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ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
(MO 891/2010)
Ordonanta aduce modificari asupra Codului Fiscal, Codului de Procedura fiscala si altor legi cu
aplicabilitate de la 1 ianuarie 2011.
Mentionam in continuare o parte din cele mai importante modificari:
MICROINTREPRINDERI—TITLUL IV
Cea mai importanta modificare adusa este reintroducerea impozitului pe veniturile
microintreprinderilor care a functionat pana la sfarsitul anului 2009. Astfel, o microintreprindere
este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii la data de 31
decembrie a anului fiscal precedent:
 realizeaza venituri, altele decat cele prevazute mai jos;
 are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
 a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;
 capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.
Nu pot opta pentru sistemul de impunere pentru microintreprinderi societatile care:
 desfasoara activitati in domeniul bancar;
 desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu
exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
 desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
 au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de
angajati.
Regimul de impozitare a microintreprinderilor este optional. Microintreprinderile platitoare de
impozit pe profit pot opta pentru acest regim de impozitare incepand cu anul fiscal urmator,
daca indeplinesc conditiile si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile
microintreprinderilor. Pentru anul 2011, persoanele juridice romane pot opta pentru plata
impozitului pe microintreprinderi daca indeplinesc conditiile de mai sus, la data de 31
decembrie 2010.
O persoana juridica romana care este nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditia referitoare la capitalul social
este indeplinita la data inregistrarii la Registrul Comertului si conditia referitoare la numarul de
angajati este indeplinita in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii.
Microintreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator.
Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a
datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor se aplica asupra veniturilor din orice sursa, cu
exceptia urmatoarelor:
 veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
 veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
 veniturile din subventii de exploatare;
 veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
 veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere,
care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic. In cazul unei microintreprinderi care
se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care
persoana juridica a existat.
Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3%.
Microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator
anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute.
Totusi, daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de
100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate
de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de
prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu
trimestrul in care s-a depasit limita de 100.000 euro. Impozitul pe profit datorat reprezinta
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diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului
fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe
veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.
In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de
marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza
impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.
Procedura de declarare a optiunii:
 Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit
comunica organelor fiscale teritoriale optiunea pentru
plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor prin
depunerea "declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate
juridica" (formular 010), pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile
microintreprinderilor.
 Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an
fiscal inscriu optiunea in cererea de inregistrare la Registrul
Comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.
 In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile
impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea are
obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fara posibilitatea de a beneficia pentru
perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu, chiar
daca ulterior indeplineste conditiile prevazute.
Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se
efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.
In cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre o
microintreprindere si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are obligatia de a calcula, retine,
declara si plati la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea
cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, pana la
data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se
calculeaza impozitul.
Microintreprinderile sunt obligate sa tina evidenta amortizarii
fiscale, conform art. 24 al Codului Fiscal.
CONTRIBUTII SOCIALE
Urmatoarele contributii sociale sunt reglementate prin Codul
Fiscal:
 Contributia individuala de asigurari sociale si contributia
datorata de angajatori la bugetul asigurarilor sociale de
stat ;
 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si
contributia datorata de angajator la bugetului Fondului
national unic de asigurari sociala de sanatate;
 Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de santatate datorata de angajator la bugetului Fondului national unic de asigurari sociala de sanatate;
 Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj
si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor
pentru somaj;
 Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale datorata de angajator la bugetul asigurarilor
sociale de stat;
 Contributia la fondul de garantare datorata de persoane
fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit Legii
nr. 200/2006 privind constiturea si utilizarea Fondului de
garantare pentru plata creantelor salariale, cu completarile
si modificarile ulterioare.
Modelul, continutul si modalitatea de depunere si gestionare a
declaratiei privind obligatiile de plata, a contributiilor sociale,
impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate sunt aprobate prin HG 1397(vezi mai jos).
VENITURI DIN SURSE NEIDENTIFICATE
Definirea si impozitarea cu 16% a veniturilor a caror sursa

nu a fost identificata. Masura este destinata persoanelor fizice
care au facut cheltuieli sau care detin elemente de patrimoniu
mai mari cu 10%, dar nu mai putin de 50.000 de lei, decat veniturile declarate si impozitate. In Codul de procedura fiscala se
introduce un nou capitol, capitolul III - "Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit".
Pe baza verificarii situatiei fiscale, diferenta intre cheltuielile
efectuate si veniturile nedeclarate a caror natura nu este cunoscuta va fi impozitata cu 16%.
ALTE PREVEDERI
Se prelungesc si in anul 2011 restrictiile privind deductibilitatea
cheltuielilor cu combustibilul. Reamintim ca aceste restrictii
erau valabile pana la 31 decembrie 2010, dar prin noua
Ordonanta acestea se vor aplica si in cursul anului 2011.
Aceleasi restrictii se prelungesc si in cazul TVA aferenta
achizitiilor de autoturisme si de combustibil.
Vom reveni cu alte informatii suplimentare in buletinul informativ APEX Team aferent lunii ianuarie 2011.
HOTARARE nr. 1397 din 28 decembrie 2010 privind modelului, continutul, modalitatea de depunerea si de gestionarea a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor
sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" (MO 897/2010)
Se aproba modelul si continutul "Declaratiei privind obligatiile
de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta
nominala a persoanelor asigurate" precum si anexele nr. 1.1
"Anexa angajator" si nr. 1.2 "Anexa asigurat" la aceasta.
" Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale,
impozituluil pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" (formular 112) se utilizeaza pentru declararea contributiilor
sociale datorate, incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie
2011 cu termen de depunere pana la data de 25 februarie 2011
inclusiv. A fost stabilita o perioada tranzitorie, pana la 1 iulie
2011, timp in care declaratia poate fi depusa si in format hartie,
semnat si stampilat, conform legii, la ANAF sau la unul din
ghiseele acreditate de la Ministerul Finantelor Publice, dupa
care declaratia se depune lunar, prin mijloace electronice.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 28 decembrie 2010
pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri
de protectie a persoanelor incadrate in munca (MO
888/2010)
La data de 1 ianuarie 2011 se abroga Legea nr. 130/1999
privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in
munca, precum si dispozitiile Decretului nr. 92/1976 privind
carnetul de munca. Astfel, inceteaza obligativitatea angajatorilor de a inregistra contractele de munca la Inspectoratele Teritoriale de Munca precum si plata comisionului catre
acestea.
Inspectoratele Teritoriale de Munca precum si angajatorii care
au avut aprobarea pastrarii carnetelor de munca vor trebui sa le
inapoieze salariatilor pana pe 30 iunie 2011.
ORDIN nr. 2870 din 23 decembrie 2010 privind principalele
aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor anuale la unitatiile teritoriale ale MFP
(MO 889/2010)
Ordinul reglementeaza normele de intocmire pentru situatiile
financiare anuale la 31 decembrie, pentru entitatile al caror
exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, respectiv
raportarile anuale la 31 decembrie, pentru entitatile al caror
exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic.
Sunt pastrate in general reglementarile privind intocmirea si
depunerea situatiilor financiare valabile si in anii precedenti.
Se revine la depunerea situatiilor financiare la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (MFP). Reamintim ca anul
precedent acestea s-au depus la oficiile Registrului Comertului.
Se pastreaza acelasi termen de depunere de 150 zile de la
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incheierea exercitiului financiar, pentru societati comerciale,
respectiv 120 zile pentru organizatiile non-profit, fundatii.
Entitatile care de la constituire nu au desfasurat activitate,
precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o
declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la
incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale
MFP.
Se pastreaza criteriile de marime pe baza carora se intocmesc
situatii financiare anuale extinse sau simplificate, respectiv:
 Total active: 3.650.000 euro
 Cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro
 Numarul mediu al salariatilor: 50
Ordinul clarifica modalitatea de raportare in situatiile financiare
a conturilor folosite de subunitatile inregistrate in Romania care
apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv
sucursalele. Astfel conturile 481 "Decontari intre unitate si
subunitati" si 482 "Decontari intre subunitati" se transfera in
contul 461 "Debitori diversi"/analitic distinct sau 462 "Creditori
diversi"/analitic distinct, dupa caz, urmand ca, la inceputul
exercitiului financiar urmator, sa se repuna in conturile din care
au provenit.
Ordinul prezinta distinct reglementari aplicabile de entitatile al
caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, respectiv
reglementari aplicabile de entitatile care au optat pentru un
exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.
Vom reveni cu alte informatii suplimentare in buletinul informativ APEX Team aferent lunii ianuarie 2011.
HOTARARE nr. 1193 din 24 noiembrie 2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
(MO 824/2010)
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim
brut pe tara garantat in plata se stabileste la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe
luna, reprezentand o medie de 3,94 lei/ora.
Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui
prevazut constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda
de la 1.000 lei la 2.000 lei.
Conform CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA UNIC LA
NIVEL NATIONAL PE ANII 2011-2014, salariul de baza minim brut pe ora, negociat, va fi de 4,118 lei/ora, respectiv
700 lei pentru un program complet de lucru de 170 de ore
pe luna.
CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL NATIONAL PENTRU ANII 2011-2014
Prezentul contract se incheie pe o perioada de patru ani, cu
posibilitatea revizuirii anuale.
Printre principalele modificari aduse de acesta mentionam:
Salariul de baza minim brut pe ora, negociat, va fi de 4,118 lei/
ora, respectiv 700 lei pentru un program complet de lucru de
170 de ore pe luna.
Strict pentru anul 2011, se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare, pentru urmatoarele categorii de salariati:
a) muncitori:
1. necalificati – 1;
2. calificati – 1,1.
b) personal administrativ incadrat in functii pentru care
conditia de pregatire este:
1. liceala – 1,1;
2. postliceala – 1,15.
c) personal de specialitate incadrat pe functii pentru care
conditia de pregatire este:
1. scoala de maistri – 1,3;
2. studii superioare de scurta durata – 1,3.
d) personalul incadrat in functii pentru care conditia de
pregatire este cea de studii superioare – 1,72.
Coeficientii de ierarhizare de mai sus se aplica la salariul minim

