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ORDIN nr. 702 din 14 mai 2007 privind declararea li vrărilor/prest ărilor şi achizi Ńiilor efec-
tuate pe teritoriul na Ńional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aproba-
rea modelului şi con Ńinutului declara Ńiei informative privind livr ările/prest ările şi achizi Ńii-
le efectuate pe teritoriul na Ńional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA ( MO 376/-
2007) 

Prezentul ordin introduce formularul 394 ``Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si 
achizitiile efectuate pe teritoriul national``, cod MEF 14.13.01.02/f. 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate 
livrarile de  bunuri, prestările de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul 
României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, în-
cepând cu data de 1 ianuarie 2007. 

Declaratia 394: 

� se depune semestrial la organul fiscal competent pâna în data de 25 inclusiv a lunii 
urmatoare încheierii semestrului de raportare; 

� trebuie sa contină  toate facturile care au fost emise/primite în semestrul de raportare; 

� prezentarea se va face cumulat pe codurile de înregistrate în scopuri de TVA ale parteneri-
lor de tranzactii; 

� se depune pentru orice operatiune taxabilă  în România cu cota 19% sau 9%, pentru care 
se emite o factura, inclusiv pentru facturi de stornare si facturi de avansuri;  

� nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau în cazul operatiunilor pentru 
care se aplica taxarea inversa; 

� se poate depune în format electronic pe un suport de date, însotita de formatul hârtie, sem-
nat si stampilat conform legii; In formatul hârtie se depune doar prima pagina a declaratiei.  

Urmatoarele verificari formale vor fi efectuate de organul fiscal competent: 

� corectitudinea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanelor impozabile 
mentionate în declaratie;  

� îndeplinirea obligatiei de depunere a declaratiei; se vor încrucisa informatiile referitoare la 
persoanele impozabile care au depus deconturile de TVA având completate rubricile de 
livrari/prestari/achizitii pe teritoriul national, respectiv cu persoanele impozabile care au 
depus declaratii informative; 

� reconcilierea totalurilor între declaratii depuse de persoanele impozabile. 

Corectarea declaratiilor cu erori se face pâna cel târziu la data de 25 a celei de-a doua luni 
dupa termenul legal de depunere a declaratiei informative pe care o corecteaza. 

Neîndeplinirea obligatiilor de depunere a declaratiei informative se sanctioneaza 
contraventional cu amenda de la 2.500 la 5.000 RON. 
 

HOTARARE nr. 529 din 30 mai 2007 pentru aprobarea Pro cedurii de emitere a solu Ńiei 
fiscale individuale anticipate şi a acordului de pre Ń în avans (MO 395/2007) 

Solutia fiscala anticipata 

Anterior depunerii cererii de emitere a unei solutii fiscale si a documentatiei, contribuabilul poa-
te solicita în scris Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o discutie preliminara în vederea 
stabilirii existentei starii de fapt viitoare pentru emiterea unei solutii fiscale. 

Tariful de emitere a unei solutii fiscale se achita în lei si este în valoare de 1.000 de euro, la 
cursul comunicat de Banca Nationala a României în ziua efectuarii platii. 

Documentatia pentru emiterea solutiilor fiscale trebuie sa contina urmatoarele informatii: 

� situatia detaliata privind activitatea contribuabilului, în prezent si în viitor; 

� prezentarea completa a starilor de fapt viitoare pentru care se solicita solutii fiscale, însotita 
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de descrierea motivelor de fapt si a temeiului de drept; 

� obligatiile fiscale pentru care se solicita solutii fiscale; 

� punctul de vedere al contribuabilului cu privire la reglemen-
tarea fiscala a situatiilor de fapt viitoare prezentate în cere-
re; 

� declaratia pe propria raspundere a contribuabilului ca nu 
exista nicio procedura fiscala, administrativa sau judiciara 
în curs pentru cazul descris si pentru care este solicitata 
emiterea solutiilor fiscale; 

� declaratia pe propria raspundere privind corectitudinea 
informatiilor furnizate prin cerere si a documentatiei pre-
zentate; 

� acte administrative, acte de control sau alte acte emise în 
legatura cu cazul descris pentru care se solicita solutii fis-
cale; 

� prezentarea altor elemente considerate relevante de contri-
buabil. 

