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ORDIN nr. 273 din 20 february 2007 pentru aprobarea  modelului şi con Ńinutului 
formularului "Certificat de atestare a calit ăŃii de persoan ă impozabil ă înregistrat ă în 
scopuri de TVA" (MO 137/2007) 

HOTARARE nr. 105 din 31 ianuarie 2007 privind stabil irea valorii de intrare a mijloacelor 
fixe (MO 103/2007) 

Incepand cu 15 februarie 2007 (3 zile dupa publicarea prezentei hotarari), valoarea minima de 
intrare a mijloacelor fixe devine 1.800 lei . 

Valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 1.500 lei 
si 1.800 lei, existente in patrimoniul operatorilor economici, se va recupera integral la data 
intrarii in vigoare a prezentei hotarari sau se poate opta pentru recuperarea acestei valori, pe 
durata normala de functionare ramasa. 
 

ORDIN nr. 2210 din 21 decembrie 2006 privind depune rea declaratiilor fiscale prin 
mijloace electronice de transmitere la distanta (MO  74/2007) 

Urmatoarele declaratii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta:  

� Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, formular 100, cod 
14.13.01.01/a; 

� Declaratia rectificativa, formular 710, cod 14.13.01.00/r; 

� Decontul de TVA, formular 300, cod 14.13.01.02; 

� Declaratia privind impozitul pe profit, formular 101, cod 14.13.01.04; 

� Decontul special de TVA, formular 301, cod 14.13.01.02/s; 

� Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri, cod 
14.13.01.02/r; 

� Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03; 

� Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, cod 
14.13.01.05; 

� Situatia principalilor indicatori economico-financiari aferenti activitatii de jocuri de noroc. 

Pentru declararea unei obligatii bugetare, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se pot 
utiliza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale. 
In situatia in care platitorul de impozite, taxe si contributii a utilizat pentru aceeasi obligatie 
bugetara si aceeasi perioada de raportare mai multe cai de transmitere a declaratiei fiscale, va 
fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii. Orice corectie ulterioara a unei sume 
declarate se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, in conditiile legii. 
 

ORDIN nr. 155 din 31 ianuarie 2007 privind aplicare a masurilor de simplificare pentru 
lucrarile de constructii-montaj prevazute la art. 1 60 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal 
(MO 94/2007) 

Masurile de simplificare privind TVA se aplica in cazul in care atat prestatorul cat si beneficiarul 
sunt inregistrati in scopuri de TVA in Romania. Astfel prestatorul nu va colecta TVA, urmand ca 
beneficiarul sa aplice TVA prin taxare inversa. 

Masurile de simplificare se aplica pentru lucrarile de constructii-montaj, prevazute la sectiunea 
F “Constructii”, diviziunea 45 din Ordinul 601/2002 privind clasificarea activitatilor din economia 
nationala (CAEN), cu respectarea conditiilor impuse si tinandu-se seama de excluderile 
prevazute in cadrul grupelor si claselor acestei diviziuni. 

Nu intra sub incidenta masurilor de simplificare, fabricarea materialelor de constructii, precum si 
activitatile de urbanism, inginerie, proiectare a constructiilor. 

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. 2 / 2007  

Noutati Noutati legislativelegislative   

Cuprins: 

• Valorea de int rare a 
mijloacelor fixe  

• Depunerea declarat i i lor 
f i s c a l e  p r i n  m i j l o ac e 
electronice  

• Aplicarea masurilor de 
simplificare pentru lucrarile de 
constructii-montaj 

• Declaratii informative privind 
activitatea desfasurata in 
2006  

• Noul model de formular 010  
Declaratie de inregistrare 
fiscala  

• Procedura pentru aprobarea 
perioadei fiscale semestriale/
anuale pentru persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA  

• Masurile unitare de aplicare a 
reglementarilor privind leasing 
a f la te  in  deru lare  la 
01.01.2007 

• Contributia de asigurare 
pentru accidente de munca si 
boli profesionale  

• Formulare privind impozitul 
pe venit  

• Deciziile de impunere anuala  

• Indicele de inflatie pentru 
actualizarea platilor anticipate  
de impozit pe profit 

• Dobanda BNR februarie 2007  

• Tichete de cresa pentru 
semestrul I 2007  

•  Contabilitatea si situatiile 
financiare ale institutiilor 
financiare nebancare  

•  Fondurile de pensii facultativ  

• Capitalul minim al institutiilor 
financiare nebancare 

• Indicatori sociali 

• AGENDA lunii martie 2007 



Pag. 2 

 © 2007 APEX Team International 

 

ORDIN nr. 86 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea 
modelului si continutului unor formulare de declara tii 
informative privind activitatea desfasurata in curs ul anului 
2006 (MO 93/2007) 

� Se aproba modelul si continutul formularului 392 
``Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si 
prestarile de servicii``, cod MFP 14.13.01.02/i. 

