2006. 

 
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 
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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: 

þServicii de “Start up”  

þOrganizarea functiei contabile  

þTinere de contabilitate  

þAsistenta contabila  

þConsultanta fiscala si contabila  « on line »  

þSalarizare si servicii conexe 

þAsistenta in implementarea sistemelor informatice 

þTraining 

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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