Acordul de pret in avans 

Documentatia pentru emiterea unui acord trebuie sa contina cel 
putin urmatoarele informatii: 

� structura organizatorica a grupului, legala si operationala, 
inclusiv participatiile, istoricul si datele financiare referitoare 
la acesta; 

� descrierea generala a activitatii grupului, strategia de afa-
ceri, inclusiv schimbarile din strategia de afaceri fata de 
anul fiscal precedent; 

� descrierea implementarii si aplicarii metodologiei preturilor 
de transfer în cadrul grupului, daca este cazul; 

� prezentarea generala a tranzactiilor între persoane afiliate: 

ο modul de tranzactionare; 

ο modul de facturare; 

ο contravaloarea tranzactiilor; 

� descrierea generala a functiilor si riscurilor asumate de 
persoanele afiliate, inclusiv schimbarile intervenite în acest 
sens fata de anul precedent; 

� prezentarea detinatorilor de active necorporale, din cadrul 
grupului (patent, nume, know-how etc.) si redeventele 
platite sau primite; 

� prezentarea detaliata a tranzactiilor, produselor, afacerilor 
sau întelegerilor care vor fi acoperite prin acord; 

� analiza comparativa: 

ο caracteristicile bunurilor sau serviciilor; 

ο analiza functionala (functii, riscuri, mijloace fixe utilizate 
etc.); 

ο termenii contractuali; 

ο circumstantele economice; 

ο strategii de afaceri specifice; 

� prezentarea informatiilor cu privire la tranzactii comparabile 
externe sau interne; 

� prezumtiile critice care pot afecta pretul de transfer aferent 
tranzactiei sau valabilitatea acordului; 

� persoanele afiliate si sediile permanente ale acestora impli-
cate în aceste tranzactii sau întelegeri; 

� autoritatile din alte state carora li s-a solicitat sa participe la 
emiterea acordului, în situatia în care acordul este bilateral 
sau multilateral; 

� descrierea metodologiei propuse de preturi de transfer, 
respectiv criteriile de selectie a acesteia; 

� perioada ce va fi acoperita prin acord; 

� descrierea altor conditii considerate ca fiind relevante pen-
tru contribuabil; 

� declaratia pe propria raspundere privind corectitudinea 
informatiilor furnizate prin cerere si documentatia prezenta-
ta; 

� declaratia pe propria raspundere a contribuabilului ca nu 
exista nicio procedura fiscala, administrativa sau judiciara 
în curs pentru cazul descris si pentru care este solicitata 
emiterea unui acord. 

Contribuabilul titular al unui acord are obligatia de a depune, 
anual, la organul emitent un raport privind modul de realizare a 
termenilor si conditiilor acordului, care va include si valoarea 
consolidata a tranzactiilor incluse în acord, în anul de raportare. 
Raportul se depune la termenul prevazut de lege pentru depu-
nerea situatiilor financiare anuale. 

Tarifele pentru emiterea / modificarea unui acord sunt:  

� pentru marii contribuabili: 20.000 / 15.000 euro 

� pentru ceilalti contribuabili: 10.000 / 6.000 euro.  
 

ORDIN nr. 273 din 28 mai 2007 pentru aprobarea mode lului 
şi con Ńinutului formularului (300) "Decont de TVA" (MO 
392/2007) 

Noul decont de TVA se aplica incepand cu declaratiile fiscale 
ale lunii mai 2007.  

Principalele modificari aduse in continutul decontului de TVA 
sunt: 

� se prezinta o detaliere pe un rând separat pentru achizitii 
intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este 
obligat la plata TVA (taxare inversa), pentru situatia în care 
furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul mem-
bru din care a avut loc livrarea intracomunitara (atât pentru 
TVA colectata, cât si pentru TVA deductibila); 

� se introduce un nou rând, special pentru declararea TVA 
colectata de catre beneficiarul unei operatiuni supuse ma-
surilor de simplificare mentionate la art. 160 din Codul Fis-
cal; 

� se elimina împartirea achizitiilor pe categorii (destinate 
revânzarii, pentru nevoile firmei, bunuri de capital); 

� operatiunile neimpozabile prevazute la art. 128, alin. (7) si 
(8) si la art. 129, alin. (5) si (7) din Codul Fiscal, care dau 
drept de deducere în conditiile prevazute la art. 145 din 
Codul Fiscal nu se mai raporteaza în decontul de TVA; 

