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HOTARARE nr. 46 din 13 iulie 2007 pentru aprobarea N ormei nr. 18/2007 privind aderarea 
initiala si evidenta participantilor la fondurile d e pensii administrate privat (MO 503/2007) 

Persoanele care pana la data de 31 decembrie 2007 nu au implinit varsta de 35 de ani sau care 
implinesc aceasta varsta la aceasta data si care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute 
de lege trebuie sa adere la un fond de pensii administrat privat sau vor fi repartizate aleatoriu 
de catre CNPAS. 

Persoanele, altele decat cele prevazute mai sus, care la data de 31 decembrie 2007 nu au 
implinit varsta de 45 de ani sau care implinesc aceasta varsta la aceasta data si care 
indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute de lege pot sa adere la un fond de pensii admi-
nistrat privat sau sa fie repartizate aleatoriu de catre CNPAS. 

Aderarea la un fond de pensii administrat privat se face din propria initiativa a participantului 
sau in urma repartizarii sale aleatorii de catre CNPAS. 

Procedura de aderare initiala la fondurile de pensii  administrate privat (pilonul II) incepe 
la data de 17 septembrie 2007. 

Aderarea la un fond de pensii administrat privat se face prin semnarea unui act individual de 
aderare, prin intermediul unui broker autorizat si este o optiune individuala a fiecarui participant. 
Nu exista posibilitatea participarii, in acelasi timp, la mai multe fonduri de pensii private. 
Angajatii, care se incadreaza in limitele de de varsta prevazute de lege, vor informa angajatorul 
asupra companiei alese sa ii administreze fondul de pensii privat. Aceasta informare va fi trans-
misa de care angajator catre CNPAS. Deocamdata nu s-a stabilit modalitatea de informare a 
CNPAS si nici nu a fost stabilita data inceperii colectarii contributiilor. 

Aceasta implementare a pilonului II nu implica vreo consecinta in materie de contributie asupra 
angajatorului sau angajatului pentru ca este numai o redirectionare a contributiei pentru pensie 
care mergea pana acum integral la stat. De acum incolo, o parte din contributia angajatilor care 
nu au implinit varsta de 35 de ani (si 45 de ani optional) va merge la institutia de stat, adica la 
CNPAS (acesta este Pilonul  I) si cealalta parte  va merge la fondul de pensii administrat privat 
(acesta este Pilonul II). 

Contributia  la un fond de pensii facultativ ramane in continuare optionala (acesta este Pilonul 
III). Nu exista limita de varsta pentru a contribui la fondurile de pensii private facultative. 
Incasarea pensiei facultative nu se poate face inainte de implinirea varstei de 60 de ani si daca 
persoana a contribuit mai putin de 90 de luni. Contributia la acest fond este de maxim 15% din 
venitul lunar brut. Participantul poate opta sa adere la mai multe fonduri de pensii facultative cu 
conditia de a nu depasi procentul respectiv. Angajatorul poate, daca doreste, sa suporte o parte 
din aceasta contributie; aceasta parte suportata de angajator este o cheltuiala deductibila fiscal 
in limita de 200 euro pe an si pe angajat conform prevederilor Codului fiscal. Indiferent daca 
suporta sau nu o parte din contributie, angajatorul are obligativitatea de a retine si vira lunar 
contributia salariatului in contul fondului de pens ii ales,  in baza formularului de adeziune 
pus la dispozitie de angajat.  

Pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.ccssp.ro) la rubrica 
”Registru”  se gaseste lista entitatilor autorizate de CCSSP (administratori, fonduri, depozitari, 
auditori, agenti de marketing) in baza Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat. In plus, entitatile autorizate de CCSSP  in baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facul-
tative sunt de asemenea listate. 

HOTARARE nr. 37 din 6 iunie 2007 pentru aprobarea No rmei nr. 14/2007 privind regle-
mentările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comun ităŃilor Economice Europene 
aplicabile entit ăŃilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Suprave-
ghere a Sistemului de Pensii Private (MO 488/2007) 

EntităŃile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private sunt obligate să aplice reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a 
CEE. SituaŃiile financiare anuale ale entităŃilor prevăzute în Hotărâre sunt auditate potrivit legii.  
SancŃiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor prezentei Norme sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 82/1991. 

