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LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative (MO 470 din 31 mai 2006) 

Legea stabileste: 

principiile elabor rii i autoriz rii prospectului schemei de pensii facultative i ale 
fondului de pensii facultative; 

principiile organiz rii i func ion rii administratorilor fondurilor de pensii facultative, 
precum i coordonarea activit ii altor entit i implicate în acest domeniu; 

reglementarea i supravegherea pruden ial a administr rii fondurilor de pensii 
facultative. 

Pot administra fonduri de pensii facultative societatile de pensii, societatile de 
administrare a investitiilor si societatile de asigurare, autorizate in acest scop de 
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 

Aderarea participantilor la un fond de pensii facultative este o optiune individuala, iar 
contributia la un fond de pensii facultative poate fi de pana la 15% din venitul 
salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care adera la un fond 
de pensii facultative. Acesta contributie poate fi impartita intre angajat si angajator 
potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de munca sau, in lipsa acestuia, pe 
baza unui protocol incheiat cu reprezentantii angajatilor. 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, toate persoanele cu varsta sub 35 de ani 
vor cotiza obligatoriu la un fond privat de pensii, suplimentar fata de contributia 
la fondul de pensii de stat. 

Dreptul la pensia facultativa se deschide, la cererea participantului, cu indeplinirea 
urmatoarelor conditii cumulative: 

participantul a implinit varsta de 60 de ani; 

au fost platite minimum 90 de contributii lunare; 

activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative 
minime prevazute prin normele adoptate de Comisia de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private. 

Sistemul de plata al pensiilor facultative va fi adoptat pe baza unei legi speciale in 
termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a acestei legi. 

Legea intra in vigoare la data de 1 iulie 2006.  

LEGE nr. 166 din 15 mai 2006  privind aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 
129/2005 pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal (MO 436 din 19 mai 2006) 

Dintre modificarile si completarile aduse de Lege mentionam: 

Nu mai este necesara comunicarea in prealabil a avizului de inspectie fiscala in 
cazul controlului incrucisat (pana acum, aceasta instiintare prealabila nu era 
necesara in cazul solu ionarii unor cereri ale contribuabilului, in cazul unor ac iuni 
îndeplinite ca urmare a solicit rii unor autorit i si in cazul controlului inopinat) 

 

alte 
cazuri privind comunicarea avizului de inspectie fiscala sunt prezentate in newsletterul 
nr. 5 (Legea nr. 158 din 15  mai 2006);  

Solutia fiscala individuala anticipata precum si acordul de pret in avans: 

Sunt acte administrative emise de Ministerul Finantelor Publice (MFP) care, potrivit 
acestei legi, trebuie aprobate prin hotarare a Guvernului;  
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Se comunica de catre MFP numai contribuabilului 
caruia ii sunt destinate; 

Nu mai sunt valabile dac prevederile legale în baza 
c rora a fost emis actul se modific . Incetarea 
valabilit ii se constat prin ordin al pre edintelui 
ANAF, ordin care se  comunic contribuabilului i 
care poate fi contestat la instan a judec toreasc de 
contencios administrativ competent . 

Contribuabilii vor fi obligati sa furnizeze periodic 
organelor fiscale informatii referitoare la activitatea 
desfasurata prin completarea unei declaratii pe proprie 
raspundere. Natura informatiilor, periodicitatea, 
precum si modelul declaratiilor se aproba prin ordin al 
presedintelui ANAF. Nerespectarea acestei obligatii 
declarative constituie contraventie si se sanctioneaza 
cu amenda cuprinsa intre: 

500 si 1.500 lei, pentru persoanele fizice; 

2.500  si 5.000 lei, pentru persoanele juridice. 

In plus fata de controlul prin sondaj, este introdusa o 
noua metoda de control, si anume controlul 
electronic. Aceasta metoda consta in activitatea de 
verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, 
prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de 
analiza, evaluare si testare asistate de instrumente 
informatice specializate.  

ORDIN nr. 830 din 23 mai 2006 pentru modificarea OMFP 
nr. 409/2006 privind depunerea declara iilor fiscale cu 
codificarea informa iei prin cod de bare  

Urm toarele declara ii fiscale pot fi prezentate cu codificarea 
informa iei prin cod de bare: 

Declara ie privind obliga iile de plat la bugetul general 
consolidat, cod 14.13.01.01/a; 

Declara ie rectificativ , cod 14.13.01.00/r; 

Decont de TVA, cod 14.13.01.02; 

Declara ie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04. 

