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Tel: +40 (0) 31 809 2739
Fax:+40 (0) 31 805 7739
E-mail: office@apex-team.ro

ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 19 martie 2008 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale (MO 217/2008)

•

Inregistrarea fiscala locala entitate cu peste 5 angajati

•

Depunerea online a
declaratiilor fiscale

Orice persoana subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, institutia publica si institutia publica locala, care are organizata o entitate, cu sau fara personalitate juridica, la
alta adresa decat sediul social al subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care
realizeaza venituri din salarii, are obligatia sa solicite inregistrarea fiscala prin formarul 060 a
entitatii respective, ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din
subordinea ANAF in a carui raza teritoriala se afla adresa unde se desfasoara efectiv activitatea acelei entitati. Solicitarea se face in termen de 30 de zile de la data infiintarii, pentru
entitatile nou-infiintate.

•

Inregistrarea PFA doar la
Registrul Comertului

ORDIN nr. 858 din 19 martie 2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace
electronice de transmitere la distanta (MO 242/2008)

•

Distribuirea sumelor platite de
contribuabili in contul unic

Urmatoarele declaratii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta:

•

Expertiza fiscala si consultanti
fiscali

Cuprins:

•

Dobanda BNR aprilie 2008

•

Efectele comertului - procesare electronica

•

Noul formular 390

•

Indicatori sociali

•

Completarea COR

•

Contribuabilii inactivi si TVA

•

Impactul fiscal al corectarii
erorilor contabile aferente
anilor fiscali precedenti

•

Sediile permanente/Rep.
Fiscali - obligativitatea
intocmirii situatiilor financiare

•

Inchiderea anului financiar
2007

•

Agenda lunii MAI 2008

 Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (formular 100), cod 14.13.01.99/bs;
 Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale
(formular 102), cod 14.13.01.40;
Declaratia privind accizele (formular 103), cod 14.13.01.03/a;
Declaratia rectificativa (formular 710), cod 14.13.01.00/r;
Declaratia privind impozitul pe profit (formular 101), cod 14.13.01.04;
Decontul de TVA (formular 300), cod 14.13.01.02;
Decontul special de TVA (formular 301), cod 14.13.01.02/s;
Decontul privind accizele (formular 120), cod 14.13.01.03;
Decontul privind impozitul la titeiul din productia interna (formular 130), cod 14.13.01.05.
In scopul depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta a declaratiilor fiscale se
utilizeaza serviciul „Depunere declaratii on-line” existent pe site-ul Ministerului Economiei si
Finantelor (MEF), portalul ANAF.









Pentru a putea beneficia de acest serviciu, contribuabilii trebuie sa solicite ANAF emiterea unui
certificat digital. Solicitarea presupune inregistrarea electronica pe site si depunerea unui formular electronic (formular 140). Certificatul digital se elibereaza in mod gratuit, pe numele persoanelor imputernicite pentru semnarea declaratiilor fiscale si este valabil pe o perioada de un
an.
ANAF va emite astfel de certificate numai pana la data de 1 mai 2008. Incepand cu aceasta
data, certificatele digitale vor putea fi solicitate numai de la furnizorii de servicii de certificare
acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Contribuabilii care au
deja un certificat digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat il pot utiliza si pentru depunerea declaratiilor fiscale, fara a fi necesara solicitarea unui nou certificat.
Data depunerii declaratiilor fiscale prin mijloace electronice este data inregistrarii acestora pe
site-ul MEF, astfel cum se comunica contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare
transmis ca urmare a primirii declaratiei.
O data cu declararea obligatiilor de plata prin mijloace electronice nu mai este nevoie de depunerea declaratiilor in format hartie.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor
economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si
intreprinderile familiale (MO 328/2008)

 Prezenta ordonanta reglementeaza accesul la activitatea economica, procedura de



inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate (PFA) sa desfasoare activitati economice, precum si al
intreprinderilor individuale si familiale.
Orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al UE ori al
SEE, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de
lege.
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 Persoanele fizice pot desfasura activitatile economice ast- termenul in care trebuie sa efectueze expertiza.
fel:

ο
ο
ο

ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;

CIRCULARA nr. 9 din 1 aprilie 2008 privind nivelul ratei
dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil
in luna aprilie 2008 (MO 278/2008)

ca membri ai unei intreprinderi familiale.