� se introduc rânduri de regularizari specifice pentru livrarile 
intracomunitare scutite potrivit art. 143 alin. (2) lit. a) si d) 
din Codul Fiscal, precum si pentru achizitii intracomunitare 
(atât pentru TVA colectata, cât si pentru TVA deductibila). 
Pe aceste rânduri se vor înscrie modificari datorate unor 
erori care determina modificarea informatiilor declarate în 
decont din alt trimestru.  
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ORDONANłĂ DE URGENTA nr. 55 din 20 iunie 2007 privind 
infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin re organiza-
rea Autoritatii pentru straini şi a Oficiului National pentru 
Refugiati, precum si modificarea si completarea uno r acte 
normative (MO 424/2007) 

Incepand cu data de 26 iunie 2007 se infiinteazat Oficiul Ro-
man pentru Imigrari, organ de specialitate al administratiei pu-
blice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministeru-
lui Internelor si Reformei Administrative, prin reorganizarea 
Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, 
care se desfiinteaza. Oficiul Roman pentru Imigrari preia toate 
drepturile si este tinut de toate obligatiile Oficiului pentru 
Migratia Fortei de Munca in domeniul eliberarii documentului 
care atesta dreptul la munca al strainilor. 

Prin prezenta ordonanta se modifica Legea nr. 122/2006 privind 
azilul în Romania precum si OUG nr. 194/2002 privind regimul 
strainilor în Romania. 

Deocamdată, pana la publicarea normelor de aplicare, nu se 
primesc dosare pentru eliberarea autorizatiei de munca. 
 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 56 din 20 iunie 2007 privind  
incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teri toriul 
Romaniei (MO 424/2007) 

Prezenta ordonanta abroga Legea 203/1999 privind permisele 
de munca si reglementeaza conditiile de angajare in munca sau 
de detasare a strainilor pe teritoriul Romaniei. 

Potrivit prezentei ordonante pentru cetatenii straini este obliga-
torie obtinerea unei autorizatii de munca. 

Conform art. 2 lit. A) din legea mai sus mentionata strainul  
este persoana care nu are cetatenia romana sau cetatenia unui 
alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic 
European. 

In consecinta nu mai este nevoie de autorizatie de munca pen-
tru angajarea sau detasarea in Romania a unui cetatean al unui 
stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic 
European.  

Pot fi incadrati in munca sau, dupa caz, pot presta munca la 
persoane fizice sau juridice din Romania, fara autorizatie de 
munca, urmatoarele categorii: 

� strainii titulari ai dreptului de sedere permanenta pe teritori-
ul Romaniei; 

� strainii al caror acces pe piata muncii din Romania este 
reglementat prin acorduri, conventii sau intelegeri bilaterale 
incheiate de Romania cu alte state, daca aceasta posibili-
tate este stabilita prin textul acordului, conventiei sau 
intelegerii; 

� strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania; 

� strainii care desfasoara activitati didactice, stiintifice sau 
alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in 
institutii de profil acreditate din Romania, in baza unor 
acorduri bilaterale, sau ca titular al unui drept de sedere 
pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica si 
personalul inalt calificat, in baza ordinului ministrului 
educatiei, cercetarii si tineretului, precum si strainii care 
desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Ro-
mania, in baza ordinului ministrului culturii si cultelor; 

� strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei 
activitati temporare solicitate de ministere ori de alte orga-
ne ale administratiei publice centrale sau locale ori de 
autoritati administrative autonome; 

� strainii care sunt numiti sefi de filiala, reprezentanta sau de 
sucursala pe teritoriul Romaniei, ai unei companii care are 
sediul in strainatate, in conformitate cu actele prevazute de 
legislatia romana in acest sens; 

� strainii membri de familie ai cetatenilor romani; 

� strainii angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul 
dintre statele membre ale Uniunii Europene sau in unul 
dintre statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Eco-
nomic European, detasati in Romania, cu conditia 
prezentarii permisului de sedere din acel stat. 

 

CIRCULARA nr. 12 din 1 iunie 2007 privind nivelul r atei 
dobânzii de referin Ńă a Băncii Na Ńionale a României valabil 
în luna iunie 2007  (MO 381/2007)  

Pentru luna iunie 2007, nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR 
este de 7,25% pe an. 
 