Pl titorii de impozite, taxe i contribu ii sociale pot utiliza 
metoda de declarare cu codificarea informa iei prin cod de bare 
ca metod alternativ de depunere a declara iilor fiscale.  

ORDIN nr. 950 din 8 iunie 2006 pentru modificarea OMFP 
nr. 281/2004 privind aprobarea modelului i con inutului 
formularului 100 "Declara ie privind obliga iile de plat la 
bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, cu 
modific rile i complet rile ulterioare  

Ordinul introduce 8 noi pozitii in Nomenclatorul 
obligatiilor de plata la bugetul general consolidat , 
dupa cum urmeaza: 

contributia pentru finantarea unor cheltuieli de 
sanatate pentru produsele din tutun din productia 
interna; 

contributia pentru finantarea unor cheltuieli de 
sanatate pentru produsele din tutun din import; 

contributia pentru finantarea unor cheltuieli de 

sanatate pentru bauturile alcoolice din productia 
interna; 

contributia pentru finantarea unor cheltuieli de 
sanatate pentru bauturile alcoolice din import; 

impozit pe profit scutit, potrivit art. 38(1) din Codul 
Fiscal; 

impozit pe profit scutit, potrivit art. 38(3) din Codul 
Fiscal; 

impozit pe profit scutit, potrivit art. 38(8), (9) sau (11) 
din Codul Fiscal; 

 

cota suplimentara de 20% din valoarea investitiilor 
prevazute la art. 38(13) din Codul Fiscal. 

În situa ia în care în formularul 100, depus la organul 
fiscal competent pentru perioada de raportare, nu au 
fost cuprinse toate impozitele, taxele i contribu iile 
sociale pentru care exist obliga ia declar rii, conform 
legii, pl titorul are obliga ia complet rii i depunerii 
unui nou formular 100 pentru impozitele, taxele i 
contribu iile sociale nedeclarate. Data declar rii 
impozitelor, taxelor i contribu iilor sociale cuprinse în 
formularul depus ulterior este data înregistr rii 
acestuia la organul fiscal competent sau data 
depunerii acestuia la po t , dup caz, conform legii. 

Corectarea impozitelor, taxelor i contribu iilor sociale 
declarate eronat se face prin depunerea unei declara ii 
fiscale rectificative, în condi iile legii.  

ORDIN nr. 753 din 11 mai 2006 privind organizarea 
activitatii de administare a marilor contribuabili (MO 443 
din 23 mai 2006) 

Incepand cu 1 iulie 2006 se stabilesc noi criterii de 
selectie a marilor contribuabili. Astfel, sunt considerati 
mari contribuabili: 

Contribuabilii persoane juridice, cu cifra de afaceri 
raportata in situatiile financiare incheiate la data de 
31 decembrie a anului precedent celui in care se 
efectueaza actualizarea, mai mare sau egala cu 70 
milioane lei (RON), inclusiv entitatile rezultate in 
urma divizarii acestora ori a fuziunii cu alti 
contribuabili, cu exceptia celor aflati in procedura de 
insolventa. 

Contribuabilii care desfasoara activitati specifice: 
Banca Nationala a Romaniei, societatile bancare, 
societatile de asigurari, societatile de investitii 
financiare, societatile comerciale organizatoare de 
jocuri de noroc tip Cazino . 

Lista cu marii contribuabili care sunt administrati de 
Directia generala de administrare a marilor 
contribuabili pe baza criteriilor de selectie mentionate, 
precum si lista contribuabililor care nu mai indeplinesc 
criteriile de selectie, sunt prezentate in anexele la 
prezentul Ordin, si vor fi actualizate printr-un nou Ordin 
al Ministrului Finantelor Publice (OMFP).  

Prezentul ordin intra in vigoare la 1 iulie 2006 si 
abroga OMFP nr. 343 / 2005.  
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ORDIN nr. 549 / 2006 pentru aprobarea modelului i 
con inutului formularului "Declara ie privind obliga iile la 
Fondul pentru mediu" i a instruc iunilor de completare i 
depunere a acestuia  

Declaratia se depune fie pe suport hartie, fie se 
transmite in format electronic la adresa Administratiei 
Fondului pentru Mediu, semnata electronic. 

