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ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 pentru modificarea si com pletarea art. 157 din Legea 
nr. 571/2003  - Codul fiscal (MO 230/2007) 

In perioada 15 aprilie 2007 – 31 decembrie 2008 inclusiv, TVA aferenta importurilor de bunuri 
(din afara UE) se va plati la organul vamal, in conformitate cu reglementarile in vigoare privind 
plata drepturilor de import.  

Persoanele impozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul 
fiscal, care obtin certificat de amanare de la plata, nu vor fi obligate sa faca plata TVA aferenta 
importurilor la organele vamale ci vor evidentia taxa aferenta bunurilor importate atat ca taxa 
deductibila cat si ca taxa colectata (taxare inversa). 

Incepand cu data de 15 aprilie 2007 inclusiv, se va garanta la organele vamale TVA aferenta 
importului in Romania de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu tert, atunci cand 
livrarea ulterioara a acestor bunuri de catre importator constituie o livrare intracomunitara 
scutita de taxa. Conditiile de obtinere a certificatului de amanare la plata a TVA in vama sunt 
stabilite prin Ordinul 500 (vezi mai jos). 
 

ORDIN nr. 500 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea N ormelor privind procedura de 
acordare a certificatului de amanare de la plata in  vama a TVA si de eliberare a garantiei 
pentru importurile de bunuri (MO 244/2007) 

Certificatul de amanare de la plata TVA in vama se elibereaza pe baza de cerere depusa la 
Autoritatea Nationala a Vamilor, daca agentii economici indeplinesc cumulativ urmatoarele 
conditii: 

� nu au obligatii bugetare restante;  

� nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;  

� au realizat in anul calendaristic precedent importuri din teritorii si state terte (in prezent din 
afara UE), a caror valoare cumulata este de cel putin 150 milioane lei. In aceasta valoare 
nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate; 

� sunt inregistrate in scopuri de TVA cu cel putin un an calendaristic inaintea depunerii 
cererii;  

� nu sunt in stare de insolventa, nu se afla in procedura de reorganizare sau lichidare 
judiciara si nu figureaza in evidenta speciala si/sau in lista contribuabililor inactivi. 

Certificatul se va elibera in termen de 15 zile de la depunerea documentatiei complete de mai 
sus. In cazul in care una din conditiile de mai sus nu mai este indeplinita, certificatul se revoca. 
Persoanele care obtin un astfel de certificat vor inscrie in declaratia vamala suma de TVA 
datorata pentru marfurile importate si ataseaza la declaratia vamala certificatul de amanare a 
platii TVA in vama. Biroul vamal acorda liberul de vama pentru marfurile importate fara a 
solicita plata efectiva a TVA si retine la declaratia vamala o copie a certificatului verificata si 
vizata pe baza exemplarului original prezentat de importator. 

Agentii economici inregistrati in scopuri de TVA care realizeaza achizitii intracomunitare 
taxabile vor evidentia in continuare prin taxare inversa TVA aferenta (fara plata efectiva la 
organele vamale) fara a avea nevoie de un certificat in acest sens. 
 

ORDIN nr. 521 din 3 aprilie 2007 pentru modificarea  si completarea OMFP nr. 2210/2006 
privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloa ce electronice de transmitere la 
distanta (MO 252/2007) 

Pentru utilizarea metodei de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de 
transmitere la distanta, contribuabilii au obligatia solicitarii certificatului digital. Certificatul digital 
se elibereaza gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice, pe numele persoanelor 
imputernicite pentru semnarea declaratiilor fiscale. Certificatul digital pentru depunerea 
declaratiilor fiscale prin mijloace electronice este utilizat de catre contribuabil numai in relatia cu 
organul fiscal. 

Solicitarea certificatului digital se face prin inregistrarea persoanei imputernicite pentru 
semnarea declaratiilor ca utilizator al serviciului ``Depunere declaratii`` si depunerea 
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formularului 140 ``Cerere pentru obtinerea certificatului digital``, 
aflat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala. 
 