Pentru luna aprilie 2008, nivelul ratei dobanzii de referinta a

individual si independent, ca persoane fizice autorizate;

 Ca si modificare esentiala introdusa de ordonanta putem BNR este de 9,03% pe an.
mentiona ca oficiile Registrului Comertului vor prelua
integral procedura de inregistrare si infiintare a PFA si
a intreprinderilor individuale sau familiale. Certificatul de
inregistrare, continand numarul unic, va fi emis in termen
de 3 zile lucratoare. Pana la aparitia ordonantei, autorizarea se facea pe baza unei cereri depuse la Primarie, urmata de solicitarea codului unic de inregistrare de la Registrul
Comertului si preluarea in evidentele fiscale de catre
Administratiile Financiare.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra
cambiei si biletului la ordin (MO 284/2008)
Avand in vedere faptul ca in decursul ultimilor ani sistemul de
plati si decontari din Romania a cunoscut un amplu proces de
reforma, modernizare, dezvoltare si diversificare, cambia si
biletul la ordin pot fi procesate prin mijloace electronice.

In acest sens, orice semnatura cambiala trebuie sa cuprinda:
ORDIN nr. 477 din 24 martie 2008 pentru modificarea si
completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite  in clar, numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga;
de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor

semnatura olografa a persoanei fizice, respectiv a
fiscale inregistrate de catre acestia (MO 235/2008)
reprezentantilor legali sau a imputernicitilor persoanelor
Sumele platite de contribuabili, reprezentand obligatii fiscale
juridice care se obliga ori a reprezentantilor sau a
prevazute de Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.294/2007, cu
imputernicitilor altor categorii de entitati care utilizeaza
modificarile ulterioare, datorate bugetului de stat, se distribuie
astfel de instrumente.
de catre organul fiscal competent pe tipuri de obligatii fiscale
datorate, prioritate avand obligatiile fiscale cu retinere la sursa ORDIN nr. 552 din 28 martie 2008 pentru aprobarea modesi apoi celelalte obligatii fiscale.
lului si continutului formularului 390 „Declaratie recapitulaSumele reprezentand obligatii fiscale datorate bugetelor tiva privind livrarile/achizitiile intracomunitare de buasigurarilor sociale si fondurilor speciale, prevazute de acelasi nuri” (MO 294/2008)
act normativ, achitate de catre contribuabili in contul unic, se  Pentru achizitii intracomunitare de bunuri in cazul in care
distribuie de catre organul fiscal competent mai intai pe bugete,
furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA, dar bunurile
proportional cu sumele datorate fiecarui buget, si apoi pe tipuri
sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniude obligatii fiscale, prioritate avand obligatiile fiscale cu retinere
nii Europene, achizitia se declara in declaratia recapitulatila sursa si apoi celelalte obligatii fiscale.
va chiar daca este fara un cod de TVA al parternerului.
 Pentru livrarile intracomunitare efectuate catre clienti
HOTARARE nr. 13 din 19 martie 2008 pentru aprobarea
nestabiliti in Comunitatea Europeana si care au desemnat
Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitaun reprezentant fiscal in Uniunea Europeana, la rubrica
rea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare pena„Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumila, organelor fiscale sau a altor parti interesate (MO 270/rea clientului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica
2008)
„Cod operator intracomunitar” va fi inscris codul de
inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei straine
Expertizele fiscale pot fi efectuate numai de membri ai Camerei
prin reprezentant fiscal.
Consultantilor Fiscali inscrisi in Registrul consultantilor fiscali si
al societatilor de consultanta fiscala in categoria membri activi.  Pentru achizitiile intracomunitare care provin de la un furnizor nestabilit in Comunitatea Europeana si care a desemExpertizele fiscale judiciare pot fi facute doar de catre persoanat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe
nele fizice consultanti fiscali, iar cele extrajudiciare, si de catre
transportul, la rubrica „Denumire operator intracomunitar”
societatile de consultanta.
va fi inscrisa denumirea furnizorului (nu a reprezentantului
Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta consifiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar” va fi
dera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi, la
inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit percererea partilor ori din oficiu, unul sau trei experti, stabilind prin
soanei straine prin reprezentant fiscal.
incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si

Alăturaţi-vă echipei!