Formularul 392 se completeaza de catre: 

ο persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA la 
data de 31 decembrie 2006, a caror cifra de afaceri, 
efectiv realizata la aceasta data, este inferioara sumei de 
10.000 euro stabilita la cursul de schimb comunicat de 
BNR la finele anului 2006 si anume 33.817 lei; 

ο persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 
2006, se aflau in regimul special de scutire in conditiile 
art. 152 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile ulterioare, in vigoare pana la data de 31 
decembrie 2006, a caror cifra de afaceri, realizata la 
aceasta data, excluzand veniturile obtinute din vanzarea 
de bilete de transport international rutier de persoane, 
este cuprinsa intre 33.817 lei si 200.000 lei.  

� Se aproba modelul si continutul formularului 393 
``Declaratie informativa privind veniturile obtinute din 
vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de 
persoane, cu locul de plecare din Romania``, cod MFP 
14.13.01.02/v. 

Formularul 393 se completeaza de catre persoanele 
impozabile inregistrate ca platitor de TVA care, in cursul 
anului 2006, au prestat servicii de transport international. 

Formularele 392 si 393 trebuie depuse pana la data de 1 
martie 2007 , inclusiv. 
 

OMFP nr. 262/2007 – noul model de formular 010  
“Declaratie de inregistrare fiscala / Declaratie de  mentiuni 
pentru persoanele juridice, asocieri si alte entita ti fara 
personalitate juridica” (publicat pe www.mfinante.r o) 

Desi in ordinul mentionat nu sunt prezentate instructiuni 
specifice in acest sens, in contextul modificarilor intervenite 
dupa 1 ianuarie 2007, urmatoarele categorii de entitati sunt 
vizate pentru depunerea acestei declaratii intr-un prim esalon : 

� Entitatile care au calitatea de angajator - au obligatia de a 
depune aceasta declaratie pentru a se inregistra si ca 
platitori ai Contributiei la Fondul de garantare pentru plata 
creantelor salariale.  

� Angajatorii care indeplinesc conditiile de microintreprindere 
conform criteriilor definite prin Legea nr. 346/2004 cu 
modificarile si completarile ulterioare au, de asemenea, 

obligatia de a depune aceasta declaratie pentru a-si 
declara perioada fiscala (trimestrul) aferenta impozitului, 
contributiilor si taxelor de natura salariala datorate la 
bugetul general consolidat.  

 

ORDIN nr. 257 din 15 februarie 2007 privind Procedur a 
pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anua le 
pentru persoanele impozabile înregistrate în scopur i de 
TVA (MO 137/2007) 

Organul fiscal poate aproba utilizarea altei perioade fiscale 
decât luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile 
stabilite în România, respectiv: 

� semestrul calendaristic, daca persoana impozabila 
efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 3 
luni calendaristice dintr-un semestru; 

� anul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza 
operatiuni impozabile numai pe maximum 6 luni 
calendaristice dintr-o perioada de un an calendaristic. 

In acest sens, persoana impozabila trebuie sa depuna o cerere 
justificata la organul fiscal în a carui raza teritoriala îsi are 
domiciliul fiscal sau în a carui evidenta fiscala este înregistrat, 
pâna la data de 25 februarie a anului pentru care se exercita 
optiunea, potrivit modelului prevazut în prezentul ordin. 

Cererea va fi însotita de documente din care sa rezulte 
activitatea desfasurata si periodicitatea acesteia, si anume: 

� declaratie pe propria raspundere privind activitatea efectiv 
desfasurata; 

� balantele de verificare întocmite pentru anul anterior; 

� jurnalul de vânzari întocmit pentru anul fiscal anterior; 

� alte documente pe care le considera relevante pentru 
luarea deciziei. 

