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ORDIN nr. 498 din 18 iunie 2007 pentru aprobarea Sis temului de raportare contabila la 30 
iunie 2007 a operatorilor economici (MO 430/2007) 

Persoanele juridice vor intocmi si depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si 
Finantelor raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare: 

� Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10); 

� Contul de profit si pierdere (cod 20); 

� Date informative (cod 30). 

Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2007 
nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2006, urmand sa depuna o declaratie pe propria 
raspundere la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, care sa cuprinda toate 
datele de identificare ale societatii: 

� denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare); 

� adresa si numarul de telefon; 

� numarul de inregistrare la Registrul comertului; 

� codul unic de inregistrare; 

� capitalul social. 

O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit 
legii. 

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 de raportare contabila la 30 iunie 2007 se semneaza de administratorul si 
conducatorul compartimentului financiar-contabil, iar in lipsa acestora, de catre inlocuitorii de 
drept. 

Agentii economici vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor dis-
cheta cu raportarile contabile la 30 iunie 2007, insotita de raportarile contabile listate cu ajutorul 
programului de asistenta, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportari se depun 
impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, raportul de gestiune administratorului, 
precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 28 iunie 2007 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si  a altor acte normative incidente (MO 
446/2007) 

A fost publicată OUG nr. 82 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societă-
ţile comerciale şi a altor acte normative incidente. Menţionăm câteva dintre modificările şi com-
pletările aduse: 

SOCIETĂłILE PE ACłIUNI  

� Nu se mai prevede termenul de 5 zile pentru depunerea convocării adunarii generale la 
Monitorul Oficial după ce decizia de convocare a fost adoptată de consiliul de administra-
ţie.  

� Criteriile referitoare la independenţa administratorilor au acum caracter limitativ  

� Nu mai este obligatorie creerea unui comitet de audit pentru societăţile pe acţiuni ale căror 
situaţii financiare fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară.  

� Se introduce cerinţa exercitării mandatului de către membrii consiliului de administraţie cu 
prudenţa şi diligenţa unui bun administrator.  

� Remunera Ńia directorilor, ob Ńinut ă în temeiul contractului de mandat, este asimilat ă 
veniturilor din salarii din punct de vedere fiscal,  al legisla Ńiei privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigur ări sociale, al legisla Ńiei privind şomajul şi al legis-
laŃiei privind asigur ările de s ănătate.  
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� Se clarifică posibilitatea ca asigurarea de răspundere pro-
fesională pentru administratori să fie încheiată şi de alte 
persoane, pentru administrator.  

� Societatea pe acţiuni care are cenzori va avea un singur 
supleant, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un nu-
măr mai mare. 

� A dispărut cerinţa desemnării auditorilor interni de către 
adunarea generală;  

� A fost înlăturată cerinţa înregistrării la registrul comerţului a 
schimbării auditorului intern.  

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  

� Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societăţii 
cu răspundere limitată al cărui asociat unic este.  

� Este introdusă o dispoziţie expresă cu privire la neaplica-
rea dispoziţiilor privitoare la administrarea societăţilor pe 
acţiuni în ceea ce priveşte societăţile cu răspundere limita-
tă, indiferent că sunt sau nu supuse obligaţiei de auditare. 

� O societate cu răspundere limitată îşi va putea majora ca-
pitalul social în modalităţile şi din sursele prevăzute pentru 
societăţile pe acţiuni. 

� A dispărut cerinţa desemnării auditorilor interni de către 
adunarea generală pentru SRL care contractează servicii 
de audit financiar. 

ALTE DISPOZIłII 

� La societăţile pe acţiuni, nedepunerea hotărârii adunării 
generale la registrul comerţului în termen de 15 zile este 
sancţionată drept contravenţie; 

� Ordonanţa de urgenţă a introdus unele cauze de exonera-
re, referitoare la operaţiunile în cadrul grupului, pentru folo-
sirea de către administrator/fondator a creditului societăţii 
sau prin împrumutarea de către administrator de la societa-
tea pe care o administrează. 

DISPOZIłII TRANZITORII 

� Contractele de muncă ale administratorilor/ directorilor care 
au drept obiect îndeplinirea mandatului de administrator/
director, încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe, încetează de drept la data intrării în vigoare a 
ordonanţei de urgenţă (29 iunie 2007- data publicarii in 
Monitorul Oficial). 

