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HOTARARE nr. 213 din 28 februarie 2007 pentru modifi carea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privi nd Codul fiscal (MO 153/2007) 

Printre modificarile aduse enumeram: 

� Pentru determinarea profitului impozabil incepand cu anul fiscal 2007, nivelul ratei dobanzii 
pentru imprumuturile in valuta este de 7% (vezi reminder deductibilitate dobanzi). 

� S-au facut precizari privind tratamentul de aplicare al TVA pentru operatiunile tripartite –
aceste operatiuni sunt fara TVA daca: 

ο bunurile sunt expediate sau transportate direct din primul stat membru al furnizorului catre 
al treilea stat membru al beneficiarului livrarii; si 

ο relatia de transport al bunurilor din Romania in al treilea stat membru trebuie sa existe 
intre furnizor si cumparatorul revanzator, oricare dintre acestia putand fi responsabil 
pentru transportul bunurilor, in conformitate cu conditiile Incoterms sau in conformitate cu 
prevederile contractuale. 

� Factura prevazuta la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal va fi intocmita in orice limba oficiala a 
statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea organelor de control trebuie 
asigurata traducerea in limba romana. Baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar 
daca operatiunea nu este scutita de taxa, suma TVA trebuie inscrisa si in lei.  

� In situatia in care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi inscrisa pe o 
singura pagina, este obligatorie inscrierea pe prima pagina a facturii a numarului de pagini 
pe care le contine factura si a numarului total de pozitii cuprinse in factura respectiva. Pe 
facturile emise si achitate prin numerar pe baza de bonuri fiscale nu este necesara 
mentionarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind suficienta mentiunea «conform 
bon fiscal nr./data». 

 

REMINDER – deductibilitatea cheltuielilor cu dobanzil e  

� Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a 
capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca 
raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an şi capitalul propriu, 
ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se 
determină impozitul pe profit. Prin capital împrumutat se înŃelege totalul creditelor şi 
împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale. 

� În condiŃiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu 
dobânzile şi cu pierderea netă din diferenŃele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea 
se reportează în perioada următoare până la deductibilitatea integrală a acestora. 

� În cazul în care cheltuielile din diferenŃele de curs valutar ale contribuabilului depăşesc 
veniturile din diferenŃele de curs valutar, diferenŃa va fi tratată ca o cheltuială cu dobânda, 
deductibilitatea acestei diferenŃe fiind supusă aceleiasi limite ca si in cazul dobanzilor. Intra 
sub incidenta acestei limitari cheltuielile din diferentele de curs valutar aferente 
împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului. 

 

ORDIN nr. 54 din 21 martie 2007 pentru aprobarea Pro cedurii de implementare a 
Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprin derilor mici si mijlocii prin fonduri in 
limita sumelor platite pentru profitul brut reinves tit (MO 206/2007) 

Prin acest Program, se aloca fonduri in valoare de pana la 100 mii lei/beneficiar, in limita 
sumelor platite pentru profitul brut reinvestit. 

Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul Programului agentii economici care 
îndeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate: 

� sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative) asa cum sunt definite de 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
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� au numarul mediu scriptic anual de personal de pâna la 
249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri neta de 
pâna la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active 
totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane 
euro, conform ultimei situatii financiare aprobate, respectiv 
31 decembrie 2006. Prin active totale se întelege active 
imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans; 

� nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciara, 
lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a 
activitatii; 

� au capital social integral privat, sunt înregistrate si îsi 
desfasoara activitatea pe teritoriul României; 

� au cel putin 1 an de la înfiintare la data depunerii cererii-tip 
pentru alocarea de fonduri; 

� si-au îndeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor 
catre bugetul general consolidat; 

� si-au îndeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor 
catre bugetele locale; 

� au încheiat anul fiscal anterior anului în curs cu bilant 
pozitiv si au reinvestit în tot sau în parte profitul; 

� nu au aplicat amortizarea accelerata prevazuta de Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru activele pentru care solicita 
fonduri în cadrul acestui Program; 

� nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile 
Instructiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si 
restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul 
Oficial al Comisiei Europene OJC 244/2004. 

Agentul economic este obligat sa mentina investitia pentru care 
va beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul 
acestui Program pentru o perioada de minimum 3 ani. 