negociat pe unitate.
Salarizarea personalului incadrat se va stabili tinand cont si de
standardele ocupationale corespunzatoare ocupatiei respective.
Salariul de baza minim brut din CCMUN 2011-2014 va face
obiectul negocierii anuale, conform legii.
Pentru anul 2012, grila de ierarhizare va avea ca referinta
urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare:
a) muncitori:
1. necalificati – 1;
2. calificati – 1,2.
b) personal administrativ incadrat in functii pentru care
conditia de pregatire este:
1. liceala – 1,2;
2. postliceala – 1,25.
c) personal de specialitate incadrat pe functii pentru care
conditia de pregatire este:
1. scoala de maistri – 1,3;
2. studii superioare de scurta durata – 1,5.
d) personalul incadrat in functii pentru care conditia de
pregatire este cea de studii superioare – 2.
Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o
indemnizatie egala cu cel putin doua salarii de baza avute in
luna pensionarii.
In afara de ajutoarele prevazute de lege, la care au dreptul,
salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare:
 in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de
cel putin doua salarii medii lunare pe unitate;
 daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca,
a unui accident in legatura cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel
putin 3 salarii medii pe unitate;
 un salariu mediu pe unitate, platit de aceasta mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata,
sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu mediu pe
unitate;
 un salariu mediu pe unitate platit de unitate la decesul
sotului sau sotiei ori la decesul unei rude de gradul I aflate
in intretinerea salariatului.
In cazurile in care unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde
un preaviz la desfacerea contractului de munca, durata preavizului va fi de 20 de zile lucratoare. Prin derogare, pentru
salariatii I.M.M-urilor, preavizul va fi de 15 zile lucratoare,
conform dispozitiilor din Legea nr. 53/2003 - Codului Muncii.
LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar
de pensii publice (MO 852/2010)
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011. Casa
Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale devine
Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). La data intrarii in
vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie este de
732,8 lei.
Cotele de contributii de asigurari sociale, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt:
 31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si
20,8% datorate de angajatori;
 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de
angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati
si 25,8% datorate de angajatori;
 41,3% pentru conditii speciale si alte conditii de munca, din
domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei
nationale, datorate de angajator si angajati, din care 10,5%
datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.
Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari
sociale in cazul asiguratilor o constituie:
 castigul salarial brut, in cazul asiguratilor care desfasoara
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activitati in baza contractului individual de munca;

Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale, stabili-

 suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut ta prin prezenta lege se aplica in mod corespunzator si
utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de
stat, in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de
sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare din
concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de
munca sau boala profesionala;
 venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara
prevazuta la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, art. 50
alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru veniturile din drepturi de
autor si drepturi conexe, in situatia persoanelor care
realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele
salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe cu regularitate sau in mod ocazional;
 venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in
baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil.
Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari
sociale nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a
de cinci ori castigul salarial mediu brut. Castigul salarial
mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului
asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului
asigurarilor sociale de stat (adica 2.022 lei pentru anul 2011) .
Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorata de angajator o constituie suma castigurilor salariale brute/
soldelor brute lunare, precum si asimilate acestora. Baza de
calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul
mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza
contributia si valoarea corespunzatoare a de cinci ori
castigul salarial mediu brut.
In sensul prezentei legi, prin castig salarial brut/solda bruta/
salariu lunar brut se intelege veniturile din salarii sau asimilate
salariilor care se supun impozitului pe venit, conform prevederilor Codului Fiscal.
Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:
 prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat,
inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli
profesionale;
 diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer;
 participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile
nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile
autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001,
cu modificarile si completarile ulterioare;
 contributiile platite la fondurile de pensii facultative, in limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii;
 contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului
individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de
protectie, a medicamentelor si materialelor igienicosanitare, a altor drepturi de protectie a muncii;
 contravaloarea transportului la si de la locul de munca.
Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este cel
mai tarziu pe data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se
datoreaza contributia.
Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati
si 63 de ani pentru femei.
Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat
si pentru barbati. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani,
atat pentru femei, cat si pentru barbati. In sistemul public de
pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive in care asiguratul a urmat cursurile de zi ale
invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata
normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu
diploma.

contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.
In termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, ANAF,
CNPP si casele de pensii sectoriale au obligatia sa coreleze
bazele proprii de date pentru realizarea unei evidente corecte si
unitare a drepturilor si obligatiilor participantilor la sistemul public de pensii, precum si la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.
Aceasta Lege a fost modificata prin OUG 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si
reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
LEGE nr. 287 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe
anul 2011 (MO 880/2010)
Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in
cazul:
 asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei;
 unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la
1.011 lei.
Cotele de contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj si
cotele de contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat
raman aceleasi ca cele din 2010, respectiv:
 contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor
pentru somaj este de 0,5%;
 contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
 contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de
catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%;
 contributia datorata de angajator la Fondul de garantare
pentru plata creantelor salariale conform art. 7 alin. (1) din
Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, este de
0,25%.
Cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum
urmeaza:
 31,3% pentru conditii normale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si
20,8% datorata de angajatori;
 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorata de
angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si
25,8% datorata de angajatori;
 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si
30,8% datorata de angajatori.
In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta
mai sus este inclusa si cota de 3% aferenta fondurilor de pensii
administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind
fondurile de pensii administrate privat.
LEGEA nr. 286 a bugetului de stat pe 2011 (MO 879/2010)
Pentru anul 2011, incepand cu drepturile salariale aferente lunii
ianuarie 2011, cotele de contributie la bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate raman aceleasi
ca cele din 2010, respectiv:
 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art.
258 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 10,7% pentru cota datorata de persoanele care se asigura
facultativ, prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr.
95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au
obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.
ORDIN nr. 115 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea
Instructiunii nr. 4/2010 pentru modificarea Instructiunii nr.
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2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare 
anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (MO
851/2010)
ORDIN nr. 2869 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea
si completarea unor reglementari contabile (MO 882/2010)
Ordinul aduce modificari mai multor prevederi legislative in domeniul contabilitatii.
Modificarea si completarea Ordinului nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene (MO 766/2009)
Mentionam mai jos principalele modificari aduse Ordinului
3055:
 Tratamentul reducerilor de pret acordate ulterior facturarii
se aplica atat bunurilor cat si serviciilor. In acest sens se
folosesc conturile 609 "Reduceri comerciale primite", respectiv 709 "Reduceri comerciale acordate". In cazul in care
reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare
datei bilantului, acestea se inregistreaza la data
bilantului in contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", respectiv contul 418 "Clienti - facturi de intocmit" si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care
se face raportarea daca sumele respective se cunosc la
data bilantului.
 Se precizeza tratamentul fondului comercial negativ in
situatiile financiare individuale.
 Evaluarea creantelor si datoriilor in valuta la sfarsitul
fiecarei luni se aplica si in cazul:
ο creantelor, respectiv al datoriilor, reflectate in conturile
481 "Decontari intre unitate si subunitati" si 482
"Decontari intre subunitati" de subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau
domiciliul in strainatate, provenind din relatiile cu persoana juridica careia ii apartin aceste subunitati, respectiv cu alte subunitati ale aceleiasi persoane juridice;
ο avansurilor acordate pentru imobilizari corporale si
necorporale (conturile 232 "Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale" si 234 "Avansuri acordate pentru
imobilizari necorporale");
ο avansurilor acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor, respectiv primite pentru livrari de bunuri si
prestari de servicii (contul 409 "Furnizori - debitori", respectiv contul 419 "Clienti — creditori");
ο depozitelor bancare constituite in valuta (conturile 267
"Creante imobilizate" si 508 "Alte investitii pe termen scurt
si creante asimilate").
 Se lamureste faptul ca in sectiunea "Date informative" din
situatiile financiare anuale, creantele si datoriile exprimate
in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei
valute, sunt asimilate creantelor si datoriilor in lei.
 In cazul marfurilor returnate de clienti in acelasi exercitiu
financiar in care a avut loc operatiunea de vanzare,
se corecteaza conturile 411 "Clienti", 707 "Venituri din
vanzarea marfurilor", 607 "Cheltuieli privind marfurile" si
371 "Marfuri". In cazul in care marfurile returnate se
refera la o vanzare efectuata in exercitiul financiar
precedent, corectia se inregistreaza la data bilantului in
contul 418 "Clienti — facturi de intocmit", respectiv contul
408 "Furnizori - facturi nesosite" si se reflecta in situatiile
financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea
daca sumele respective se cunosc la data bilantului.
Acelasi tratament se aplica si in cazul returului de produse
finite vandute, corectandu-se conturile corespunzatoare,
respectiv 701 "Venituri din vanzarea produselor finite",
711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" si
345 "Produse finite".

In cazul fuziunii prin absorbtie, valoarea actiunilor detinute
de societatea absorbita in capitalul societatii absorbante se evidentiaza de societatea absorbanta, cu ocazia
preluarii elementelor de bilant ale societatii absorbite, in
contul 1095 "Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de
societatea absorbita la societatea absorbanta".
 Se introduc doua noi conturi:
ο contul 1095 "Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de
societatea absorbita la societatea absorbanta" (Activ);
ο contul 2677 "Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti" (Activ).
 Se completeaza/modifica prevederile referitoare la
functionarea unor conturi.
 Sunt redefinite/completate notiunile de parti legate (legaturi
atat intre entitati cat si intre persoane fizice si entitati).
Modificarea si completarea normelor metodologice de
intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile,
aprobate prin OMEF 3512/2008 (MO 870/2008)
 Se introduc noi reglementari legat de periodicitatea
inregistrarii documentelor in contabilitate. Astfel se
precizeaza ca "inregistrarea in contabilitate a operatiunilor
economico-financiare se efectueaza, de regula, lunar" si
se introduce o exceptie de la aceasta regula pentru
entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat
o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de
35.000 euro. Acestea pot inregistra in contabilitate
operatiunile economico-financiare la alte perioade decat
lunar, dar nu mai tarziu de data pentru care se intocmesc
declaratiile privind impozitul pe profit, respectiv data
situatiilor financiare anuale sau a raportarilor contabile stabilite potrivit legii. In acest caz, inregistrarea in contabilitate
se efectueaza pe baza documentelor justificative sau a
unui centralizator in care sunt inscrise mai multe documente justificative al caror continut se refera la operatiuni de
aceeasi natura si la aceeasi perioada, situatie in care documentele justificative se anexeaza la acesta. In mod
similar, inregistrarea in Registrul-jurnal si Cartea mare
se efectueaza pentru aceeasi perioada. Pentru determinarea plafonului de 35.000 euro se utilizeaza cursul de
schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data
incheierii exercitiului financiar precedent. Avand in vedere
ca in prezent nu se aplica platile anticipate pentru impozitul
pe profit (cu exceptia societatilor bancare), rezulta ca perioada de inregistrare in contabilitate se poate extinde la
trimestrul calendaristic pentru entitatile care au o cifra de
afaceri sub 35.000 euro anual.
 Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, entitatile care in
exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro nu mai
depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile in cursul exercitiului financiar.
Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale consolidate
aferente exercitiului financiar 2010, cu exceptia prevederilor
referitoare la parti legate si modificarile aduse OMEF 3512/2008 care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
ORDIN nr. 2730 din 30 noiembrie 2010 privind organizarea
activitatii de administrare a marilor contribuabili (MO
820/2010)
Incepand cu 1 ianuarie 2011, vor fi considerati mari contribuabili primii 3.000 de contribuabili selectati descrescator in functie
de criteriile:
 Criteriul de baza care este rezultatul agregarii a 4 indicatori
calculati pe ultimii 2 ani consecutivi celui in care se face
actualizarea, selectati din punct de vedere economic si
bugetar in urmatoarele proportii, care arata importanta
fiecarui indicator, astfel:
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ο

volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre
contribuabili - 40%;
ο volumul veniturilor din activitatea de exploatare - 30%;
ο volumul cheltuielilor cu personalul - 15%;
ο volumul activelor imobilizate corporale si necorporale
(total) - 15%.
 Vor fi exceptate din aceasta lista institutiile publice si contribuabilii aflati in procedura de insolventa.
 Criteriul specific de activitate care se refera la societatile
din domeniul bancar, respectiv:
ο Banca Nationala a Romaniei;
ο societatile bancare;
ο societatile de asigurari;
ο institutiile financiare nebancare;
ο societatile de investitii financiare.
 Criteriul investitional, conform caruia se inregistreaza ca
mari contribuabili contribuabilii nou-infiintati care, la data
infiintarii, se angajeaza prin declaratie pe propria
raspundere sa realizeze investitii a caror valoare in lei sa
fie echivalentul a minimum 10 milioane euro.
Ordinul prezinta de asemenea societatile care incepand cu 1
ianuarie 2011 sunt considerate mari contribuabili.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 131 din 28 decembrie 2010
pentru modificarea si completrea OUG 39/1996 privind
infiintarea si functionarea Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar (MO 893/2010)
Plafonul de garantare este stabilit la echivalentul in lei al sumei
de 100.000 euro.
CIRCULARA nr. 40 din 2 decembrie 2010 privind nivelul
ratei dobanzii de referinta a BNR valabil in luna decembrie
2010 (MO 806/2010)
Pentru luna decembrie 2010, nivelul ratei dobanzii de referinta
a BNR este de 6,25% pe an.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 111 din 8 decembrie 2010
privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea
copiilor (MO 830/2010)
Prevederile acestei ordonante reglementeaza drepturile care se
acorda persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de
1 ianuarie 2011.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12
luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:
 concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la
un an, precum si de o indemnizatie lunara care se
stabileste in cuantum de 75% din media veniturilor nete
realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600
lei si nici mai mare de 3.400 lei. Daca aceste persoane
obtin venituri supuse impozitului, inainte de implinirea de
catre copil a varstei de un an, au dreptul la un stimulent de
insertie in cuantum lunar de 500 lei pentru perioada
ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.
Persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara si
solicita dreptul la stimulent de insertie, li se suspenda plata
acestei indemnizatii.
 concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2
ani, precum si de o indemnizatie lunara care se stabileste
in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe
ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai
mare de 1.200 lei. Aceste persoane nu beneficiaza de stimulentul mentionat mai sus.

ORDIN nr. 2731 din 30 noiembrie 2010 privind organizarea
activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la
administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice
judetene si a municipiului Bucuresti (MO 820/2010)
Incepand cu 1 ianuarie 2011, vor fi considerati contribuabili
mijlocii contribuabilii care indeplinesc urmatoarele criterii:
 Criteriul de baza care este rezultatul agregarii a 4 indicatori
calculati pe ultimii 2 ani consecutivi celui in care se face
actualizarea, selectati din punct de vedere economic si
bugetar in urmatoarele proportii, care arata importanta
fiecarui indicator, astfel:
ο volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre
contribuabili - 40%;
ο volumul veniturilor din activitatea de exploatare - 30%;
ο volumul cheltuielilor cu personalul - 15%;
ο volumul activelor imobilizate corporale si necorporale
(total) - 15%.
 Criteriul insolventei: sunt contribuabili cu domiciliul fiscal pe ORDONANTA DE URGENTA nr. 108 din 6 decembrie 2010
raza fiecarui judet, aflati in procedura insolventei, care au pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind
creante fiscale mai mari de 3 milioane lei.
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii
ORDIN nr. 24 din 29 noiembrie 2010 pentru completarea fortei de munca (MO 830/2010)
Ordinului BNR nr. 15/2009 privind intocmirea de catre Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, indemnizatia de somaj si
institutiile de credit, in scop informativ, de situatii financia- celelalte drepturi, stabilite prin Legea 76/2002 privind sistemul
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,
re anuale individuale conforme cu IFRS (MO 834/2010)
Ordinul completeaza prevederile Ordinului 15/2009 al BNR se calculeaza in functie de valoarea indicatorul social de
mentionand ca situatiile financiare anuale individuale conforme referinta. Valoarea indicatorului social de referinta se poate
cu IFRS prevazute in ordinul 15/2009 se intocmesc in limba modifica prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele de
romana si in moneda nationala si se publica pe pagina proprie crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior.
Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la
de internet a fiecarei institutii de credit.
data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit
ORDIN nr. 26 din 13 decembrie 2010 al BNR privind modifi- pregatirii sau nivelului studiilor sau refuza participarea la servicii
carea si completarea Reglementarilor contabile conform cu pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de
directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a
HOTARARE nr. 1352 din 23 decembrie 2010 privind aprobadepozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordin BNR
rea structurii Clasificari ocupatiilor din Romania - nivel
13/2008 (MO 886/2010)
grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard
Reglementarile contabile se modifica si se completeaza potrivit
a ocupariilor ISCO 08 (201000894) (MO 894/2010)
prevederilor in anexele nr. 1 si nr. 2 (se publica in MO 886 Bis)
HOTARARE nr. 1345 din 23 decembrie 2010 privind stabilicare intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2011.
ORDIN nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Re- rea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate
glementarilor contabile conforme cu Standardele strainilor in anul 2011 (MO 887/2010)
Internationale de Raportare Financiara, aplicabile Prezenta hotarare stabileste un numar total de 5.500 de
autorizatii de munca ce vor fi eliberate in anul 2011 strainilor
institutiilor de credit (MO 890/2010)
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care doresc sa se incadreze in munca sau sa presteze munca
in Romania in baza deciziei de detasare a unui angajator persoana juridica straina, defalcate pe tipuri de autorizatii de munca, astfel:
 autorizatii de munca pentru lucratori permanenti – 4.000;
 autorizatii de munca pentru lucratori detasati - 600;
 autorizatii de munca pentru lucratori sezonieri - 200;
 autorizatii de munca nominale - 100;
 autorizatii de munca pentru lucratori stagiari - 100;
 autorizatii de munca pentru sportivi - 300;
 autorizatii de munca pentru lucratori transfrontalieri – 200.

masini.
De exemplu, pentru un vehicul cu doua axe cu o masa de 1518 tone cu suspensie pneumatica sau echivalent care asigura
servicii de transport exclusiv intern, impozitul creste de la 278
lei in 2010 la 517 lei pentru 2011. Daca vehiculul are alt sistem
de suspensie, taxa va fi majorata de la 630 lei la 1.169 lei. In
cazul in care masina respectiva transporta marfa in strainatate,
taxa creste de la 397 lei la 517 lei (suspensie pneumatica),
respectiv de la 899 lei la 1.169 lei (alt tip de suspensie).
Impozitele vor fi mai mari si in ceea ce priveste combinatiile de
autovehicule, respectiv vehicule articulate sau trenuri rutiere.
Cel mai mare impozit, de aproape 4.000 de lei, va fi platit penORDONANTA DE URGENTA nr. 133 din 28 decembrie 2010 tru vehiculele de peste 44 de tone, cu 3+2 axe, indiferent daca
pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind este folosit pentru transport intern sau international.
reforma in domeniul sanatatii in vedere eficientizarii unor Actul normativ nu se refera si la motociclete, autoturisme, autoinstitutii si activitati in acest domeniu (MO 893/2010)
buze sau alte vehicule de pana la 12 tone.
Data de la care urmeaza a se utiliza cardul national de asigurari HOTARARE nr. 1235 din 6 decembrie 2010 privind aprobasociale de sanatate se stabileste prin hotarare a Guvernului.
rea realizarii Sistemului national electronic de plata online
ORDONANTA DE URGENTA nr. 115 din 15 decembrie 2010
pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind
Fondul pentru mediu (MO 862/2010)
O contributie de 2 lei/kg este datorata de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere
si bunuri ambalate, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri
de ambalaje corespunzatoare obiectivelor de valorificare sau
incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si
de valorificare prin reciclare si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate.
HOTARARE nr. 1292 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor (MO 862/2010)
ORDIN nr. 7630 din 18 noiembrie 2010 pentru aprobarea
Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la
aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize (MO 804/2010)
ORDONANTA DE URGENTA nr. 118 din 23 decembrie 2010
privind modificarea si completarea OUG nr. 50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (MO 888/2010)
Incepand cu 1 ianuarie 2011, taxa de poluare va creste in
medie cu 45-50%, in functie de vechime si de capacitatea cilindrica a masinii, cu accent pe cresterea taxei pentru autovehicule mai vechi de 10 ani.
O alta modificare se refera la introducerea taxei pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5, cu o valoare care va varia, in functie de capacitatea cilindrica, de la 60 de euro la maxim 1.200 de euro.
Pentru autovehiculele achizitionate in vederea inmatricularii in
Romania inainte de 31 decembrie 2010 si care nu au fost
inmatriculate in Romania pana la intrarea in vigoare a acestei
ordonante, se aplica vechile taxe de poluare. Pentru aceasta,
persoanele care urmeaza sa inmatriculeze masinile trebuie sa
prezinte autoritatii fiscale competente pentru calculul taxei de
poluare, in vederea luarii in evidenta, pana la data de 31 ianuarie 2011, o cerere insotita de dovada platii integrale sau a unui
avans, avand la dispozitie inca 30 de zile pentru a-si completa
dosarul.