� Termene de gra Ńie pentru regularizare 

� Ordonanţa de urgenţă a prevăzut un termen de 6 luni pen-
tru societăţile pe acţiuni pentru conformarea cu dispoziţiile 
Legii nr. 31/1990, aşa cum au fost modificate prin Legea 
nr. 441/2006 şi prin noua ordonanţă de urgenţă; 

� Termenul este prevăzut şi pentru regularizarea situaţiei 
administratorilor care deţin contracte de muncă cu societa-
tea pentru poziţia de administrator, mai puţin pentru situa-
ţia menţionată la punctul anterior.  

HOTARARE nr. 88 din 19 aprilie 2007 pentru aprobarea  
Normelor de audit intern (MO 416/2007) 

Prezenta hotarare aproba Normele de audit intern, aplicabile 
entitatilor care sunt supuse auditului financiar, in conformitate 
cu legislatia in vigoare privind dreptul societatilor comerciale. 

Normele de audit intern se compun din: 

� Standardele de audit intern, elaborate si publicate de Insti-
tutul Auditorilor Interni (Institute of Internal Auditors - IIA - 
autoritate internationala de dezvoltare a celor mai bune 
practici in domeniu), asimilate de Camera Auditorilor Fi-
nanciari din Romania, ca norme nationale de audit intern; 

� Proceduri privind cadrul general de desfasurare a misiuni-
lor de audit intern. 

Reamintim ca potrivit noilor modificari aduse Legii nr. 31/1990, 
la art. 160 alin. (2), societatile comerciale ale caror situatii finan-
ciare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau 
hotărârii actionarilor, vor organiza auditul intern potrivit norme-
lor elaborate de CAFR. 

LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2007 pentru modificarea Le gii 
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si al te drepturi 
de asigurari sociale (MO 486/2007) 

Principala modificare adusa consta in anularea plafonului 
pentru calculul contributiei individuale de asigura ri sociale . 
Astfel baza lunara de calcul a contributiei individuale de 
asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie venitul brut 
realizat lunar. 

Conform comunicatului Casei Nationale de Pensii si Alte Drep-
turi de Asigurari Sociale: “Declararea evidentei nominale a 
asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor 
sociale de stat (anexele 1.1. şi 1.2. la Declaratia nominala), fara 
plafonarea bazei de calcul a contributiei individuale de asigurari 
sociale, va fi facuta de catre angajatori incepand cu raporta-

rea aferenta lunii august  a.c.”  

Nota: Intr-un comunicat al Ministerului Finantelor, se precizeaza 
ca notiunea de venit brut va fi explicata prin norme metodologi-
ce si ca veniturile din drepturi de autor si din dividende vor fi in 
continuare scutite de la plata contributiei de pensii. 

HOTARAREA nr. 726 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea  Nor-
melor metodologice de aplicare a prevederilor Legii  nr. 
72/2007 privind stimularea încadr ării în munc ă a elevilor şi 
studen Ńilor (MO 477/2007) 

Conform Normelor metodologice, angajatorii care, pe perioada 
vacantelor stabilite potrivit legii, incadreaza in munca elevi si 
studenti beneficiaza de un stimulent financiar lunar egal cu 50% 
din salariul minim brut pe tara garantat in plata, pentru fiecare 
elev si student incadrat dar nu mai mult de 60 de zile lucratoare 
intr-un an calendaristic. In vederea acordarii stimulentului, an-
gajatorii trebuie sa incheie cu Agentia pentru Ocuparea Fortei 
de Munca, in termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor si 
studentilor aflati in perioada vacantelor, o conventie.  

Suma, reprezentand stimulentul financiar, se deduce de catre 
angajator din contributia de asigurari de somaj datorata de 
acesta. 

HOTARARE nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protectia  tine-
rilor la locul de munca (MO 473/2007)  

Angajatorul este obligat sa asigure tinerilor conditii de munca 
adaptate varstei lor. 

Încadrarea in munca a copiilor este interzisa. 

Copiii in varsta de cel putin 16 ani, care fac obiectul scolarizarii 
obligatorii, pe baza de program integral, pot incheia, in conditiile 
legii, un contract individual de munca in calitate de salariat pen-
tru desfasurarea de munci usoare. 