ORDIN nr. 523 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea 
Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a TVA 
catre persoane impozabile neinregistrate si care nu  sunt 
obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Rom ania, 
stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene (MO  
255/2007) 
 

ORDIN nr. 454 din 22 martie 2007 privind aprobarea 
Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privin d 
efectuarea operatiunilor necesare pentru acoperirea  de la 
bugetul de stat a platii TVA in cadrul programelor PH ARE, 
ISPA si SAPARD (MO 252/2007) 

Conform prevederilor OUG 11/2007 pentru modificarea si 
completarea OUG nr. 63/1999 cu privire la gestionarea 
fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre 
Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare 
aferente acestora, in bugetul de stat, la pozitia Fondul National 
de Preaderare, sunt prevazute sumele pentru acoperirea platii 
TVA aferente livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si 
executiei de lucrari, finantate, integral sau partial, din contributia 
financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferenta, 
ai caror beneficiari sunt autoritati ale administratiei publice 
centrale si locale, unitati subordonate, in coordonarea acestora, 
organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publica cu 
personalitate juridica care functioneaza in domeniul dezvoltarii 
regionale, organisme neguvernamentale, nonprofit, cu 
personalitate juridica, Compania Nationala de Autostrazi si 
Drumuri Nationale din Romania - S.A. si C.F.R. - S.A. 
In sensul prevederilor OUG 11/2007, din categoria unitatilor 
subordonate sau in coordonarea autoritatilor administratiei 
publice centrale si locale - cu exceptia Companiei Nationale de 
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si a 
Companiei Nationale de Cai Ferate - C.F.R. - S.A. - nu fac 
parte persoanele juridice cu scop lucrativ, indiferent de forma 
de organizare. 

Prezentele instructiuni se aplica, fara a prejudicia prevederile 
legislatiei fiscale in vigoare, urmatoarelor categorii de contracte: 
servicii, lucrari, achizitii de bunuri, scheme de grant, infratire 
institutionala. 

Agentiile de implementare efectueaza platile catre contractori 
si, respectiv, catre bugetul de stat pe baza facturilor sau a 
deconturilor speciale de TVA si in cazul beneficiarilor de 
achizitii intracomunitare a caror valoare este mai mare de 
10.000 euro. 

Beneficiarii au obligatia sa prezinte agentiei de implementare 
documentele necesare pentru plata TVA si isi asuma intreaga 
responsabilitate cu privire la realitatea cheltuielilor justificative 
incluse in documentele prezentate agentiei de implementare. 
Pe baza prezentelor instructiuni, agentiile de implementare vor 
elabora proceduri interne. 
 

CIRCULARA nr. 8 din 2 aprilie 2007 privind nivelul ratei 
dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei  valabil 
in luna aprilie 2007 (MO 240/2007) 

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

DETASATI 

Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca nu mai elibereaza 
permise de munca de tip B – detasati -  pentru cetateni ai 
statelor membre UE.  Astfel, detasarea acestora poate avea loc 
fara obtinerea in prealabil a unui permis de munca, chiar daca 
sunt cetateni ai unui stat membru UE care a impus restrictii 
circulatiei lucratorilor romani. 

Ramane in vigoare obligativitatea obtinerii certificatelor de 
inregistrare (noua denumire a permiselor de sedere) pentru 
cetatenii straini care stau in Romania mai mult de 90 de zile. 
Certificatele de inregistrare se obtin de la Autoritatea pentru 
Straini din raza de domiciliul in Romania a cetateanului strain. 
 

ORDIN nr. 357 din 27 martie 2007 privind modelul si  
continutul Raportului de inspectie fiscala incheiat  la 
persoane fizice care desfasoara activitati independ ente in 
mod individual si/sau intr-o forma de asociere (MO 
251/2007) 

ORDIN nr. 522 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea 
Precizarilor de aplicare a unor prevederi de la titl ul VII 
``Accize si alte taxe speciale`` din Normele metodo logice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 - Codul fiscal, ap robate prin 
HG nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ult erioare 

Intra sub aceasta incidenta operatorii economici care 
achizitioneaza in vederea comercializarii catre utilizatorii finali 
de produse energetice care in mod evident nu pot fi utilizate 
drept combustibil pentru motor sau drept combustibil pentru 
incalzire ori sunt achizitionate in ambalaje altele decat cele 
aferente circulatiei comerciale in vrac. 

In cazul operatorilor economici care efectueaza importuri de 
produse energetice supuse accizelor pe care le plaseaza in 
antrepozite vamale, aceste antrepozite vor putea fi autorizate si 
ca antrepozite fiscale, la cererea operatorilor economici, in 
baza autorizatiei de antrepozit vamal si cu depunerea garantiei 
corespunzatoare accizelor. 