Atat formularul pe suport hartie, cat si cel in format 
electronic se editeaza folosind programul informatic 
pus la dispozitie gratuit de catre Administratia Fondului 
pentru Mediu (http://www.afm.ro). 

Declaratia va fi utilizata pentru declararea obligatiilor 
datorate catre Fondul pentru mediu incepand cu 1 
ianuarie 2006. 

Incepand cu data de 12 iunie 2006, se abroga 
prevederile Ordinului nr. 334/2004 al ministrului 
mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea 
formularului Declaratie privind obligatiile de plata la 
veniturile Fondului pentru mediu .  

ORDIN nr. 578 / 2006 pentru aprobarea Metodologiei de 
calcul al contribu iilor i taxelor datorate la Fondul pentru 
mediu  

Metodologia este aplicabila de catre contribuabilii, 
persoane fizice si juridice, pentru contributiile si taxele 
prevazute la art. 9(1)(a)-(j) din Ordonanta de Urgenta 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si datorate 
Fondului pentru mediu, incepand cu data de 1 ianuarie 
2006. 

Prezenta metodologie simplifica modul de calcul al 
taxei privind emisiile de poluanti in atmosferea, prin 
stipularea valorilor factorilor de emisie in cazul fiecarui 
tip de sursa mobila (vehicul) pentru care aceasta taxa 

se datoreaza.  

Ordinul a intrat in vigoare in data de 14 iunie 2006.  

ORDIN nr. 594 / 2006 pentru aprobarea Certificatului de 
atestare privind obliga iile la Fondul pentru mediu  

Prezentul Ordin defineste modelul certificatului de 
atestare, modelul cererii si a procedurii de eliberare a 
acestuia.  

In baza cererii depuse de contribuabil, Administra ia 
Fondului pentru Mediu are obliga ia de a elibera 
certificatul care atest îndeplinirea obliga iilor de plat 
la Fondul pentru mediu. 

Cererea de eliberare a Certificatului de atestare privind 
obliga iile la Fondul pentru mediu se solu ioneaz în 
maximum 10 zile lucr toare de la înregistrare. 

Valabilitatea Certificatului de atestare privind veniturile 
la Fondul pentru mediu este de 30 de zile de la data 
eliber rii.  

LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006 privind incadrarea unor 
locuri de munca in conditii speciale  

Prezenta lege stabileste o lista cu locurile de munca 
incadrate in conditii speciale, precum si o lista cu 
societatile care au obtinut avizul pentru indeplinirea 
procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii 
speciale. 

Asiguratii care realizeaza un stagiu de cotizare de cel 
putin 25 de ani in conditiile speciale prevazute de 
aceasta lege beneficiaza de pensie pentru limita de 
varsta, cu reducerea cu 15 ani a varstelor standard de 
pensionare prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 
19/2000. 

http://www.afm.ro
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LEGE nr. 186 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonan ei 
de urgen a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea i 
completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru 
accidente de munc i boli profesionale  

Legea prevede tipurile de prestatii si servicii pentru care se 
deconteaza cheltuielile privind serviciile medicale acordate 
pentru accidente de munca precum si entitatile care suporta 
cheltuielile pentru respectivele prestatii si servicii.  

ORDIN nr. 2 din 1 iunie 2006 privind modul de organizare si 
conducere a contabilitatii si intocmirii situatiilor financiare 
de catre institutiile financiare nebancare  

Pana la 31 decembrie 2006 institutiile financiare 
nebancare vor tine contabilitatea conform ordinului 
Ministerului Finantelor Publice nr. 1752/2005 pentru 
aprobarea reglementarilor conforme cu directivele 
europene.  