Potrivit Codului Muncii, tinerii peste 15 ani pot fi incadrati in 
munca numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali 
pentru activitati potrivite pentru dezvoltarea lor fizica, aptitudini-
le si cunostintele lor. Timpul de lucru pentru tinerii sub 18 ani va 
fi de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana, zilnic acestia 
beneficiind de o pauza de masa de 30 de minute. 
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ORDIN nr. 651 din 16 iulie 2007 privind stabilirea valorii 
nominale indexate a unui tichet de mas ă pentru semestrul 
al II-lea 2007 (MO 499/2007) 

Pentru semestrul al II-lea 2007, începând cu luna septembrie , 
valoarea nominala a unui tichet de masa este de 7,56 lei . 

ORDIN nr. 652 din 16 iulie 2007 privind stabilirea valorii 
sumei lunare indexate care se acorda sub forma de t ichete 
de cresa pentru semestrul al II-lea 2007 (MO 499/20 07) 

Pentru semestrul al II-lea 2007, începând cu luna august, va-
loarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de ti-
chete de cresa este de 320 lei. 

CIRCULARA nr. 15 din 2 iulie 2007 privind nivelul r atei do-
bânzii de referin Ńă a Băncii Na Ńionale a României valabil în 
luna iulie 2007  (MO 463/2007)  

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

ORDIN nr. 419 din 8 iunie 2007 pentru aprobarea pro cedurii 
de schimbare a sediului social, precum si pentru ap robarea 
formularului ``Decizie de inregistrare a sediului s ocial si a 
domiciliului fiscal`` (MO 473/2007) 

Prezenta procedura se aplica contribuabililor care, potrivit legii, 
au obligatia inregistrarii in Registrul Comertului. 
Contribuabilul care isi schimba sediul social depune la organul 
fiscal in a carui raza teritoriala este situat noul sediu social for-
mularul 010 ``Declaratie de inregistrare/Declaratie de mentiuni 
pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personali-
tate juridica`` si formularul 050 ``Cerere de inregistrare a domi-
ciliului fiscal al contribuabilului``, aprobate prin OMFP 262/2007 
pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribu-
abililor, insotite de documentele doveditoare ale datelor inscrise 
in declaratie, potrivit Normelor metodologice de aplicare a OG 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin HG 
1.050/2004. Copiile de pe documente se certifica pe fiecare 
pagina de organul fiscal competent, pentru conformitate cu 
originalul. 

ORDIN nr. 420 din 8 iunie 2007 privind aprobarea Pro cedu-
rii de restituire a accizelor platite de catre util izatorii produ-
selor supuse accizelor armonizate, pentru care se a corda 
scutire indirecta (MO 466/2007) 

Utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care 
se acorda scutire indirecta, potrivit pct. 22 si 23 din normele 
metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII ``Accize si 
alte taxe speciale`` din Codul fiscal, au dreptul sa solicite resti-

tuirea accizelor platite pentru achizitionarea produselor, pe 
masura utilizarii cantitatilor aprovizionate, in baza cererii de 
restituire de accize. 

Cererea de restituire de accize se depune la organul fiscal in a 
cărei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal utilizatorul sau in a 
cărei evidenta fiscala este inregistrat, dupa caz, direct la regis-
tratura sau la posta, prin scrisoare recomandata, pana la data 
de 25 inclusiv a fiecarei luni in care se solicita restituirea de 
accize. Pentru cazurile prevazute la pct. 7 alin. 1 din prezenta 
sectiune, cererea de restituire se depune trimestrial, pana la 
data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se 
solicita restituirea. 

ORDIN nr. 577 din 27 iunie 2007 pentru abrogarea ar t. 3 din 
OMFP nr. 2.217/2006 privind organizarea evidentei in  sco-
pul TVA, conform art. 156 alin. (1) - (3) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulte rioare 
(MO 470/2007) 

Prezentul ordin abroga prevederile articolului 3 din OMFP 
2217/2006 conform caruia persoanele impozabile inregistrate in 
scopuri de TVA aveau obligatia sa depuna semestrial, pana la 
data de 25 a lunii urmatoare incheierii semestrului, la organul 
fiscal de care apartin, lista in format electronic a facturilor emise 
pentru livrarile si prestarile efectuate catre 
cumparatori/beneficiari din tara. Lista cuprindea, pentru fiecare 
factura emisa, numarul si data emiterii, denumirea si codul de 
inregistrare al cumparatorului/beneficiarului, valoarea 
tranzactiei si taxa pe valoarea adaugata aferenta. 