a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (MO 832/2010)
Se aproba realizarea ghiseului virtual de plati, numit
"Sistemul national electronic de plata online a taxelor si
impozitelor utilizand cardul bancar" (SNEP), ca parte componenta a Sistemului electronic national (SEN), in conformitate cu termenii si conditiile prezentei hotarari. Institutiile publice
care desfasoara activitati de incasare a taxelor si impozitelor au
obligatia sa se inregistreze in SNEP conform urmatorului calendar:
 etapa 1: inregistrarea municipiilor resedinta de judet si
a municipiilor/oraselor cu populatie mai mare de
150.000 de locuitori, in termen de 7 luni de la intrarea in
vigoare a prezentei hotarari;
 etapa 2: inregistrarea municipiilor si oraselor cu populatie
de pana la 150.000 de locuitori inclusiv, in termen de 5 luni
de la finalizarea etapei 1, dar nu mai tarziu de un an de la
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
 etapa 3: inregistrarea comunelor si a institutiilor publice
nevizate de primele doua etape, in termen de 6 luni de la
incheierea etapei 2, dar nu mai tarziu de 18 luni de la data
intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

HOTARARE nr. 1355 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003
privind Codul fiscal aprobate prin HG 44/2004 (MO 896/2010)
Avand in vedere obligatia transpunerii in legislatia nationala a
Directivei 2010/66/UE al Consiliului din 14 octombrie 2010,
Guvernul Romaniei a adoptat prezenta hotarare.
Cererea de rambursare este transmisa statului membru in care
este stabilit solicitantul cel tarziu pana la data de 30 septembrie
a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare.
Prin exceptie, pentru cererile care se refera la rambursari aferente anului 2009, termenul-limita de transmitere este 31 martie
2011. Cererile care se refere la rambursari aferente anului 2009
depuse in perioada cuprinsa intre 1 octombrie 2010 si data
intrarii in vigoare a prezenta hotarari se considera depuse in
termen.
Reamintim ca cererea de rambursare a TVA platita in alt stat
membru (formularul 318) se depune pe portalul ANAF in format
HOTARARE nr. 1347 din 23 decembrie 2010 privind aproba- electronic.
rea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport INFO - OPERATIUNI DE SIMPLIFICARE INTERNE TVA
prevazute la art. 263 alin. 4 si 5 din Legea 571/2003 privind Consiliul UE a aprobat aplicarea de catre Romania a mecanisCodul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2011 (MO 887/2010)
mului taxarii inverse pana la 31 decembrie 2013 pentru
Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport care trebuie urmatoarele tipuri de operatiuni desfasurate de persoane impoachitate in 2011 sunt stabilite pentru autovehicule de transport zabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania:
marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone  Livrarile de produse din lemn, inclusiv masa lemnoasa pe
in functie de numarul axelor, masa autorizata, tipul de transport
picior, lemn folosit drept combustibil, produse din lemn
(intern sau international) si sistemul de suspensie al fiecarei
neprelucrate, prelucrate sau semi-prelucrate ;
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 Livrarile de bunuri si servicii efectuate de societati aflate in
procedura de insolventa, cu exceptia vanzarilor cu
amanuntul.
Operatiunile mentionate la punctul B nu sunt prevazute in
legislatia romaneasca la acest moment. Romania poate imple- 
menta masurile de simplificare de mai sus pana la 31 decembrie 2013 fara alte aprobari din partea UE.
Sursa: Jurnalul oficial al UE nr. L256 30.09.2010
INFO – SCOATEREA DIN EVIDENTA A PLATITORILOR DE
TVA CU CIFRA DE AFACERI SUB 35.000 EURO
La data de 1 ianuarie 2011 a intrat in vigoare o masura legislativa in domeniul TVA potrivit careia persoanele impozabile
inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal
care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de
scutire pentru intreprinderi mici prevazut la art. 152 din Codul
Fiscal, pot solicita pana la data de 20 ianuarie a anului urmator
scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul Fiscal in vederea aplicarii regimului special de scutire.
Persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta in
termenul si in conditiile prevazute de lege, au obligaţia sa
depuna decontul de taxa prevazut la art. 152 (6) din Codul
Fiscal pentru operatiunile realizate in cursul lunii ianuarie, pana
la data de 25 februarie inclusiv. In ultimul decont depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform
Titlului VI al Codului Fiscal.
Subliniem faptul ca termenul limita pana la care persoanele
impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 din
Codul Fiscal care in cursul anului 2010 nu au depasit plafonul
de scutire pentru intreprinderi mici prevazut la art. 152 din Codul Fiscal pot solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA
este 20 ianuarie 2011.
Sursa: comunicat al Ministerului Finantelor Publice
INFO - Recensamantul populatiei si al locuintelor se
efectueaza pe intregul teritoriu al Romaniei in perioada 2231 octombrie 2011 (MO 856/2010)
LEGEA nr. 279/2010 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal si alte masuri financiar-fiscale (MO 878/2010)
Legea aproba OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale (MO 431/2010), cu modificarile ulterioare.
PROIECT DE MODIFICARE A LEGII CONTABILITATII
Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pe 22
decembrie 2010 un proiect supus dezbaterii publice in vederea modificarii legii contabilitatii (Legea 82/1991).
Potrivit Notei de fundamentare, principale modificari si
completari sunt urmatoarele:
 reglementarea responsabilitatii persoanelor care
organizeaza si conduc contabilitatea;
 separarea prevederilor referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii, de cele referitoare la semnarea
situatiilor financiare anuale;
 clarificarea unor aspecte legate de intocmirea si depunerea
situatiilor financiare;
 stipularea in mod expres ca, in toate situatiile si pentru
toate categoriile de entitati, inregistrarea, evaluarea si prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza conform reglementarilor contabile aplicabile;
 introducerea de prevederi referitoare la situatia cand
exercitiul financiar difera de anul calendaristic, pentru anumite categorii de entitati;
 introducerea posibilitatii ca situatiile financiare anuale ale








persoanelor juridice care au inregistrat o cifra de afaceri
sub plafonul stabilit prin ordin al MFP sa fie semnate de
administratori, in scopul reducerii costurilor administrative
ale acestora;
introducerea de prevederi privind intocmirea, auditarea si
depunerea situatiilor financiare anuale de catre subunitatile
inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate;
introducerea obligativitatii depunerii situatiilor financiare
anuale si a situatiilor financiare consolidate de catre
societatile comerciale numai la unitatile teritoriale ale MFP;
introducerea de prevederi referitoare la depunerea la
unitatile teritoriale ale MFP a situatiilor financiare anuale
intocmite cu ocazia fuziunii sau divizarii;
stabilirea persoanelor care raspund de arhivarea documentelor justificative si a registrelor de contabilitate in cazul
operatiunilor de reorganizare;
abrogarea prevederilor referitoare la contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate, pana cand
abordarea bugetara va fi aceeasi cu cea contabila;
completarea categoriilor de entitati cuprinse in definitia
persoanelor juridice de interes public, entitati ale caror
situatii financiare sunt supuse auditului statutar;
actualizarea prevederilor privind contraventiile prevazute in
lege si sanctionarea acestora.