Cheltuieli eligibile 

Sumele cheltuite în anul 2006, din profit, pentru investitii în: 

� active corporale: 

ο echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de 
lucru) - grupa 2 subgrupa 2.1 - conform HG nr. 
2.139/2004; 

ο computere si echipamentele periferice ale acestora; 

� active necorporale: 

ο brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau 
de fabrica si alte valori similare, precum si achizitionarea 
ori producerea programelor informatice. 

Alocatiile financiare vor fi acordate numai daca activele 
achizitionate sunt noi, introduse pe piata si puse în functiune cu 
respectarea reglementarilor tehnice aplicabile si pentru care nu 
s-a aplicat amortizarea accelerata prevazuta de Legea nr. 
571/2003. 

Nu se acorda alocatii financiare pentru activele corporale si 
necorporale achizitionate în sistem de leasing si pentru activele 
corporale second hand. 

Nu se accepta deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plati 
compensatorii între partile contractante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDIN nr. 262 din 19 februarie 2007 pentru aprobare a 
formularelor de inregistrare fiscala a contribuabil ilor (MO 
175/2007) 

Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare: 

� Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 
pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara 
personalitate juridica (formular 010), cod M.F.P. 
14.13.01.10.11/1; 

� Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 
pentru persoane fizice romane (formular 020), cod M.F.P. 
14.13.01.10.11/2; 

� Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 
pentru persoane fizice straine (formular 030), cod M.F.P. 
14.13.01.10.11/3; 

� Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 
pentru institutii publice (formular 040), cod M.F.P. 
14.13.01.10.11/4; 

� Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al 
contribuabilului (formular 050), cod M.F.P. 14.13.04.16; 

� Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 
pentru sediile secundare (formular 060), cod M.F.P. 
14.13.01.99/c; 

� Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 
pentru persoanele fizice care desfasoara activitati 
economice in mod independent sau exercita profesii libere 
(formular 070), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5; 

� Certificat de inregistrare in scopuri de TVA, cod M.F.P. 
14.13.20.99/1; 

� Certificat de inregistrare fiscala, cod M.F.P. 14.13.20.99/2. 
 

ORDIN nr. 273 din 20 februarie 2007 pentru aprobare a 
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) 

Certificatul se utilizează pentru solicitarea rambursării TVA 
facturate de alte persoane impozabile şi achitate de aceasta 
pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-
au fost prestate în beneficiul său în alt stat, precum şi a taxei 
achitate pentru importul bunurilor în acel stat, în condiŃiile 
prevăzute de Directiva a 8-a (79/1072/CEE) şi Directiva a 13-a 
(86/560/CEE). 

Certificatul este valabil un an de la data eliberarii. 
 

REMINDER – Inregistrarea contractelor de servicii ext erne 

In conformitate cu Normele de aplicare a Codului Fiscal (pct 21, 
alin 1), persoanele juridice române, beneficiare ale unor 
prestări de servicii de natura activităŃii de lucrări de construcŃii, 
de montaj, activităŃii de supraveghere, activităŃii de consultanŃă, 
de asistenŃă tehnică şi orice alte activităŃi, executate de 
persoane juridice sau fizice străine nerezidente, au obligaŃia să 
înregistreze contractele încheiate cu aceşti parteneri, la 
organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice 
române îşi au domiciliu fiscal, conform legii, potrivit procedurii 
instituite prin ordin al ANAF. 
 

ORDIN nr. 269 din 19 februarie 2007 pentru aprobare a 
Procedurii de administrare si monitorizare a 
contribuabililor mijlocii in vederea aplicarii OMFP  nr. 
266/2007 privind organizarea activitatii de adminis trare a 
contribuabililor mijlocii la administratiile finant elor publice 
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pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiil or generale 
ale finantelor publice judetene (MO 159/2007) 
 

ORDIN nr. 327 din 26 februarie 2007 pentru modifica rea si 
completarea OMFP nr. 1.074/2006 privind organizarea 
activitatii de administrare a contribuabililor mijl ocii la 
DGFP a Municipiului Bucuresti (MO 183/2007) 

Incepand cu data de 1 aprilie 2007, Directia Generala a 
Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti administreaza, in 
categoria contribuabililor mijlocii, urmatorii contribuabili - 
persoane juridice: 

� contribuabilii cu domiciliul fiscal in municipiul Bucuresti, a 
caror cifra de afaceri aferenta exercitiului financiar 2005 
este cuprinsa intre 25 milioane lei si pana la 70 milioane 
lei; 

� contribuabilii cu domiciliul fiscal in municipiul Bucuresti, 
aflati in procedura insolventei si care au creante fiscale mai 
mari de 3 milioane lei. 