ORDIN nr. 447 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Pro cedu-
rii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor 
persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 
din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republi-
cata, cu modificarile si completarile ulterioare (M O 447/-
2007) 

Pe perioada in care un debitor ale carui venituri sau bunuri 
urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de 
plata este declarat insolvabil, masurile de executare silita nu 
vor fi intrerupte. Pentru obligatiile fiscale principale inregistrate 
de debitorii insolvabili ale caror venituri sau bunuri urmaribile au 
o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata se 
datoreaza obligatii fiscale accesorii pana la data stingerii aces-
tora, inclusiv. 

Creantele fiscale ale debitorilor declarati in stare de insolvabili-
tate, care nu au venituri sau bunuri urmaribile, se scot din evi-
denta curenta si sunt trecute intr-o evidenta separata, iar apli-
carea masurilor de executare silita se intrerupe. 

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. 418 din 8 iunie 2007 pentru aprobarea Proc edurii 
privind calculul taxei speciale pentru autoturisme si auto-
vehicule (MO 442/2007) 

Persoanele fizice si juridice care datoreaza taxa speciala pentru 
autoturisme si autovehicule pot solicita organului fiscal compe-
tent calculul acesteia pe baza cartii de identitate a vehiculului, 
prezentata in original. Taxa speciala pentru autoturisme si auto-
vehicule datorata de persoanele fizice sau juridice cu ocazia 
primei inmatriculari in Romania se calculeaza de catre organul 
fiscal competent la punctele organizate in cadrul unitatilor Tre-
zoreriei Statului. 

In cazul autoturismelor/autovehiculelor noi, pentru care anul de 
fabricatie este diferit de cel al vanzarii/inmatricularii, vechimea 
se stabileste dupa cum urmeaza: 

� in situatia in care in cartea de identitate a autoturismului/
autovehiculului este inscris ca an de fabricatie anul imediat 
urmator celui in care s-a efectuat achizitia, se considera 
anul achizitiei ca fiind acelasi cu anul de fabricatie; 

� in situatia in care inmatricularea autoturismului/ autovehicu-
lului nou, care nu a mai fost niciodata inmatriculat, intervine 
dupa o perioada mai mare de un an de la data fabricatiei, 
se considera vechimea ca fiind de pana la un an. Acest 
fapt va fi dovedit prin prezentarea documentului eliberat de 
vanzator in acest sens. 

ORDIN nr. 8 din 26 iunie 2007 pentru aprobarea Sist emului 
de raportare contabila la 30 iunie 2007 a societati lor comer-
ciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigu-
rare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigura re (MO 
451/2007) 

Asiguratorii si brokerii de asigurare/reasigurare care au in sub-
ordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, 
care desfasoara activitate si au sediul in strainatate, vor evalua 
in lei rulajele si soldurile exprimate in valuta din balantele de 
verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul 
valutar din ultima zi a perioadei de raportare si le vor centraliza 
cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economi-
co-financiare desfasurate in tara. 

In situatia in care operatiunile subunitatilor proprii in strainatate 
au fost evidentiate in cursul perioadei atat in valuta, cat si in lei, 
pentru cuprinderea in raportarile contabile la 30 iunie 2007 ale 
persoanei juridice din tara, vor fi preluate ca atare soldurile si 
rulajele conturilor, exprimate in lei. 

Societatile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si 
de reasigurare, denumite in continuare asiguratori precum si 
brokerii de asigurare/reasigurare au obligatia sa intocmeasca si 
sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2007 astfel: un exem-
plar la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), iar al 
doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei CSA, la unitatile 
teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, dupa caz, la 
registratura acestora sau la oficiile postale, prin scrisori cu va-
loare declarata. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 28 iunie 2007 privind  
procedura speciala de inregistrare fiscala si de pl ata a 
contributiilor sociale (MO 444/2007) 

Contribuabilul nerezident care, conform regulamentelor comuni-
tare, datoreaza in Romania contributiile catre bugetul 
asigurarilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de munca 
si boli profesionale, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul 
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, denumi-
te in continuare contributii sociale, pentru salariatii lor care sunt 
supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania, se poate 
inregistra direct la organul fiscal competent. 