Incepand cu exercitiul financiar al anului 2007 se vor 
aplica prevederile Ordinului Guvernatorului BNR nr. 
5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile 
conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor 
de credit. Soldurile la 31 decembrie 2006 vor fi 
transpuse in conformitate cu planul de conturi aplicabil 
institutiei de credit aprobat de Ordinul Guvernatorului 
BNR nr. 5/2005. Situatiile financiare ale anului 2006 
trebuie auditate de catre auditori financiari conform 
cerintelor titlului I din OG 28/2006  

NORMA 7 din 1 iunie 2006 privind modificarile in situatiile 
institutiilor financiare nebancare (MO 493 din 7 iunie 2006) 

Se supun notificarii modificarile in situatiile institutiilor financiare 
nebancare, inscrise in Registrul general, Registru special, atat 
cele apartinand persoanelor juridice romane cat si cele 
apartinand persoanelor juridice straine.  

ORDIN nr. 905 din 5 iunie 2006 privind instituirea m surilor 
necesare pentru implementarea sistemului de cooperare 
administrativ i schimb de informa ii în domeniul 
accizelor cu statele membre ale Uniunii Europene  

Ordinul aproba modelul si continutul Declaratiei privind 
datele de identificare ale antrepozitarului si 
antrepozitului fiscal.  

Aceasta Declaratie se depune la autoritatea fiscala 
centrala pana la data de 1 iulie 2006, de catre 
antrepozitarii autorizati, inclusiv de cei ale caror 
autorizatii au fost anulate, revocate sau suspendate, 
dupa caz, si care se afla in diferite stadii de contestare 
si judecata. 

Nedepunerea in termen a Declaratiei sau depunerea 
acesteia cu informatii incomplete atrage suspendarea 
autorizatiilor de antrepozit fiscal, incepand cu data de 
1 iulie 2006 pana la data depunerii Declaratiei si a 
tuturor informatiilor solicitate. 

Entitatile care solicita autorizarea ca antrepozitar 
autorizat pentru perioada 15 iunie 

 

31 decembrie 
2006 vor depune la autoritatea fiscala teritoriala 
documentatia prevazuta de Codul Fiscal, impreuna cu 
Declaratia aprobata de Ordin.  

Pentru solicitarile de autorizare incepand cu 1 ianuarie 

2007, entitatile vor depune documentatia prevazuta de 
legislatia incidenta la acea data. 

Autoritatea fiscala centrala va emite autorizatii de 
antrepozit fiscal care cuprind Codul de accize atribuit 
atat antrepozitarului autorizat, cat si fiecarui antrepozit 
fiscal, pana la data de 31 decembrie 2006.  

ORDIN nr. 954 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea 
configura iei Codului de accize i a Nomenclatorului 
codurilor de produs (MO 519 din 15 iunie 2006)  

ORDIN nr. 6358 din 16 iunie 2006 pentru aprobarea 
Normelor privind procedurile simplificate de v muire   

DISPUNERE DE MASURI nr. 8 din  15 iunie 2006 a CNVM 
(publicata pe site http://www.cnvmr.ro) 

CNVM intentioneaza sa aduca o serie de modificari 
Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si 
operatiunile cu valori mobiliare, publicat in MO 312 bis 
din 6 aprilie 2006. 

Pana la intrarea in vigoare a modificarilor respective, 
Dispunerea de masuri nr. 8 reglementeaza 
posibilitatea de retragere, de catre societatile 
comerciale cotate, de la tranzactionare, in baza unei 
hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor (AGEA), daca sunt indeplinite cumulativ 
urmatoarele conditii: 

In ultimele 12 luni anterioare datei convocarii AGEA: 

Numarul de tranzactii cu actiuni sa fie de maxim 50 

Numarul de actiuni tranzactionate sa reprezinte cel 
mult 1% din totalul actiunilor reprezentand capitalul 
social al emitentului 

Sa se acorde actionarilor care nu sunt de acord cu 
hotararea AGEA dreptul de a se retragere din 
societate si de a obtine contravaloarea actiunilor, cu 
respectarea procedurii descrise in amanunt in 
prezenta dispunere de masuri.  

ANGAJARE IN TIMPUL VACANTEI 

In timpul vacantei de vara studentii sau elevii se pot angaja 
temporar pentru diferite activitati sezoniere. Nu au acet drept 
tinerii sub 15 ani iar cei intre 15 si 16 ani numai cu acordul 
parintilor. Nu pot desfasura activitati in locuri de munca grele, 
vatamatoare sau periculoase decat dupa implinirea varstei de 
18 ani. 