 

ORDIN nr. 84 din 17 ianuarie 2007 pentru aprobarea 
Masurilor unitare de aplicare a reglementarilor in domeniul 
taxelor vamale, TVA si accizelor datorate in vama in  cazul 
operatiunilor de leasing aflate in derulare la data  aderarii 
(MO 80/2007) 

Principalele prevederi aduse de prezentul ordin se refera la: 

TVA 

� Pentru bunuri introduse in tara inainte de data aderarii in 
baza unui contract de leasing transfrontalier si achizitionate 
de utilizatori dupa aceasta data, se va aplica taxarea 
inversa (TVA evidentiat in decont atat ca taxa deductibila 
cat si ca taxa colectata).  

� Pentru bunurile introduse in tara de societati de leasing din 
Romania in baza OG 51/1997 privind operatiunile de 

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

îşi completeze echipa cu noi contabili seniori şi juniori.  

 

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

 
Alătura ţi-vă echipei!   
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leasing si societatile de leasing, se aplica TVA conform 
reglementarilor in vigoare la data intrarii in vigoare a 
contractelor de leasing, adica TVA nu va fi platita efectiv in 
vama ci se evidentiaza in decontul lunar de TVA atat ca 
taxa deductibila cat si ca taxa colectata. 

Taxe vamale 

� Bunurile introduse in tara inainte de 1 ianuarie 2007 in 
baza OG 51/1997 privind operatiunile de leasing si 
societatile de leasing pot ramane in regimul vamal in care 
au fost plasate pana la expirarea termenului contractual cu 
conditia ca termenul operatiunii vamale sa fie, daca este 
cazul, prelungit corespunzator.  

� Pentru bunurile avand statut comunitar introduse in tara 
inainte de 1 ianuarie 2007 in baza OG 51/1997, nu se 
datoreaza taxe vamale si nici dobanzi compensatorii la 
incheierea operatiunilor de leasing prin punere in libera 
circulatie in Romania. 

� Pentru bunuri avand statut necomunitar introduse in tara 
inainte de 1 ianuarie 2007 in baza OG 51 / 1997 si puse in 
libera circulatie dupa aceasta data, se datoreaza taxe 
vamale la nivelul prevazut in declaratia vamala initiala 
calculate la valoarea reziduala a bunurilor stabilita prin 
contractul de leasing care nu poate fi mai mica de 20%. In 
plus, pentru bunurile care au facut obiectul unui leasing 
transfrontalier se datoreaza si dobanzi compensatorii de la 
data aderarii la UE. 

 Accize 

� Pentru bunurile accizabile care fac obiectul contractelor de 
leasing initiate inainte de data aderarii si care se incheie 
dupa aceasta data, se datoreaza accizele in vigoare la 
momentul initierii contractului de leasing (la intreaga 
valoare pentru bunurile care sunt subiectul contractelor de 
leasing initiate dupa 1 aprilie 2005). 

 

HOTARARE nr. 176 din 28 februarie 2007 privind aprob area 
Normelor metodologice de calcul al contributiei de 
asigurare pentru accidente de munca si boli profesi onale 
(MO 145/2007) 

Incepand cu 1 ianuarie 2007, cota contributiei de asigurare 
pentru accidente de munca si boli profesionale datorata lunar 
de angajator, stabilita in functie de codul CAEN al activitatii 
principale, are valoarea cuprinsa intre 0,4% si 3,6% aplicata 
asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.  
 

ORDIN nr. 185 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea  
modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul 
III din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal (MO 115/2 007) 

Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare: 

� Declaratie 200 ``Declaratie speciala privind veniturile 
realizate``, cod 14.13.01.13; 

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

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

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

� Declaratie 230 ``Cerere privind destinatia sumei 
reprezentand pana la 2% din impozitul anual``, cod 

14.13.04.13. 

Declaratiile speciale privind veniturile realizate, depuse de 
contribuabilii care au realizat venituri din transferul dreptului de 
proprietate asupra titlurilor de valoare, se inscriu de organul 
fiscal intr-un registru organizat special in acest scop. 
 

ORDIN nr. 186 din 6 februarie 2007 privind deciziil e de 
impunere anuala (MO 116/2007) 

Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare: 

� Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a; 

� Decizie de impunere anuala pentru veniturile din 
strainatate realizate de persoanele fizice române cu 
domiciliul în România", cod 14.13.02.13/5a. 