B-dul Dacia 56,  
Bucuresti, Sector 2 
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Fax:+40 (0) 31 805 7739 
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Nr. 8 / 2007  

Noutati Noutati legislativelegislative   

Cuprins: 

• Incepe aderarea la fondurile 
de pensii administrate privat 

• Pensii: Pilon I, Pilon II si Pilon 
III 

• Noul formular pentru declara-
rea contributiei la sistemul de 
pensii - datorita suprimarii 
plafonului 

• Modificarea Legii contabilitatii 
82/1991  

• Despagubiri de la angajator 
catre angajat 

• Noul formular pentru 
declaratia de somaj 

• Auditorii investigeaza operaţi-
unile suspecte de spălare de 
bani  

• Rata dobânzii de referinţă a 
BNR, valabila în luna august  

• Autorizatia pentru i-Banking 

• Reglementari contabile con-
forme cu directiva EU pentru 
sectorul bancar  

• Reglementari contabile con-
forme cu directiva EU pentru 
sectorul asigurarilor 

• Fondul de garantare pentru 
asiguratori 

• Distrugerea produselor acci-
zabile 

• Contenciosul administrativ 

• Documente in format electro-
nic in 2008  

• Proiect de modificare Cod 
Fiscal 

• Proiect de modificare Cod de 
Procedura Fiscala 

• Indicatori sociali 

• Agenda septembrie 2007 
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ORDIN nr. 680 din 1 august 2007 pentru modificarea Nor-
melor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigu rari socia-
le, cu modificarile şi completarile ulterioare, aprobate prin 
Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale  nr. 340/-
2001, cu modificarile şi completarile ulterioare (MO 575/-
2007) 

Prin prezentul ordin a fost modificata declaratia privind 
contributia la asigurarile sociale ca urmare a eliminarii plafo-
nului in vederea calcularii contributiei individual e de 
asigurari sociale. 

LEGE nr. 259 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si com-
pletarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (MO 506/2 007) 

Prezentam cateva din principalele modificari:  

� A fost abrogată regula conform căreia companiile mici 
(cifră de afaceri anuală < 50.000 Euro) nu sunt obligate sa 
deŃină un compartiment separat de contabilitate sau să 
externalizeze această activitate. 

� Primele de capital pot fi folosite pentru acoperirea pierderii 
contabile reportate.  

� Evaluarea elementelor monetare în valută şi a celor expri-
mate în lei, a căror decontare se face în funcŃie de cursul 
unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile 
aplicabile. 

� Evaluarea activelor şi datoriilor realizată cu ocazia reorga-
nizărilor se efectuează potrivit reglementărilor contabile in 
vigoare. De regulă, această reevaluare va fi efectuată de 
evaluatori autorizaŃi.  

� Este prevazuta posibilitatea ca exerciŃiul financiar sa poata 
fi diferit de anul calendaristic: 

ο pentru sucursalele cu sediul în România, care aparŃin 
unei persoane juridice străine, dacă exerciŃiul financiar 
diferă pentru societate; 

ο pentru filialele consolidate ale societăŃii-mamă, precum şi 
pentru filialele filialelor, dacă exerciŃiul financiar diferă 
pentru societatea-mamă; 

ο Sucursalele / filialele consolidate / filialele filialelor institu-
Ńiilor financiare nebancare, ale societăŃilor de asigurare – 
reasigurare, de reasigurare şi ale societăŃilor de pensii 
private sunt incluse în categoria entităŃilor care nu pot 
avea un exerciŃiu financiar diferit de anul calendaristic;  

ο Aceaste prevederi sunt suspendate pana la 1 ianuarie 
2009. 

� Termenele pentru întocmirea situa Ńiilor financiare anua-
le sunt următoarele:  

ο 150 de zile pentru societ ăŃile comerciale , societăŃile/
companiile naŃionale, regiile autonome, institutele naŃio-
nale de cercetare-dezvoltare;  

ο 120 de zile pentru instituŃiile publice, asociaŃiile, persoa-
nele juridice fără scop patrimonial si persoanele fizice 
care desfăşoară activităŃi producătoare de venituri.  

� SocietăŃile comerciale depun o raportare anuală, al cărei 
conŃinut se stabileşte prin ordin al Ministrului Economiei şi 
FinanŃelor. Această raportare se depune in termen de 150 
de zile de la încheierea exerciŃiului financiar, însoŃită de 
dovada predării situaŃiilor financiare la Oficiul Registrului 
ComerŃului.  