 

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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ORDIN nr. 532 din 3 aprilie 2007 pentru modificarea  si 
completarea OMFP nr. 110/2007 privind aprobarea 
Procedurii de gestionare a documentelor administrati ve de 
insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile 
in regim suspensiv (MO 260/2007) 

ORDIN nr. 439 din 4 aprilie 2007 privind modificare a 
Ordinului presedintelui ANAF nr. 586/2006 pentru 
aprobarea Listei contribuabililor declarati inactiv i si a Listei 
contribuabililor reactivati (MO 248/2007) 

ORDIN nr. 537 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea 
modelului si continutului formularului ``Declaratie  
recapitulativa privind livrarile/achizitiile intrac omunitare de 
bunuri`` (MO 260/2007) 

Se aproba modelul si continutul formularului ``Declaratie 
recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de 
bunuri`` (390 VIES), cod MFP: 14.13.01.02/r, prevazut in anexa 
nr. 1 

Reamintim ca pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii 
trimestrului (25 aprilie, pentru primul trimestru), persoanele 
inregistrate in scopuri de TVA au obligatia depunerii Declaratiei 
recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de 
bunuri. 

Declaratia recapitulativa se depune de catre persoanele 
impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat in 
trimestrul de raportare: 

� livrari si/sau achizitii intracomunitare de bunuri, precum si 

� livrari si achizitii de bunuri in cadrul unei operatiuni 
triunghiulare, definite in Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal; 

Declaratia recapitulativa nu se depune pentru serviciile prestate 
sau achizitionate. 

Declaratia se completeaza cu tranzactiile intracomunitare 
efectuate in urmatoarea ordine si folosind urmatoarele coduri 

pentru a bifa tipul operatiunii: 

� L - pentru livrari intracomunitare catre alte state membre; 

� T - pentru livrari in cadrul unei operatiuni triunghiulare (se 
va completa numai de cumparatorul revanzator); 

� A - pentru achizitii intracomunitare din alte state membre si 
pentru achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare. 

Ca urmare a modificarilor introduse de noul act normativ nu se 
va mai folosi codul Z pentru achizitii in cadrul unei operatiuni 
triunghiulare. 

Amenda pentru nedepunerea in termen a declaratiei este 
cuprinsa intre 500 RON la 10.000 RON. 

TAXA VERDE 

Românii vor plăti o taxă verde de 7 lei, începând din 30 aprilie 
2007, la achiziŃionarea echipamentelor IT&C şi a electronicelor 
de consum, potrivit asociaŃiei ECO TIC. "Timbrul verde" 
reprezintă costurile pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE). Această 
contribuŃie este instituită ca urmare a demarării sistemului 
gestionării colectării şi reciclării DEEE, conform Directivei 
europene EC/96/2002 şi a HG 448/2005.  
 

ORDONANTA nr. 21 republicata din 21 august 1992 pri vind 
protectia consumatorilor (MO 208/2007) 
 

PROIECT AL MINISTERULUI DE FINANTE 

Ministerul de Finante intentioneaza ca incepand cu 1 mai 2007 
sa modifice procedurile de rambursare a TVA pentru 
exportatori, prin procedura de rambursare cu control ulterior. 
Măsura se va aplica firmelor care au derulat anul trecut vânzări 
de mărfuri în exterior de peste un milion de euro. Prin această 
decizie, se reduce perioada de rambursare a TVA pentru 
exportatori de la câteva luni la câteva zile.  

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 
880 RON pentru functii care necesita studii superioare 

  

Câştigul salarial mediu nominal brut INSSE 
Februarie 2007 

1.264 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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De la 1 ianuarie 2007, exportatorii sunt obligaŃi, potrivit Codului 
Fiscal, să plătească TVA pentru toate achizitiile interne. Suma 
negativa a TVA se rambursează, însă doar după ce Fiscul 
efectuează o inspecŃie fiscală in majoritatea cazurilor. Perioada 
efectivă în care firmele îşi recuperează TVA poate ajunge la 
cateva luni ceea ce poate ingreuna situatia de trezorerie.  
 

AGENDA lunii mai 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 joi, 10 mai este ultima zi pentru depunerea: 
� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 

taxa hoteliera 

Ca joi, 10 mai este ultima zi pentru plata: 
� taxei hoteliere 

� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  

Ca marti, 15 mai este ultima zi pentru depunerea: 
� declaratiei INTRASTAT 

� declaratiei speciale privind veniturile realizate - formular 
200, cod 14.13.01.13  

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

� Activitati independente; 

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

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

� Castiguri rezultate din transferul titlurilor de valoare. 

� declaratiei privind veniturile din strainatate - formular 201, 
cod 14.13.01.13/7 

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

� cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% 
din impozitul anual - formular 230, cod 14.13.04.13 

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

� cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% 
din impozitul pe venitul anual datorat - formular 231, cod 
14.13.04.13/1 

� Se completeaza de catre persoanele fizice care au realizat 
venituri din activitati agricole si care solicita virarea unei 
sume de pana la 2% din impozitul anual pentru 
sponsorizarea entitatilor nonprofit sau pentru  burse 
private. 

Ca vineri, 25 mai 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 vineri, 25 mai 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 
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� 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 

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 
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