PROIECT DE MODIFICARE A CODULUI MUNCII
 Timpul de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi
prelungit peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca
media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice (fata de 3, in prezent), sa nu
depaseasca 48 de ore pe saptamana;
 Perioada in care lucrul suplimentar poate fi compensat prin
ore libere platite va fi prelungita de la 30 la 60 de zile ;
 La incheierea contractului individual de munca se poate
stabili o perioada de proba de cel mult 45 de zile calendaristice (fata de 30 de zile, in prezent) pentru functiile de
executie si de cel mult 120 de zile calendaristice (90 de
zile, in prezent) pentru functiile de conducere ;
 Termenul de preaviz impus angajatului care demisioneaza
va fi extins de la maximum 15 zile la cel putin 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, si de la 30 la
45 zile pentru salariatii cu functii de conducere;
 Contractul individual de munca pe durata determinata nu
poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni;
 In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive
economice, tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depasesc 30 zile, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe
saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului,
pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului;
 Stabilirea de catre angajator a obiectivelor de performanta
individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii
acestora;
 Sarcina probei care trebuie adusa in instanta in cazul unui
conflict de munca va reveni reclamantului, si nu angajatorului, asa cum prevede legislatia in vigoare.
REMINDER – Deprecierea creantelor clienti
In conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene,
creantele se prezinta in situatiile financiare la valoarea lor probabila de incasare.
Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti, decontari
in cadrul grupului si debitori, cu ocazia inventarierii la sfarsitul
exercitiului financiar, se reflecta ajustari pentru depreciere sub
forma provizioanelor.
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Care sunt implicatiile fiscale generate de creantele incerte
si constituirea de provizioane?
In conformitate cu prevederile art 22 din Codul fiscal
urmatoarele provizioane sunt deductibile la calculul rezultatului
fiscal:
 Provizioanele constituite in limita unui procent de 20%
incepand cu data de 1 ianuarie 2004, 25% incepand cu
data de 1 ianuarie 2005, 30% incepand cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor asupra clientilor care
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
ο sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;
ο sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile
de la data scadentei;
ο nu sunt garantate de alta persoana;
ο sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
ο au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului.
 Provizioanele constituite in limita unui procent de 100% din
valoarea creantelor asupra clientilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
ο sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007;
ο creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia
este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe
baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta
situatie;
ο nu sunt garantate de alta persoana;
ο sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
ο au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului.
In conformitate cu prevederile art. 21, litera n din Codul Fiscal,
pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor
neincasate sunt deductibile fiscal in urmatoarele cazuri:
 procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza
hotararii judecatoresti;
 debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la
mostenitori;
 debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere
limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor;
 debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii
afecteaza intreg patrimoniul.
Din punctul de vedere al TVA mentionam prevederile art. 138
litera d din Codul Fiscal, care precizeaza ca baza de impozitare
se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a
serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului
beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data
pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii
prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei,
hotarare ramasa definitiva si irevocabila.
REMINDER - Modelul si continutul fiselor fiscale pentru
veniturile anului 2010
Formularul 210 "Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din
salarii" va trebui sa fie dat angajatilor si depus pana pe data de
28 februarie 2011.
Desi exista in 2010 declaratiile lunare aferente contributiilor
salariale, precum si carnetul de munca, fisele fiscale, F1 pentru
veniturile realizate la angajatorul unde este declarata functia de
baza si F2 pentru veniturile realizate in afara functiei de baza si
cele asimilate salariilor (veniturile cenzorilor, administratorilor,
etc.) raman utile pentru:
 a fi anexate cererii privind destinatia sumei reprezentand
pana la 2 % din impozitul anual, formularul 230, care este
completat de persoanele fizice ce au realizat venituri salariale si care solicita virarea sumei de pana la 2 % din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit.
 justificarea sumei reprezentand impozitul retinut in Romania, in cazul salariatului detasat de catre angajatorul roman





intr-un stat al U.E. pe o durata astfel incat acesta devine
rezident fiscal in acest stat, caz in care trebuie sa justifice
impozitul retinut in Romania.
a fi constituit venitul realizat in vederea regularizarii, pana
la data de 15 mai 2011, a impozitului, in cazul persoanelor
care au realizat si venituri din drepturi de autor (formular
200) sau conventii civile.
a fi prezentate la cerere de credite catre institutiile financiare.