� Prin emiterea unui ordin al Ministrului Economiei si Finan-
Ńelor se pot stabili registrele de contabilitate şi documentele 
justificative care se păstrează timp de 5 ani, ca o excepŃie 
de la regula generală de 10/15 ani.  

� Perioada pentru care se păstrează situaŃiile financiare anu-
ale a fost redusă la 10 ani.  

� Banca NaŃională a României şi Comisia de Supraveghere 
a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) elaborează şi emit 
normele şi reglementări contabile pentru instituŃiile financi-
are nebancare, pentru Fondul de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar şi respectiv pentru entităŃile autorizate, 
reglementate şi supravegheate de CSSPP.  

� Legea introduce obliga Ńia societ ăŃilor-mam ă de a în-
tocmi situa Ńii financiare anuale consolidate , în condiŃiile 
prevăzute de reglementările contabile aplicabile.  

� SituaŃiile financiare anuale consolidate trebuie să fie însoŃi-
te de o declaraŃie scrisă a administratorului societăŃii-
mamă prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea 
acestora şi confirmă că:  

ο politicile contabile utilizate la întocmirea situaŃiilor financi-
are anuale consolidate sunt în conformitate cu reglemen-
tările contabile aplicabile;  

ο situaŃiile financiare anuale consolidate oferă o imagine 
fidelă a poziŃiei financiare, a performanŃei financiare şi a 
celorlalte informaŃii referitoare la activitatea grupului.  

� Membrii organelor de administraŃie, de conducere si supra-
veghere ale societăŃii-mamă au obligaŃia de a se asigura 
că situaŃiile financiare anuale consolidate şi raportul conso-
lidat al administratorilor sunt întocmite şi publicate in con-
formitate cu legislaŃia naŃională.  

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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� SituaŃiile financiare anuale consolidate se întocmesc în 
termen de 8 luni de la încheierea exerciŃiului financiar al 
societăŃii-mamă.  

� Următoarele entităŃi sunt supuse auditului financiar:  

ο persoanele juridice care au această obligaŃie conform 
legislaŃiei specifice;  

ο persoanele juridice de interes public (de exemplu: institu-
Ńiile de credit, instituŃiile financiare nebancare, societăŃile 
de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, 
societăŃile listate pe o piaŃă reglementată, companiile şi 
societăŃile naŃionale, persoanele juridice care aparŃin unui 
grup de societăŃi şi intră în perimetrul de consolidare al 
societăŃii-mamă.  

LEGE nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea al in. (1) 
al art. 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii 

Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor 
raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat 
in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau 
moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de 
serviciu sau in legatura cu serviciul. 

ORDIN nr. 662 din 23 iulie 2007 pentru modificarea şi com-
pletarea Procedurii privind declararea lunara de cat re an-
gajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a o bligatiilor 
de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, apro bata prin 
Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale s i familiei 
nr. 405/2004 (MO 586/2007) 

Prin prezentul ordin a fost modificata declaratia privind 
contributia la asigurarile pentru somaj ca urmare a Legii 
72/2007 privind stimularea angajarii in munca a elevilor si 
studentilor pe perioada vacantelor. 

HOTARARE nr. 91 din 26 iunie 2007 privind aplicarea legis-
laŃiei specifice privind combaterea şi prevenirea opera Ńiuni-
lor de sp ălare a banilor şi/sau de finan Ńare a actelor de te-
rorism de c ătre auditorii financiari (MO 525/2007) 

Auditorii financiari trebuie să aplice proceduri de audit care să 
investigheze posibilitatea ca societatea auditată să fie implicată 
în operaŃiuni de spălare a banilor, de finanŃare a actelor de tero-
rism şi posibilitatea ca aceasta să desfăşoare tranzacŃii cu enti-
tăŃi/ indivizi suspectate/(Ńi) de finanŃarea actelor de terorism.  

Auditorii care dispun de informaŃii suficiente pentru a susŃine 
cele de mai sus trebuie să notifice organismele abilitate. Ase-
menea notificări nu sunt considerate încălcări ale Codului etic al 
auditorilor financiari. 

CIRCULARA nr. 17 din 1 august 2007 privind nivelul ratei 
dobânzii de referin Ńă a BNR, valabil în luna august 2007 
(MO 547/2007)  

Pentru luna august 2007, nivelul ratei dobanzii de referinta a 
BNR este de 6,10% pe an. 