 

ORDIN nr. 78 din 16 ianuarie 2007 privind indicele de 
inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anti cipate in 
contul impozitului pe profit in anul fiscal 2007 (M O 69/2007) 

Pentru anul fiscal 2007, indicele de inflatie utilizat pentru 
actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit 
anual este 4,5%. 

Reamintim ca pentru anul 2007 sistemul de plati anticipate de 
impozit pe profit se va aplica doar de catre institutiile bancare, 
iar incepand cu anul 2008 va fi aplicat de toti platitorii de impozit 
pe profit. 
 

CIRCULARA nr. 4 din 1 februarie 2007 privind nivelu l ratei 
dobânzii de referin Ńă a Băncii Na Ńionale a României valabil 
în luna februarie 2007 (MO 93/2007) 

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

ORDIN nr. 26 din 12 ianuarie 2007 pentru stabilirea  valorii 
sumei lunare indexate care se acorda sub forma de t ichete 
de cresa pentru semestrul I 2007 (MO 71/2007) 

Pentru semestrul I 2007, incepand cu luna februarie, valoarea 
sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de 
cresa este de 310 lei. 
 

ORDIN nr. 3 din 18 ianuarie 2007 pentru aprobarea 
modelelor situa Ńiilor financiare periodice şi a normelor 
metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, 
aplicabile institu Ńiilor de credit şi institu Ńiilor financiare 
nebancare (MO 100/2007) 
 

ORDIN nr. 4 din 31 ianuarie 2007 pentru completarea  
Ordinului Bancii Nationale a Romaniei – BNR nr. 2/2 006 
privind modul de organizare si conducere a contabil itatii si 
intocmirea situatiilor financiare de catre institut iile 
financiare nebancare (MO 119/2007) 

Institutiile înfiintate pâna la data intrarii în vigoare a OG nr. 
28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, 
care vor fi înscrise în Registrul general în cursul exercitiului 
financiar al anului 2007, vor aplica pe tot parcursul anului 2007 
prevederile OMFP nr. 1.752/2005 pentru aprobarea 
reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Prin derogare, institutiile financiare nebancare care vor fi 
înscrise în Registrul general pâna la data de 31 ianuarie 2007 
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pot opta pentru aplicarea în anul 2007 a prevederilor Ordinului 
guvernatorului BNR nr. 5/2005 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, 
aplicabile institutiilor de credit, cu modificarile si completarile 
ulterioare, în conditiile asigurarii transpunerii pe noul plan de 
conturi a soldurilor conturilor de la 31 decembrie 2006, precum 
si a operatiunilor efectuate în cursul lunii ianuarie 2007. 
 

NORMA nr. 1 din 16 ianuarie 2007 privind calculul v alorii 
activului net si al valorii unitatii de fond pentru  fondurile de 
pensii facultative (MO 82/2007) 

Norma stabileste regulile de evaluare a activelor fondurilor de 
pensii facultative, de calcul al valorii activului net si al valorii 
unitatilor de fond si se adreseaza administratorilor de fonduri de 
pensii facultative, depozitarilor si auditorilor acestora. 
 

NORMA nr. 2 din 1 februarie 2007 pentru modificarea  si 
completarea Normei BNR nr. 2/2006 privind capitalul  minim 
al institutiilor financiare nebancare (MO 119/2007)  

Institutiile financiare nebancare pot majora capitalul social, prin 
aporturi banesti, prime de emisiune sau de aport si alte prime 
legate de capital, integral incasate, ramase dupa acoperirea 
cheltuielilor neamortizate cu astfel de operatiuni, si rezerve 
constituite pe seama unor astfel de prime, precum si prin 
incorporarea rezervelor constituite din profitul net, a 
dividendelor din profitul net cuvenit actionarilor dupa plata 
impozitului pe dividende si a rezultatului reportat, reprezentand 
profit net. 
 