APEX Team este în continuă dezvoltare şi de aceea doreşte să
îşi completeze echipa cu noi contabili seniori şi juniori.

TrimiteŃi C.V. la: recrutare@apex-team.ro
Aplicaţia dumneavoastră va fi tratată cu discreţie.
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INDICATORI SOCIALI
Contributii 2008

Angajat
(rata %)

Angajator (rata %)
19,5 % pentru conditii normale de munca (**)

Contributia pentru asigurari sociale (*)

24,5% pentru conditii deosebite de munca (**)

9,5%

29,5% pentru conditii speciale de munca (**)
* NOTA: Nu mai exista plafon pentru calculul acestei contributii.
**NOTA: Incepand cu 1 decembrie 2008, cotele de contributie pentru asigurari sociale ale angajatorului vor fi:
18 % pentru conditii normale de munca 23% pentru conditii deosebite de munca 28% pentru conditii speciale de munca
Contributia pentru concedii medicale si indemnizatii de
0,85%
asigurari de sanatate
Contributia pentru accidente de munca si boli profe0,4% - 2% in functie de codul CAEN al activitatii
sionale
principale
Contributia la fondul de somaj

1%

0,5% (**)

* * NOTA: Cota de 0,5% la fondul de somaj datorata de salariat se aplica la venitul brut realizat
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

0,25%

Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate

5,5% (*)

6,5% (**)

* NOTA: Incepand cu 1 decembrie 2008, cota de contributie va fi de 5,2%
** NOTA: Incepand cu 1 iulie 2008, cota de contributie va fi de 5,5%
Comisionul ITM

0,25% sau 0,75%

Impozitul pe veniturile din salarii
Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap
(pentru societatile care au peste 50 salariati)
Valoarea unui tichet de masa

16%
4 * 50% salariu minim pe economie (500 RON) la
fiecare 100 de salariati
7,88 RON
500 RON

Salariul minim pe economie (brut)
Castigul salarial mediu nominal brut INSSE Februarie
2008
Diurna (in tara)

1.000 RON pentru functii care necesita studii superioare
1.543 RON

Pentru angajatii institutiilor publice

13 RON

Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5)

32,50 RON

 Similar se procedeaza si in situatia in care furnizorul nesta- corecteaza prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscabilit in Comunitatea Europeana nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe transportul,
dar prin aplicarea de catre unele state membre a masurilor
de simplificare a declararii importurilor, respectiv o reprezentare globala de catre o societate care poate fi, de
exemplu, o societate de expeditie/transport, operatorul
extracomunitar se considera reprezentat fiscal de societatea respectiva.

le careia ii apartin .

In cazul in care contribuabilul constata ca dupa depunerea
declaratiei anuale un element de venit sau de cheltuiala a fost
omis ori a fost inregistrat eronat, contribuabilul este obligat
sa depuna declaratia 101 rectificativa pentru anul fiscal
respectiv. Daca in urma efectuarii acestei corectii rezulta o
suma suplimentara de plata a impozitului pe profit, atunci pentru aceasta suma se datoreaza dobanzi si eventuale penalitati
ORDIN nr. 282 din 14 aprilie 2008 privind modificarea si de intarziere conform legislatiei in vigoare.
completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - COR (MO
REMINDER - Obligativitatea intocmirii situatiilor financiare
314/2008)

 Sediile permanente din Romania care apartin unor persoaORDIN nr. 605 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA
a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, 
care figureaza in lista contribuabililor inactivi (MO
301/2008)
REMINDER – Impactul fiscal al corectarii erorilor contabile
aferente anilor fiscali precedenti
Dorim sa va reamintim ca in conformitate cu prevederile Codului Fiscal (art 19) si a Normelor de aplicare a Codului Fiscal,
veniturile sau cheltuielile inregistrate eronat sau omise se

ne juridice cu sediul in strainatate sunt obligate sa depuna
situatii financiare.
Reprezentantii fiscali, persoane juridice, sunt obligati sa
tina contabilitate proprie si sa intocmeasca situatii financiare anuale si raportari contabile periodice, potrivit Legii
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Sursa: Ordin nr. 2.374 din 12 decembrie 2007 privind modificarea si completarea OMFP nr. 1.752/2005 pentru aprobarea
reglementarilor contabile conforme cu directivele europene -MO
25/2008
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expirarea termenului de depunere.