Angajarea se poate face in baza contractelor de munca pe 
durata determinata. Perioada de proba este de 5 zile lucratoare 
pentru o durata a contractului de munca mai mica de 3 luni. 
Durata timpului de munca, pentru salariatii avand pana la 18 
ani, nu poate depasi 6 ore/zi.  

Exista si posibilitatea efectuarii unei perioade de practica, mai 
ales pentru studenti, dar aceasta nu se remunereaza.  

Forma de angajare in baza conventiilor civile este inca in 
discutie, organele de control fiscal nerecunoscand conventiile 
civile si asimilandu-le contractelor individuale de munca, cu 
toate obligatiile sociale si fiscale ce rezulta din acestea. 

http://www.cnvmr.ro
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CIRCULARA nr. 10 din 1 iunie 2006 privind nivelul ratei 
dobânzii de referin a BNR, valabil în luna iunie 2006 

Pentru luna iunie 2006, nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR 
este de 8,5 %.  

AGENDA lunii iulie 2006 

Zilnic nu uitati: 

S completati registrul de casa (sau s imprimati 
registrul intocmit in format electronic); 

S completati jurnalul de vanz ri si jurnalul de 
cump r ri. 

La final de lun nu uitati: 

S completati Registrul Jurnal; 

S faceti inventarierea patrimoniului in cazul in care 
folositi inventarul intermitent; 

S intocmiti ultimele facturi aferente lunii. 

In cursul lunii nu uitati: 

C luni, 10 iulie, este ultima zi pentru depunerea: 

declaratiei-decont privind sumele incasate 
reprezentand taxa hotelier . 

C luni, 10 iulie, este ultima zi pentru plata: 

taxei hoteliere; 

taxei pentru serviciul de reclam si publicitate.  

C marti, 25 iulie, este ultima zi pentru depunerea: 

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

decontului de TVA (formular 300); 

declaratiei privind evidenta nominal a asiguratilor si a 
obligatiilor de plat c tre bugetul asigur rilor sociale;  

declaratiei privind obligatiile de plat c tre bugetul 
fondului national unic de asigur ri sociale de s n tate 
pentru asigur ri sociale de s n tate si pentru concedii 
si indemnizatii de asigur ri sociale de s n tate; 

listele privind evidenta nominal a asiguratilor si a 
obligatiilor de plat c tre Fondul national unic de 
asigur ri sociale de s n tate; 

declaratiei privind evidenta nominal a asiguratilor si a 
obligatiilor de plat la bugetul asigur rilor pentru 
somaj; 

declaratiei fiscale privind comisionul datorat de 
angajatori c tre Inspectoratul Teritorial de Munc 
(ITM); 

decontului special de TVA (formular 301); 

declaratiei privind veniturile sub form de salarii din 
str in tate obtinute de c tre persoanele fizice care 
desfasoar activitate in Romania si de c tre 
persoanele fizice romane angajate ale misiunilor 
diplomatice si posturilor consulare acreditate in 
Romania (formular 224); 

declaratiei privind obligatiile de plat la veniturile 
Fondului pentru mediu. 

C marti, 25 iulie, este ultima zi pentru plata: 

accizelor; 

impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia 
intern ; 

impozitului pe veniturile nerezidentilor; 

TVA; 

impozitului pe salarii; 

impozitului pe veniturile din activit ti independente, cu 
regim de retinere la surs ; 

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 asigur ri sociale; 

contributiei la asigur rile sociale de s n tate; 

contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de 
asigur ri sociale de s n tate; 

contributiei la bugetul asigur rilor pentru somaj; 

plata comisionului pentru p strarea si completarea 
carnetelor de munc ; 

contributiei de asigurare pentru accidente de munc si 
boli profesionale; 

v rs mintelor de la persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap neincadrate; 

contributiei la Fondul pentru mediu; 

taxei pe jocurile de noroc.  

IMPORTANT 

Nu uitati ca la inceputul lunii august este termenul pentru 
depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 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

 

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

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

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

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

Servicii de Start up

  

Organizarea functiei contabile  

Tinere de contabilitate  

Asistenta contabila  

Consultanta fiscala si contabila  « on line »  

Salarizare si servicii conexe 

Asistenta in implementarea sistemelor informatice 

Training 

Phone: + 40 (0) 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 

Str. Dacia 56,  
Bucuresti, Sector 2 

ACCOUNTING AND PAYROLL 
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