ORDIN nr. 389 din 27 iunie 2007 privind procedura d e avi-
zare a instrumentelor de plata cu acces la distanta , de tipul 
aplicatiilor internet-banking, home-banking sau mob ile-
banking (MO 485/2007)  

Prezentul ordin se aplica bancilor, persoane juridice romane, 
precum si sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane 
juridice straine si are ca obiect stabilirea procedurii privind eli-
berarea avizului Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei 
Informatiei asupra instrumentelor de plata cu acces la distanta 
tip internet-banking, home-banking sau mobile-banking. 

ORDIN nr. 11 din 4 iulie 2007 privind modificarea şi com-
pletarea Ordinului guvernatorului BNR nr. 5/2005 pe ntru 
aprobarea Reglement ărilor contabile conforme cu directi-
vele europene, aplicabile institu Ńiilor de credit, modificat şi 
completat prin Ordinul guvernatorului BNR nr. 24/20 06 (MO 
546/2007) 

ORDIN nr. 7 din 26 iunie 2007 privind modificarea s i com-
pletarea Ordinului presedintelui Comisiei de Suprave ghere 
a Asigurarilor (CSA) nr. 3.129/2005 pentru aprobarea  regle-
mentarilor contabile conforme cu directivele europe ne spe-
cifice domeniului asigurarilor (MO 495/2007) 

Cuprinde Reglementarile contabile conforme cu directivele eu-
ropene privind situatiile financiare anuale ale societatilor din 
domeniul asigurarilor si Reglementarile contabile conforme cu 
directivele europene privind situatiile financiare consolidate ale 
societatilor din domeniul asigurarilor. Aceste reglementari se 
aplica de catre societatile de asigurare, de asigurare-
reasigurare si de reasigurare si de catre brokerii de asigurare 
si/sau de reasigurare. 

Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, 
care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Ro-
mania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din 
Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau do-
miciliul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca 
contabilitatea proprie. 

ORDIN nr. 9 din 12 iulie 2007 pentru modificarea si  comple-
tarea Normelor privind Fondul de garantare, aprobat e prin 
Ordinul presedintelui CSA nr. 3.115/2005 (MO 533/200 7) 

Principalele modificări sunt: 

� termenul limită pentru plata contribuŃiei la Fondul de garan-
tare de către asiguratori, cât şi pentru raportarea obligato-
rie, s-a prelungit de la data de 25 până la ultima zi lucră-
toare a lunii. 

� a fost modificat formatul standard al declaraŃiei referitoare 
la contribuŃia pentru Fondul de garantare. 

� a fost introdus un format standard pentru declaraŃia rectifi-
cativă cu privire la contribuŃia pentru Fondul de garantare. 
Nu se poate depune mai mult de o astfel de declaraŃie pe 
lună. 

ORDIN nr. 918 din 14 august 2007 pentru aprobarea 
conditiilor privind distrugerea in antrepozitul fis cal a pro-
duselor accizabile care nu au fost eliberate pentru  consum 
(MO 589/2007) 

Distrugerea de produse accizabile intr-un antrepozit fiscal nu se 
considera eliberare pentru consum atunci cand se datoreaza 
unor cauze fortuite sau de forta majora ori atunci cand produse-
le accizabile nu mai indeplinesc conditiile legale de comerciali-
zare. Distrugerea este datorata unui caz fortuit atunci cand 
aceasta este rezultatul unei imprejurari care nu putea fi 
prevazuta sau inlaturata. Constituie cazuri fortuite: fenomene 
ale naturii, defectiuni tehnice neprevazute, deteriorarea utilaje-
lor de productie, utilizarea in cadrul procesului de fabricatie a 
unor componente (materie prima si/sau materiale auxiliare) cu 
vicii ascunse sau actiunea neprevazuta ori imprudenta a unei 
persoane. 

Distrugerea poate consta intr-o distrugere totala a produselor 
accizabile sau intr-o distrugere partiala prin recuperarea materi-
ilor prime sau a materialelor auxiliare, in functie de cauzele care 
au generat-o. Contravaloarea marcajelor aferente produselor 
accizabile distruse nu se suporta din valoarea accizelor datora-
te bugetului de stat. 
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LEGE nr. 262 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si com-
pletarea Legii contenciosului administrativ nr. 554 /2004 
(MO 510/2007)  

Litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de 
autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care pri-
vesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si ac-
cesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se solutioneaza 
in fond de catre tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind 
actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice 
centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, 
contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai 
mari de 500.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de 
contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin 
lege organica speciala nu se prevede altfel. Completul de jude-
cata este format din 2 judecatori. 