Contribuabilul nerezident care are salariati lucratori sezonieri, 
supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania, transmite 
organului fiscal competent la termenele prevazute de legile spe-
ciale ``Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general 
consolidat`` (cod 100), iar institutiei responsabile din subordinea 
Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, 
Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si Casei 
Nationale de Asigurari de Sanatate, o declaratie speciala care 
cuprinde evidenta nominala a asiguratilor. Sumele datorate cu 
titlu de contributii sociale in conditiile prezentei ordonante de 
urgenta se declara si se platesc in lei, plata efectuandu-se in 
contul unic deschis la Trezoreria Statului. 

REMINDER 

Pana la 31 decembrie 2007, cetatenii UE / SEE posesori ai unui 
permis de sedere in Romania, trebuie sa se prezinte la birourile 
Oficiului Roman pentru Imigrari in raza in care au stabilit domici-
liul pentru a obtine noile documente care certifica dreptul de 
rezidenta.  

Perioada pentru care cetatenii UE / SEE au beneficiat de drep-
tul de sedere in Romania in conformitate cu OUG 194/2002, va 
fi luata in considerare pentru calculul perioadei legale necesare 
acordarii dreptului de sedere pe termen lung. 

Perioada de timp pentru care membrii de familie care nu sunt 
cetateni UE au beneficiat de drept de sedere in conformitate cu 
legislatia veche, este luata in considerare pentru calculul peri-
oadei legale necesare pentru acordarea dreptului de sedere pe 
termen lung, numai daca fac dovada ca in perioada respectiva 
au fost membrii de familie ai unui cetatean UE. 

PROIECT DE LEGE 

Conform unui proiect al Ministerului Finantelor , incepand cu 1 
septembrie 2007, se intentioneaza ca firmele sa plateasca im-
pozitele datorate la bugetul de stat intr-un singur cont bancar, 
aceeasi masura fiind aplicata si in cazul contributiilor sociale.  

ANAF va distribui ulterior sumele depuse in aceste doua conturi 
in Trezorerii pentru fiecare buget in parte. Noul sistem informa-
tic se va aplica de la 1 septembrie doar pentru companiile care 
nu au datorii la stat, urmand ca extinderea sistemului si pentru 
celelalte societati sa se realizeze de la 1 ianuarie 2008. 
 

AGENDA lunii august 2007 

Zilnic nu uitati: 

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

� Să completati jurnalul de vanzări si jurnalul de 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; 
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� 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 vineri, 10 august, este ultima zi pentru depunerea : 

� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 
taxa hotelieră. 

Că vineri, 10 august, este ultima zi pentru plata: 

� taxei hoteliere; 

� taxei pentru serviciul de reclamă si publicitate.  

Că miercuri, 15 august, este ultima zi pentru depuner ea: 

� declaratiei INTRASTAT aferenta lunii iulie 2007. 

Ca miercuri, 15 august 2007, este ultima zi pentru depune-
rea raportarilor contabile la 30 iunie 2007 pentru toti agentii 
economici  (exceptand organizatile non profit). 

Că luni, 27 august, este ultima zi pentru depunerea: 

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

� decontului de TVA (formular 300); 

� 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 asigu-
rări sociale de sănătate si pentru concedii si indemnizatii 
de asigurări sociale de sănătate; 

� listelor 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 luni, 27 august, 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; 

INDICATORI SOCIALI  

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 profe-
sionale 

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 fie-
care 100 de salariati 

  

Valoarea unui tichet de masa 7,41 RON 
7,56 RON incepand cu septembrie 2007 

  

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 mai 2007 1.361 RON   
Diurna (in tara) 
Pentru angajatii institutiilor publice 
Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5) 

  
13 RON 

32,50 RON 

  

* NOTA: Incepand cu 1 august 2007, contributia angajatilor la asigurarile sociale se calculeaza prin aplicarea cotei de 9.5% la 
total venituri brute realizate. Anterior acestei date, baza de calcul era limitata la maxim 5 salarii medii brute pe economie.  
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� 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. 
 

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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