NORMA nr. 3 din 1 februarie 2007 pentru modificarea  si 
completarea Normei BNR nr. 3/2006 privind Registrul  
general, Registrul special si Registrul de evidenta  (MO 
119/2007) 

NORMA nr. 4 din 1 februarie 2007 pentru modificarea  şi 
completarea Normei BNR nr. 6/2006 privind criteriil e pentru 
înscrierea în Registrul special a institu Ńiilor financiare 
nebancare (MO 119/2007) 

AGENDA lunii martie 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;  

Pentru indeplinirea noilor reglementari in domeniul TVA : 

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

� Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile 
primite; 

� Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite; 

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

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

� Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale 
primite; 

� Completati Registrul non-transferurilor; 

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

 

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 

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

  

Contributia la fondul de somaj 2% 1% 
Fondul de garantare pentru plata creantelor 
salariale 

0,25%   

Contributia la fondul de asigurari sociale de 
sanatate 

6% 6,5% 

Comisionul ITM  0,25% sau 0,75%   
Impozitul pe veniturile din salarii   16% 
Fondul pentru neangajarea de persoane cu 
handicap (pentru societatile care au peste 50 
salariati) 

4 * 50% salariu minim pe economie (390 RON) la 
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): 
- pentru angajatii institutiilor publice 
- pentru angajatii din sectorul privat (*2,5) 

 
13 RON 

32,50 RON 

  

INDICATORI SOCIALI  
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In cursul lunii nu uitati : 

Ca joi, 1 martie este ultima zi pentru depunerea : 

� declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile 
de servicii, formular 392, cod MFP 14.13.01.02/i. 

� declaratie informativa privind veniturile obtinute din 
vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de 
persoane, cu locul de plecare din Romania, formular 393, 
cod MFP 14.13.01.02/v. 

Ca joi, 1 martie este ultima zi: 

� de valabilitate a certificatului de rezidenta fiscala aferent 
anului 2006, pentru care se fac platile in anul 2007 catre 
nerezidenti (in baza conventiei de evitare a dublei 
impuneri) 

Ca luni, 12 martie este ultima zi pentru depunerea:  

� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 
taxa hoteliera 

Ca lunii, 12 martie este ultima zi pentru plata: 

� taxei hoteliere 

� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  

Ca joi, 15 martie este ultima zi pentru depunerea: 

� declaratiei anuale de venit pentru asociatiile fara 
personalitate juridica, constituite intre persoane fizice  
(formular 204) 

� declaratiei Intrastat pentru luna februarie 2007 (depusa in 
format electronic) 

Ca joi, 15 martie este ultima zi pentru plata: 

� impozitului pe veniturile din activitati independente transa I 

� impozitul pe venitul din cedarea folosintei bunurilor, cu 
exceptia veniturilor din arendare (transa I) 

� taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate transa I 

Ca luni, 26 martie 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 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; 

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

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

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

� decontului special de TVA (formular 301); 

� declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din 
strainatate obtinute de catre persoanele fizice care 
desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele 
fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si 

posturilor consulare acreditate in Romania (formular 224);  

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

Ca luni, 26 martie este ultima zi pentru plata: 

� accizelor 

� impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia 
interna 

� impozitului pe veniturile nerezidentilor 

� TVA  

� 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 fondul pentru concedii si indemnizatii de 
asigurări sociale de sănătate 

� contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj 

� plata comisionului pentru păstrarea si completarea 
carnetelor de muncă 

� contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale 

� varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele 
cu handicap neancadrate 

� contributiei la Fondul pentru mediu 

� taxei pe jocurile de noroc 

Ca vineri, 30 martie, este ultima zi pentru depuner ea: 

� Notificarii catre organele fiscale a optiunii pentru taxarea 
(din punct de vedere al TVA) a operatiunilor privind 
arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri 
imobile sau parti ale acestora, construite, achizitionate, 
transformate sau modernizate la sau dupa data aderarii 
precum si pentru livrarea de constructii, parti de constructii 
si terenuri.  Notificarea se aplica si societatilor care au optat 
pentru regimul de taxare a acestor operatiuni inainte de 
data de 1 ianuarie 2007. 

Ca vineri, 30 martie este ultima zi pentru: 

� Transmiterea catre inspectoratul teritorial de munca a 
registrului de evidenta a salariatilor in forma electronica. 

Ca vineri, 30 martie, este ultima zi pentru plata: 

� Taxele pe terenuri, cladiri si mijloace de transport (transa I). 
Transa II si ultima va fi 30 septembrie 2007. 

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: 

�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) 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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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 International 
isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor continute in aceste publicatii. 