ORDIN nr. 6 din 25 mai 2007 privind situa Ńiile financiare 
consolidate conforme cu Standardele Interna Ńionale de 
Raportare Financiar ă, solicitate institu Ńiilor de credit în 
scopuri de supraveghere pruden Ńială (MO 389/2007) 

Ordinul aproba aplicarea modelelor situatiilor financiare consoli-
date conforme cu IFRS, solicitate institutiilor de credit în scopuri 
de supraveghere prudentiala si a normelor metodologice privind 
întocmirea acestora, începând cu situatiile financiare consolida-
te întocmite pentru data de 31 decembrie 2006. 

Modelele situatiilor financiare consolidate si normele metodolo-
gice privind întocmirea acestora, se aplica institutiilor de credit, 
persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii pe 
baza consolidata sau subconsolidata de catre BNR, în confor-
mitate cu prevederile normelor emise de BNR privind suprave-
gherea pe baza consolidata a institutiilor de credit, în vigoare la 
data raportarii. 

Situatiile financiare consolidate întocmite pentru data de 31 
decembrie 2006 se transmit BNR atât electronic, cât si letric, 
pâna la data de 15 iunie 2007. 

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 

 
Alătura ţi-vă echipei!   
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Incepând cu situatiile financiare consolidate întocmite pentru 
data de 31 decembrie 2007, situatiile financiare consolidate se 
transmit BNR semestrial atât electronic, cât si letric, dupa cum 
urmeaza: 

� situatiile financiare consolidate întocmite pentru sfârsitul 
exercitiului financiar, pâna la data de 15 iunie a exercitiului 
financiar urmator; 

� situatiile financiare consolidate întocmite pentru sfârsitul 
primului semestru al exercitiului financiar, pâna la data de 
30 septembrie a respectivului exercitiu financiar. 

 

ORDIN nr. 5465 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Nor melor 
privind procedurile simplificate de vamuire (MO 377 /2007) 

Declararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea plasarii 
sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la declara-
rea marfurilor in procedura normala, prin utilizarea unor proce-
duri simplificate. 
 

LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea docume nte-
lor in forma electronica (MO 345/2007)  

Prezenta lege stabileste regimul juridic aplicabil crearii, 
conservarii, consultarii si utilizarii documentelor in forma electro-
nica arhivate sau care urmeaza a fi arhivate intr-o arhiva elec-
tronica. 

Operatiunile de prelucrare arhivistica a documentelor in forma 
electronica se fac cu respectarea dispozitiilor Legii Arhivelor 
Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si a reglementarilor in vigoare privind conservarea, ac-
cesul si protectia informatiei cu caracter public sau privat. 
 

ORDIN nr. 330 din 5 iunie 2007 privind procedura de  
incasare si virare, precum si obligatiile declarati ve privind 
impozitul pe veniturile din transferul proprietatil or imobilia-
re din patrimoniul personal (MO 393/2007) 

Se aproba modelul si continutul formularului 208 ``Declaratie 
informativa privind impozitul pe veniturile din transferul 

proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal``, cod 
14.13.01.13/10i. 
 

NORMĂ nr. 7 din 4 iunie 2007 pentru abrogarea Normei 
Băncii Na Ńionale a României nr.6/2005 privind importul şi 
exportul fizic de instrumente de plat ă sub form ă de nume-
rar (MO 400/2007) 

Pentru aplicarea directă a Regulamentului Parlamentului Euro-
pean şi Consiliului Uniunii Europene nr. 1889/2005 privind con-
trolul numerarului care intră sau iese din Comunitate, Norma 
BNR nr. 6/2005 se abrogă. 

Incepand cu 15 iunie 2007, persoanele fizice pot introduce sau 
scoate în/din România instrumente de plată în valută şi în mo-
nedă naţională (leu) sub formă de numerar fara sa fie obligate 
să declare autorităţilor vamale române instrumentele de plată 
sub formă de numerar aflate asupra lor, care sunt egale sau 
depăşesc echivalentul a 10.000 Euro/persoană/călătorie. 
 