 

ORDIN nr. 328 din 26 februarie 2007 pentru modifica rea si 
completarea OMFP 753/2006 privind organizarea activi tatii 
de administrare a marilor contribuabili (MO 185/200 7) 

Sediile secundare ale marilor contribuabili, altele decat cele de 
pe teritoriul municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov, vor fi 
administrate, incepand cu data de 1 aprilie 2007, de catre 
administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din 
cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene pe a 
caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea. 
 

REMINDER – Avansuri incasate in valuta  

Pentru avansurile încasate, înainte de livrarea de bunuri sau 
prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru 
determinarea bazei de impozitare a taxei este cursul de la data 
încasării avansului, dacă factura este emisă în data respectivă 
sau, după caz, cursul din data de 15 a lunii următoare celei în 
care a fost încasat avansul.  

In cazul încasării de avansuri înainte de livrarea de bunuri sau 
prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru 
determinarea bazei de impozitare a TVA la data încas ării 
avansurilor va r ămâne neschimbat la data definitiv ării 
opera Ńiunii. 

Exemplu:  

O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform 
art. 153 din Codul fiscal încasează 1.000 euro drept avans 
pentru livrarea unui automobil de la o altă societate B.  

A va emite o factură către B la cursul de 3,5 lei/euro, valabil la 
data încasării avansului. 

Baza de impozitare a TVA = 1.000 euro x 3,5 lei/euro = 3.500 
lei. 

TVA aferentă avansului = 3.500 x 19% = 665 lei. 

După o perioadă de 3 luni are loc livrarea automobilului, care 
costă 5.000 euro. Cursul din data livrării bunului este de 3,6 
lei/euro. Baza de impozitare TVA se determină astfel: 

[(1.000 euro x 3,5 lei/euro) + (4.000 euro x 3,6 lei/euro)] x 19%= 
17.900 x 19%=3.401 lei  

Pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii în interiorul Ńării, 
contractate în valută cu decontare în lei la cursul de schimb din 
data plăŃii, diferenŃele de curs dintre cursul de schimb menŃionat 
în factura întocmită şi cursul de schimb utilizat la data încasării, 
nu este considerat diferenŃa de preŃ. 
 

ORDIN nr. 148 din 26 februarie 2007 pentru stabilir ea valorii 
nominale indexate a unui tichet de mas ă pentru semestrul I 
2007 (MO 159/2007) 

Pentru semestrul I 2007, începând cu luna martie, valoarea 
nominală a unui tichet de masă se menŃine la nivelul ultimei 
valori nominale indexate de 7,41 lei. 
 

LEGE nr. 56 din 13 martie 2007 pentru modificarea si 
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
194/2002 privind regimul strainilor in Romania  

Prin prezenta lege s-au adus completari in ceea ce priveste 
conditiile pentru eliberarea vizei romane, de scurta sau lunga 
sedere, precum si pentru prelungirea acestora.  
 

HOTARARE nr. 246 din 7 martie 2007 privind metodolog ia 
de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de  munca in 
conditii deosebite (MO 169/2007) 

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, avizele 
de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, valabile 
pana la data de 6 martie 2007 inclusiv, acordate in conformitate 
cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile 
si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii 
deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi 
reinnoite potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei 
hotarari. 

Perioada de valabilitate a avizelor reinnoite potrivit prezentei 
hotarari nu poate depasi data de 31 decembrie 2008. 
 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 14 din 7 martie 2007 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privi nd 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap (MO187/2007) 

Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un 
copil cu handicap beneficiaza, dupa caz, de urmatoarele 
drepturi: 

� concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu 
handicap  

� program de lucru redus la 4 ore 

� concedii medicale 

� si altele 

ORDIN nr. 1 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind asigur ările voluntare de 
sănătate (MO 147/2007)  

Asigurările voluntare de sănătate reprezintă un sistem 
facultativ, suplimentar al regimului de asigurări sociale de 
sănătate care este sistemul obligatoriu. 

AsiguraŃii pot opta pentru încheierea de contracte de asigurare 
voluntară de sănătate cu mai mulŃi asiguratori în acelaşi timp, 
cu avizarea tuturor asiguratorilor implicaŃi. 
 