REMINDER – Constatare pierdere mai mare de jumatate din
capitalul social
In conformitate cu prevederile legii 31/1990, republicata cu
modificarile ulterioare, daca se constata o pierdere a activului
net, capitalul social va trebui reintregit sau redus inainte de a se
putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.
Daca administratorii constata ca in urma unor pierderi, stabilite
prin situatii financiare anuale, activul net, determinat ca
diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, s-a diminuat
la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris,
vor convoca adunarea generala extraordinara, pentru a decide
daca societatea trebuie sa fie dizolvata. Daca adunarea nu
hotareste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata,
ca cel tarziu pana la inchiderea exercitiului financiar ulterior
celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la:
 reducerea capitalului social - cu un cuantum cel putin egal
cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve;
 daca activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la
nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul
social.
REMINDER – procedura de stabilire anuala a numerelor
alocate formularelor financiar – contabile
Dorim sa va reamintim cateva din prevederile Ordinului 2226/2006 (MO 1056/2006):
 Se va asigura un regim intern de numerotare a facturilor.
 Persoanele care raspund de organizarea si conducerea
contabilitatii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o
persoana sau mai multe, care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de
societate.
 Factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau
mai multor serii, numar ce trebuie sa fie secvential, stabilit de societate, astfel incat sa se asigure necesarul in
functie de numarul de facturi de emis.
 Anual, se stabileste numarul de la care se va emite prima
factura.
Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii, dar asigura controlul la nivel intern si reprezinta o modalitate de prevenire a fraudelor.
Reamintim totodata si prevederile Ordinului 3512/2008 privind
documentele financiar-contabile (MO 870/2008), prezentat pe
larg in buletinul informativ APEX Team nr. 12 / 2008, care instituie obligativitatea existentei unui sistem intern de numerotare a
documentelor financiar contabile.
Se va asigura un regim intern de numerotare a formularelor
financiar-contabile, astfel:
 persoanele care raspund de organizarea si conducerea
contabilitatii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o
persoana sau mai multe, dupa caz, care sa aiba atributii
privind alocarea si gestionarea numerelor aferente;
 fiecare formular va avea un numar de ordine sau o serie,
dupa caz, numar sau serie ce trebuie sa fie secvential(a),
stabilit(a) de societate. In alocarea numerelor se va tine
cont de structura organizatorica, respectiv gestiuni, puncte
de lucru, sucursale etc.;
 se vor emite proceduri proprii de stabilire si/sau alocare de
numere ori serii, dupa caz, prin care se va mentiona, pen© 2010 APEX Team International
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tru fiecare exercitiu financiar, care este numarul sau seria  declaratiei de mentiuni 092 pentru schimbarea perioadei
de la care se emite primul document.
fiscale pentru TVA din trimestrial in lunar, in cazul in care
Decizia interna anuala trebuie sa stabileasca intervalul nuati efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna demerelor alocate formularelor de facturi, chitante, avize de
cembrie 2010. Incepand cu luna ianuarie, perioada fiscala
de raportare a TVA va fi lunara.
expeditie si extinsa si altor documente financiar contabile
utilizate de societate (deconturi de cheltuieli, dispozitii de Ca luni, 10 ianuarie, este ultima zi pentru depunerea
plata / incasare, NIR-uri, fise de magazie etc).
 declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand
taxa hoteliera;
REMINDER – Nu uitati sa solicitati partenerilor de afaceri
 declaratiei de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru perstraini certificatul lor de rezidenta fiscala emis in 2011.
soane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate
Certificatele de rezidenta fiscala eliberate in anul 2010 sunt
juridica (formular 010) pentru persoanele juridice care au
valabile si in primele 60 zile calendaristice din anul 2011.
obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma
Principalele CURSURI VALUTARE DE INCHIDERE ale
depasirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la curexercitiului financiar 2010
sul BNR de la data aderarii la UE, 1 euro = 3,3817 lei) –
1 EURO = 4,2848 RON; 1 USD = 3,2045 RON,
conform art. 152 (6) Cod Fiscal);
1 GBP = 4,9673 RON,
1 CHF = 3,4211 RON
 declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni
Nu uitati ca incepand cu anul 2010, evaluarea elementelor mopentru persoanele fizice care desfasoara activitati econonetare de activ si de pasiv exprimate in valuta (disponibilitati
mice in mod independent sau exercita profesii libere
banesti, creante, datorii) se efectueaza lunar la cursul de
(formular 070). Acestea au obligatia sa se inregistreze ca
schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi banplatitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire
cara a lunii. Evaluarea se aplica si creantelor si datoriilor expri(35.000 euro, la cursul BNR de la data aderarii la UE, 1
mate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei
euro = 3,3817 lei). – conform art 152 (6) Cod Fiscal);
valute.
 declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni
AGENDA LUNII IANUARIE 2011
pentru persoane fizice romane (formular 020) pentru persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care
Zilnic nu uitati
desfasoara activitati economice in mod independent sau
 Sa completati registrul de casa (sau sa imprimati registrul
exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze
intocmit in format electronic);
ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de
 Sa completati jurnalul de vanzari si cumparari;
scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderarii
 Sa completati in registrul electronic de evidenta a
la UE, 1 euro = 3,3817 lei) – conf. Art. 152 (6) Cod Fiscal).
salariatilor informatiile referitoare la inceperea/incetarea Ca luni, 10 ianuarie, este ultima zi pentru plata
unui contract de munca, daca este cazul.
 taxei hoteliere;
La final de luna nu uitati
 taxei pentru serviciul de reclama si publicitate.
 Sa completati Registrul Jurnal;
Ca luni, 17 ianuarie este ultima zi pentru depunerea
 Sa evaluati elementele monetare de activ si de pasiv expri-  declaratiei INTRASTAT pentru luna decembrie 2010
mate in valuta (disponibilitati banesti, creante, datorii) la
(depusa in format electronic);
cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din  declaratiei recapitulative lunare privind livrarile/
ultima zi bancara a lunii;
achizitiile/prestarile intracomunitare (formular 390)*
 Sa inregistrati la Administratia Financiara contractele de
aferenta lunii decembrie 2010;
prestari de servicii incheiete cu nerezidentii in cursul lunii,  declaratiei privind venitul estimat din activitati independenconform art 8 alin. 71 din Codul Fiscal;
te "Declaratia privind venitul estimat din activitati indepen Sa efectuati inventarierea stocurilor in cazul in care folositi
dente" (formular 220) privind:
inventarul intermitent;
ο Venituri din activitati independente: activitati comerciale,
 Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii.
profesii libere in mod individual/ intr-o forma de asociere;
Pentru indeplinirea reglementari in domeniul TVA
ο Venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 Mentionati pe documentele emise catre partenerii din Uniuο Venituri din activitati agricole pentru care venitul net se
nea Europeana codul de inregistrare in scopuri de TVA;
determina in sistem real, pe baza datelor din contabilita Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile pritea in partida simpla;
mite;
ο Venituri din cedarea folosintei bunurilor, calificate in cate Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite;
goria venituri din activitati independente (peste 5 contracte de inchiriere);
 Verificati mentiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversa",
"operatiune neimpozabila" etc.) inscrise pe factura;
ο de catre fiecare antrepozitar autorizat ca producator de
bere, a unei declaratii pe propria raspundere privind
 Inscrieti pe facturile primite suma TVA in cazul taxarii invercapacitatile de productie pe care le detine.
se;
 Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale pri- Ca joi, 20 ianuarie este ultima zi pentru depunerea
mite;
 cererii de scoatere din evidenta platitorilor de TVA pentru
 Completati Registrul non-transferurilor;
persoanele juridice care nu au depasit plafonul anual de
scutire pentru intreprinderi mici (cifra de afaceri de 35.000
 Mentionati in contractele comerciale contractate si deconeuro calculata la cursul la data aderarii la UE, 1 euro =
tate in valuta cursul de schimb care va fi utilizat (BNR sau
3,3817 lei). Subliniem ca scoaterea din evidenta platitorilor
cursul bancii comerciale).
de TVA nu este obligatorie.
NU UITATI ca la inceputul anului 2011 sa stabiliti prin decizie interna intervalul numerelor alocate formularelor de Ca marti, 25 ianuarie este ultima zi pentru depunerea
facturi, chitante, avize de expeditie pe care le veti folosi in  declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat
cursul anului 2011.
(formular 100) *;
 declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele
In cursul lunii nu uitati
asigurarilor sociale si fondurilor speciale (formular 102) *;
Ca vineri, 7 ianuarie este ultima zi pentru depunerea
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 decontului de TVA (formular 300) *;
 impozitului pe alte venituri din investitii
 declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile  impozitului pe veniturile din pensii
efectuate pe teritoriul national pentru semestrul II 2010  impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de noroc
(formular 394);
 impozitului pe veniturile din alte surse
 declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a  contributiei de asigurari sociale
obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale;
 contributiei la asigurarile sociale de sanatate
 declaratiei privind obligatiile de plata catre bugetul fondului  contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de
national unic de asigurari sociale de sanatate pentru
asigurari sociale de sanatate si pentru concedii si
indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 listelor 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 privind comisionul datorat de angajatori catre
Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) pentru decembrie
2010 (ultima – incepand cu 2011 nu se va mai depune
aceasta declaratie);
 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 (inclusiv ecotaxa);
 pro-ratei provizorii pentru anul fiscal 2011, precum si a
modului de determinare a acesteia;
 declaratiei privind cifra de afaceri (obtinuta sau dupa
caz recalculata) in cazul persoanelor impozabile pentru
care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si
care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri
in anul precedent (formular 095). Persoanele impozabile
inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul
Fiscal care au fost cu TVA trimestrial in anul 2010 si au
depasit 100 000 euro cifra de afaceri, vor depune si
declaratia 010 pentru trecerea la TVA lunar. In caz ca perioada de raportare TVA era lunara, iar cifra de afaceri in
2010 a fost sub 100 000 euro, persoana impozabila va
depune declaratia 010 privind schimbarea vectorului fiscal
(astfel va deveni platitor de TVA trimestrial);
 declaratiei privind stabilirea impozitului reprezentand plata
anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net
anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul
titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile
mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru trimestrul IV
2010 (formular 225).
Ca marti, 25 ianuarie este ultima zi pentru plata
 accizelor
 impozitului pe titeiul si gazele naturale din productia interna
 impozitului pe veniturile nerezidentilor
 TVA
 impozitului pe profit aferent trimestrului IV (suma egala cu
impozitul datorat pentru trimestrul III 2010), pentru contribuabilii care NU definitiveaza impozitul pe profit aferent
perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2010 pana la data
de 25 februarie 2011 (data la care ar trebui sa depuna
declaratia finala 101 pentru perioada mentionata)
 impozitului pe salarii
 impozitului pe veniturile din activitati independente, cu regim de retinere la sursa
 impozitului pe veniturile din dividende platite in luna decembrie 2010 sau distribuite si neplatite in cursul anului
2010
 impozitului pe veniturile din dobanzi