HOTĂRÂRE nr. 07/79 din 25 mai 2007 pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului privind efectuarea stagi ului şi 
examenul de aptitudini în vederea accesului la cali tatea de 
expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hot ă-
rârea Consiliului Superior al Exper Ńilor Contabili şi Contabi-
lilor Autoriza Ńi din România nr. 00/33/2000 (MO 414/2007) 

OMEF nr. 498 din 18 iunie 2007- Norme metodologice p ri-
vind intocmirea si verificarea raportarilor contabi le ale 
agentilor economici la 30 iunie 2007 

Raportarile contabile la 30 iunie 2007, precum si declaratiile 
agentilor economici care nu au desfasurat activitate sau se afla 
in curs de lichidare se vor depune pana cel mai tarziu 15 au-
gust 2007 . Formularele se afla pe web-site-ul Ministerului de 
Finante : www.mfinante.ro la rubrica „Declaratiile fiscale”. 
 

 

 

 

 

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 profesio-
nale 

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

  

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 Aprilie 2007 1.387 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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AGENDA lunii iulie 2007 

Zilnic nu uitati: 

� Să completati registrul de casa (sau să imprimati registrul 
intocmit in format electronic); 

� Să completati jurnalul de vanzări si cumpărări; 

La final de lun ă nu uitati: 

� Să completati Registrul Jurnal; 

� Să faceti inventarierea patrimoniului in cazul in care folositi 
inventarul intermitent; 

� Să intocmiti ultimele facturi aferente lunii. 

Pentru indeplinirea noilor reglementari in domeniul TVA: 

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

� Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile pri-
mite; 

� Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite; 

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

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

� Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale pri-
mite; 

� Completati Registrul non-transferurilor; 

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

In cursul lunii nu uitati: 

Că  luni, 2 iulie, este ultima zi pentru depunerea: 

� declaratiei anuale privind veniturile din activităti agricole 
(pe bază de norme de venit) pentru anul 2006 (formular 
215, cod 14.13.01.13/9); 

� declaratiei informative anuale privind impozitul retinut pe 
veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de 
venit pentru anul 2006 (formular 205, cod 14.13.01.13/l) : 
venituri din dividende, venituri din dobanzi, venituri din pre-
mii si din jocuri de noroc, venituri din pensii, venituri din 
lichidare/dizolvare si alte venituri. 

Că marti, 10 iulie, este ultima zi pentru depunerea: 

� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 
taxa hotelieră. 

Că marti, 10 iulie, este ultima zi pentru plata: 

� taxei hoteliere; 

� taxei pentru serviciul de reclamă si publicitate.  

Că luni, 16 iulie, este ultima zi pentru depunerea: 

� declaratiei INTRASTAT aferenta lunii iunie 2007. 

Că miercuri, 25 iulie, este ultima zi pentru depunere a: 

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

� decontului de TVA (formular 300); 

� declaratiei informative privind livrarile/prestaril e si 
achizitiile efectuate pe teritoriul national (formu lar 394)  

� declaratiei privind evidenta nominală a asiguratilor si a 
obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale;  

� declaratiei privind obligatiile de plată către bugetul fondului 

national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asi-
gurări 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 nominală a asiguratilor si a 
obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor 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 formă de salarii din străi-
nătate obtinute de către persoanele fizice care desfasoară 
activitate in Romania si de către persoanele fizice romane 
angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare 
acreditate in Romania (formular 224); 

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

Că miercuri, 25 iulie, este ultima zi pentru plata: 

� accizelor; 

� impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia inter-
nă; 

� impozitului pe veniturile nerezidentilor; 

� TVA; 

� impozitului pe salarii; 

� impozitului pe veniturile din activităti independente, cu re-
gim de retinere la sursă; 

� 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 asigurări sociale; 

� contributiei la asigurările sociale de sănătate; 

� contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de asi-
gurări sociale de sănătate; 

� contributiei la bugetul asigurărilor pentru somaj; 

� plata comisionului pentru păstrarea si completarea carne-
telor de muncă; 

� contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli 
profesionale; 

� vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele 
cu handicap neincadrate; 

� contributiei la Fondul pentru mediu; 

� taxei pe jocurile de noroc. 
 

IMPORTANT 

Nu uitati ca miercuri, 15 august 2007 este termenul  pentru 
depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2007. 
 

Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta 
in completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul Ministeru-
lui de Finante : www.mfinante.ro 
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Echipa APEX Team este formata din consultanti experimentati, disponibili sa va asis-
te si sa va ofere o gama diversificata de servicii contabile si de salarizare.  

Echipa noastra este formata din experti contabili specializati in asistenta functiei fi-
nanciare si contabile a intreprinderilor si un grup de consultanti specializati in asis-
tenta 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. 