REMINDER - Inchiderea anului financiar 2007

 In contul de „Debitori diversi” (461) se evidentiaza si sume- AGENDA lunii mai 2008
le reprezentand avansuri de trezorerie (fost 542), nedecontate pana la data bilantului.
 Persoanele juridice inscriu in formularul "Contul de profit si
pierdere", la randul 16 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand se va
cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate
salariatilor.
 Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul
exercitiului financiar curent, in baza unor prevederi legale,
se inregistreaza prin inregistrarea nota contabila: 129 =
106.
 Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la
inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se
intocmesc situatiile financiare anuale in contul 117
„Rezultatul reportat”, de unde urmeaza a fi repartizat pe
celelalte destinatii legale.
 Evidentierea in contabiltate a destinatiilor profitului contabil
se efectueaza dupa adunarea generala a actionarilor sau
asociatilor (AGA) care a aprobat repartizarea profitului, prin
inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite
actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit
legii.
 Entitatile nu pot reveni asupra inregistrarilor efectuate cu
privire la repartizarea profitului.
 Inchiderea conturilor 121 si 129 se efectueaza la inceputul
exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc
situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele 2 conturi apar
cu soldurile corespunzatoare in bilantul intocmit pentru
exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale.
 Pierderea contabila reportata se acopera din profitul
exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de
capital si capital social, potrivit hotararii AGA, cu respectarea prevederilor legale. In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea AGA, respectiv a consiliului de
administratie.
Semnarea situatiilor financiare anuale 2007

Zilnic nu uitati:

 Sa completati registrul de casa (sau sa imprimati registrul
intocmit in format electronic);

 Sa completati jurnalul de vanzari si cumparari;
La final de luna nu uitati:

 Sa completati Registrul Jurnal;
 Sa inregistrati la Administratia Financiara contractele de
prestari de servicii incheiete cu nerezidentii in cursul lunii;

 Sa efectuati inventarierea stocurilor in cazul in care folositi
inventarul intermitent ;

 Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii.
Pentru indeplinirea noilor reglementari in domeniul TVA:

 Mentionati pe documentele emise catre partenerii din Uniunea Europeana codul de inregistrare in scopuri de TVA;

 Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile primite;

 Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite;
 Verificati 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 primite;

 Completati Registrul non-transferurilor;
 Mentionati in contractele comerciale contractate si decontate in valuta cursul de schimb care va fi utilizat (BNR sau
cursul bancii comerciale).
In cursul lunii nu uitati:
Ca joi, 1 mai a fost zi libera
Ca luni, 12 mai este ultima zi pentru depunerea:

 declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand
taxa hoteliera
Ca luni, 12 mai este ultima zi pentru plata:

 taxei hoteliere
Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in  taxei pentru serviciul de reclama si publicitate
drept, cuprinzand si numele in clar al acestora. Referitor la cali- Ca joi, 15 mai este ultima zi pentru depunerea:
tatea persoanei care a intocmit situatiile financiare, aceasta  declaratiei Intrastat pentru luna aprilie 2008 (depusa in
poate fi:
format electronic);
 directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana  declaratiei speciale privind veniturile realizate, cod 14.13.01.13. Formularul 200 se completeaza si se depune de
imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in
 persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, memnatura provenind din:
bre ale CECCAR, numarul de inregistrare in organismul
profesional find inscris.
Depunerea situatiilor financiare anuale 2007

 Situatiile financiare anuale se intocmesc si se publica in

ο
ο

moneda nationala.

 Potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (art.185), reprezentantii legali ai societatilor comerciale au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data
AGA, sa depuna copii pe suport hartie si in forma electronica de pe situatiile financiare anuale la Oficiul Registrului 
Comertului.
Sanctiunile prevazute pentru nedepunerea situatiilor financiare in termenul legal sunt:



ο
ο

amenda contraventionala de la 2.000 lei la 30.000 lei,
aplicata de Garda Financiara;
dizolvarea societatii comerciale, la cererea Oficiului Natio- 
nal al Registrului Comertului sau a oricarei persoane interesate, incepand cu data la care s-au implinit 6 luni de la

ο

Activitati independente;
Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate
in calitate de proprietar uzufructuar sau alt detinator
legal;
Activitati agricole impuse in sistem real, pe baza datelor
din contabilitatea in partida simpla;

ο

Castiguri rezultate din transferul titlurilor de valoare.
declaratiei privind veniturile din strainatate, cod 14.13.01.13/7. Formularul 201 se completeaza si se depune
de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din strainatate ca urmare a
desfasurarii unor activitati in strainatate. Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare tara - sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.
cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2%
din impozitul anual, cod 14.13.04.13. Formularul 230 se
completeaza de catre persoanele fizice care au realizat, in
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anul 2007 venituri din salarii si care solicita virarea unei
sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza
potrivit legii. Cererea trebuie insotita de o copie a fisei fiscale F1 sau F2.
 cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2%
din impozitul pe venitul anual datorat, cod 14.13.04.13/1.
Formularul 231 se completeaza de catre persoanele fizice
care au realizat, in anul 2007 venituri din activitati agricole
si care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit sau
pentru burse private.
Ca la 15 zile dupa aprobare prin AGA a situatiilor financiare, ele trebuie depuse la Registrul Comertului

 contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale

 varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele
cu handicap neincadrate

 contributiei la Fondul pentru mediu
 taxei pe jocurile de noroc
Ca joi, 29 mai, este ultima zi pentru depunerea :

 situatiilor financiare anuale

ο
ο
ο

Ca luni, 26 mai este ultima zi pentru depunerea:

pentru societatile comerciale, societatile/companiile
nationale, regiile autonome, institutele nationale de
cercetare-dezvoltare
pentru sediile permanente din Romania care apartin
unor persoane juridice cu sediul in strainatate
pentru reprezentantii fiscali, persoane juridice.

 declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat IMPORTANT
(formular 100);
privind obligatiile de plata la bugetele
asigurarilor sociale si fondurilor speciale (formular 102);
 declaratiei privind accizele (formular 103);
 decontului de TVA (formular 300);
 declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale;
 declaratiei privind obligatiile de plata catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate pentru
asigurari sociale de sanatate si pentru concedii si
indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata catre Fondul national unic de asigurari
sociale de sanatate;
 declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj;
 declaratiei fiscale privind comisionul datorat de angajatori
catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM);
 declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din
strainatate obtinute de catre persoanele fizice care
desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele
fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania (formular 224);
 decontului special de TVA (formular 301);
 declaratiei privind obligatiile de plata la veniturile Fondului
pentru mediu.
Ca luni, 26 mai este ultima zi pentru plata:

 declaratiei

Odata cu depunerea Situatiilor Financiare aferente anului 2007
trebuie sa se finalizeze si evidenta contabila si fiscala aferenta
exercitiului financiar:

 sa se completeze Registrul de evidenta fiscala;
 sa se completeze Registrul inventar;
 se se verifice ca PV al comisiei de inventar si eventualele
decizii de casare, de scoatere din gestiune sunt semnate;

 sa se arhiveze documentele primare (10/15 ani este regula


generala cu exceptie unui ordin MEF pentru conservare
timp de 5 ani);
perioada de conservare a situatiilor financiare a fost redusa
la 10 ani prin Legea 259 din 19.07.2007 pentru modificarea
si completarea Legii 82/1991 (MO 506/2007).

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

 accizelor
 impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia inter















na
impozitului pe veniturile nerezidentilor
TVA
impozitului pe salarii
impozitului pe veniturile din activitati independente, cu regim de retinere la sursa
impozitului pe veniturile din dividende
impozitului pe veniturile din dobanzi
impozitului pe alte venituri din investitii
impozitului pe veniturile din pensii
impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de noroc
impozitului pe veniturile din alte surse
contributiei de asigurari sociale
contributiei la asigurarile sociale de sanatate
contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de
asigurari sociale de sanatate
contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj
plata comisionului ITM pentru pastrarea si completarea
carnetelor de munca
© 2008 APEX Team International

Pag. 6

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

B-dul Dacia 56,
Bucuresti, Sector 2
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
ACCOUNTING AND PAYROLL
EXPERT TEAM

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 ERP
Training

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.
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