CIRCULARA nr. 5 din 1 martie 2007 privind nivelul r atei 
dobânzii de referin Ńă a Băncii Na Ńionale a României valabil 
în luna martie 2007 (MO 166/2007) 

Pentru luna martie 2007, nivelul ratei dobanzii de referinta a 
BNR este de 8,08% pe an. 

 

ORDIN nr. 2 din 6 martie 2007 pentru aprobarea Preci zărilor 
privind încheierea exerci Ńiului financiar 2006 la societ ăŃile 
din domeniul asigur ărilor (MO 179/2007) 
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REMINDER – Distribuire rezultat anual 

In conformitate cu prevederile pct 72 alin 2 din OMFP 
1752/2005, in situaŃia în care cheltuielile de constituire nu au 
fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, 
cu excepŃia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru 
distribuire şi a profitului reportat este cel puŃin egală cu cea a 
cheltuielilor neamortizate. 

REMINDER – Constatare pierdere mai mare de jumatate d in 
capitalul social 

In conformitate cu prevederile legii 31/1990, republicata cu 
modificarile ulterioare, daca se constata o pierdere a activului 
net, capitalul social va trebui reîntregit sau redus înainte de a se 
putea face vreo repartizare sau distribuire de profit. 

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. 

REMINDER - Depunerea situatiilor financiare la Regist rul 
Comertului 

In conformitate cu prevederile art 185 din legea societatilor 
comerciale 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, 
consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat  sa 
depuna Situatiile Financiare anuale la Oficiul Registrului 
Comertului, în termen de 15 zile de la data adunarii generale de 
aprobare acestora. 

PROIECT AL MINISTERULUI DE FINANTE PUBLICE 

Incepand cu 15 aprilie 2007, MFP intentioneaza sa reintroduca 
achitarea TVA in vama aferenta importurilor de bunuri, pentru o 
perioada determinata in intervalul 15 aprilie 2007 – 31 
decembrie 2008. Exceptie vor face importatorii care vor obtine 
certificate de amanare la plata, iar pentru bunurile importate 
pentru livrarea in spatiul comunitar vor fi constituite garantii.  

 
 

AGENDA lunii aprilie 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). 

In cursul lunii nu uitati : 

Ca luni, 10 aprilie este ultima zi pentru depunerea : 

� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 
taxa hoteliera 

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 ianuarie 2007 1.232 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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Ca luni, 10 aprilie este ultima zi pentru plata: 

� taxei hoteliere 

� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  

Ca luni, 16 aprilie este ultima zi pentru depunerea : 

� declaratiei privind impozitul pe profit anual aferent anului 
2006 (formular 101); 

� declaratiei privind platile si angajamentele de plata catre 
persoanele juridice nerezidente; 

� declaratiei INTRASTAT. 

Ca luni, 16 aprilie este ultima zi pentru plata: 

� impozitului pe profit anual – plata finala aferenta anului 
2006 

Ca miercuri, 25 aprilie este ultima zi pentru depun erea: 

� 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; 

� declara Ńiei recapitulative (trimestriale) pentru livr ări şi 
achizi Ńii intracomunitare men Ńionat ă în art. 156 din 
Codul fiscal. 

Ca miercuri, 25 aprilie 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 neincadrate 

� contributiei la Fondul pentru mediu 

� taxei pe jocurile de noroc 

Ca luni, 30 aprilie este ultima zi pentru depunerea : 

� situatiile financiare anuale pentru toate persoanele juridice 
care intocmesc situatii financiare anuale si nu au depus 
declaratie de inactivitate 

IMPORTANT 

Odata cu depunerea Situatiilor Financiare aferente anului 2006 
trebuie sa se finalizeze si evidenta contabil si fiscala aferenta 
exercitiului financiar: 

� sa se completeze Registrul de evidenta fiscala pentru 
trimestrul IV 2006 ; 

� sa se completeze Registrul inventar ; 

� se se verifice ca PV al comisiei de inventar si eventualele 
decizii de casare, de scoatere din gestiune sunt semnate ; 

� sa se arhiveze documentele primare (care trebuie pastrate 
de regula 10 ani, cu exceptia statelor de plata a salariilor si 
a bilanturilor care trebuie pastrate 50 ani). 

 

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 

 © 2007 APEX Team International 

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. 