LEGE nr. 260 din 19 iulie 2007 privind inregistrarea 
operatiunilor comerciale prin mijloace electronice (MO 
509/2007)  

Prezenta lege stabileste regimul juridic al documentelor in for-
ma electronica ce contin date privind operatiunile economice de 
schimb sau vanzare de bunuri sau servicii intre persoane care 
emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma elec-
tronica. Facturile, bonurile fiscale si chitantele in forma electro-
nica constituie documente justificative in intelesul Legii 
contabilitatii nr. 82/1991, republicata. 

SocietăŃile care intenŃionează să emită facturi pe cale electroni-
că trebuie să îndeplinească o serie de condiŃii, printre care cea 
mai importantă este utilizarea unui sistem informatic omologat 
de Autoritatea NaŃională pentru Reglementare în ComunicaŃii şi 
Tehnologia InformaŃiei pentru emiterea şi arhivarea documente-
lor. Se pot face modificări ale sistemului informatic omologat 

doar cu aprobarea aceleiasi autorităŃi. Emitentul documentelor 
în formă electronică este obligat să Ńină şi un registru electronic 
de evidente al documentelor emise în formă electronică. 

Legea intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008. 

PROIECTE DE LEGE 

MODIFICAREA CODULUI FISCAL 

Printre modificarile avute in vedere de Ministerul de Finante 
pentru Codul fiscal aferent anului 2008 mentionam posibilitatea 
ca actionarii / asociatii societatiilor sa poata ridica dividende 
inca din timpul anului in urma unei decizii a Adunarii Generale a 
Actionarilor/ Asociatilor. Dupa incheierea situatiilor financiare, 
sumele platite in contul dividendelor ar urma sa fie regularizate 
cu cele rezultate din situatile financiare. 

CODUL DE PROCEDURA FISCALA 

De la 1 septembrie 2007 intreprinderile care au un comporta-
ment fiscal corect vor putea sa-si achite obligatiile catre bugetul 
statului intr-un cont unic, iar pe cele catre bugetele sociale in 
altul. Procedura va fi extinsa de la 1 ianuarie pentru toate 
societatile.  

ANAF a luat decizia de a emite cazierul fiscal pe loc si de a 
reduce taxa de la 500 la 200 de lei. 

Decizile de impunere stabilite de organele fiscale dupa 
incheierea inspectiei fiscale vor fi comunicate celor vizati in ter-
men de maximum 7 zile. 

 

 

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 profesi-
onale 

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 iunie 
2007 

1.377 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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AGENDA lunii septembrie 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 mentiunile 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 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, 3 septembrie este ultima zi pentru plata: 

� impozitului pe veniturile din activitati agricole – pe baza de 
norme de venit (transa I)  

Că luni, 10 septembrie, este ultima zi pentru depuner ea: 

� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 
taxa hotelieră. 

Că luni, 10 septembrie, este ultima zi pentru plata: 

� taxei hoteliere; 

� taxei pentru serviciul de reclamă si publicitate.  

Că luni, 17 septembrie, este prima zi  in vederea ale gerera 
entitatii pentru pensii private (pilonul II) de cat re angajat 

Că luni, 17 septembrie, este ultima zi pentru depuner ea: 

� declaratiei INTRASTAT aferenta lunii august 2007.  

Că luni, 17 septembrie, este ultima zi pentru plata: 

� impozitului pe veniturile din activităti independente (transa 
III); 

� impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor, cu 
exceptia veniturilor din arendare (transa III); 

� impozitului pe venitul din activităti agricole – in sistem real 
(transa III); 

� taxei pentru afisaj in scop de publicitate (transa III). 

Că marti, 25 septembrie, este ultima zi pentru depune rea: 

� 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; 

� 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 marti, 25 septembrie, 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. 

Ca luni, 1 octombrie, este ultima zi pentru plata: 

� Taxele locale pe terenuri, cladiri si mijloace de transport 
(transa II – ultima pentru 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 



Pag. 6 

 © 2007 APEX Team International 

 

  

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. 