asigurari sociale de sanatate

 contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj
 comisionului ITM pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca pentru decembrie 2010 (ultima);

 contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale

 varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele
cu handicap neincadrate

 contributiile salariale si patronale totale aferente salariilor semestrul II 2010, pentru asociatii, fundatii sau alte
entitati nonprofit, care au avut posibilitatea virarii
acestora semestrial (cu exceptie comisionului ITM)
conform OG 47/2007
 contributiei la Fondul pentru mediu (inclusiv ecotaxa)
 taxei pe jocurile de noroc.
Ca luni, 31 ianuarie este ultima zi pentru depunerea
 Optiunii de catre societatile care indeplinesc criteriile
de aplicare a regimului microintreprinderilor la 31 decembrie 2010 si care doresc sa aplice acest regim
incepand cu anul fiscal 2011;
 "Cererii pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real" insotita de Declaratia privind venitul estimat din
activitati independente (formular 220), respectiv cea privind
venitul estimat din cedarea folosintei bunurilor de catre
contribuabilii care opteaza pentru determinarea venitului
net in sistem real, impusi pe baza de norme de venit;
 Declaratiilor privind baza impozabila a terenurilor, cladirilor
si a mijloacelor de transport catre autoritatile locale in vederea stabilirii impozitelor locale. Aceeasi obligatie revine
si utilizatorilor din cadrul unor contracte de leasing
financiar aferente autoturismelor sau cladirilor.
Ca luni, 31 ianuarie este ultima zi pentru plata
 Plata integrala a impozitului pe mijlocul de transport, de
catre detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care
solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport
in Romania, in situatia in care inmatricularea priveste o
perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului
fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, astfel:
ο in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
ο in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se
sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an,
impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira
inmatricularea.
IMPORTANT: incepand cu anul 2010, plata impozitului pe
dividendele distribuite si neplatite se face pana la data de
25 ianuarie a anului urmator (ex: la 25 ianuarie 2011 pentru
anul 2010). In anii precedenti acest impozit era datorat pana la
31 decembrie a anului in care au fost distribuite. Impozitul va fi
inclus pe declaratia 100 privind obligatiile catre bugetul de stat,
aferenta lunii decembrie 2010.
Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta
pentru completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul Ministerului de Finante : www.mfinante.ro. Declaratiile fiscale
evidentiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta de contribuabilii mari si mijlocii precum si de
contribuabilii care au optat pentru depunerea online a
declaratiilor si au un certificat digital.
© 2010 APEX Team International

INDICATORI SOCIALI
Contributii 2011
pentru activitati dependente

Contributia pentru asigurari sociale (pensie)

Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate
(calculata la venitul brut)
Contributia pentru concedii medicale si indemnizatii
de asigurari de sanatate (calculata la venitul brut)
Contributia la fondul de somaj
(calculata la venitul brut)
Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale (baza de calcul plafonata: produsul dintre
numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se
calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a
de 5 ori castigul salarial mediu brut)
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
(calculat la venitul brut)
Impozitul pe venituri
Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap
(pentru angajatorii care au peste 50 salariati)
Valoarea unui tichet de masa impozabil in sensul
impozitului pe venit incepand cu iulie 2010
Salariul minim pe economie (brut) conform
Contract Colectiv de Munca Unic la nivel national
pentru anii 2011-2014
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Angajator si beneficiar
(pentru activitati considerate dependente)
(cota %)
20,8 % pentru conditii normale de munca
25,8 % pentru conditii deosebite de munca
30,8 % pentru conditii speciale de munca
(baza de calcul plafonata: produsul dintre
numarul mediu al asiguratilor din luna pentru
care se calculeaza contributia si valoarea
corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial
mediu brut)

Angajat si prestator
de activitati dependente
(cota %)
10,5%
(baza de calcul a contributiei individuala plafonata pentru angajat
la 5 ori castigul salarial mediu
brut, 5 x 2.022 =10.110 RON)
(baza de calcul a contributiei individuala pentru persoane sub
conventie civile: venit brut)

5,2%

5,5%

0,85%
0.5%

0,5%

0,15% - 0,85% in functie de codul CAEN al
activitatii principale
0,25% (doar pentru angajati cu contract de
munca)
16%
4 * 50% salariu minim pe economie
(670
RON) la fiecare 100 de salariati
8,72 RON
700 RON - pt. muncitori necalificati
770 RON pt. functii care necesita studii medii
1.204 RON - pt. functii care necesita studii
superioare

Castigul salarial mediu nominal brut INSSE octombrie
1.846 RON
2010 (identic cu cel din luna august si septembrie)
Diurna (in tara)
Pentru angajatii institutiilor publice
13 RON
Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5)
32,50 RON
Diurna (in tara)
Pentru angajatii institutiilor publice
13 RON
Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5)
32,50 RON
Nota 1: Veniturile platite catre o persoana ce desfasoara o activitate considerata dependenta (exemplu: PFA "dependenta", sau care indeplinesc minim una din cele 4 conditii de reconsiderare a activitatii ca dependenta, mentionate in OUG 82/2010) fac obiectul unui "Stat de
plata" separat si sunt incluse in declaratia 112.
Contributii pentru venituri din drepturi de autor si
conventii civile independente
Contributia pentru asigurari sociale daca este cazul
(calculate la venitul brut diminuat cu cota forfetara de
cheltuieli pentru drepturile de autor si venitul brut
pentru conventii civile si in ambele cazuri este plafonat la 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si
aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de
stat, adica 5 x 2.022 lei)
Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate
Contributia la fondul de somaj daca este cazul
Impozitul pe venituri

Platitor de venit/ Beneficiar al
activitatilor profesionale
(drepturi autor si conventii civile) (cota %)

Prestator activitati profesionale
(venituri din drepturi de autor
si conventii civile) (cota %)

0%

10,5%1

0%
0%

0%2
0,5%3
16%4

Nota 1: Platitorul de venit calculeaza, retine, vireaza si declara contributia individuala de asigurari sociale (CAS) daca prestatorul nu face
dovada ca este pensionar sau asigurat in sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate (dar care fac parte din pilonul 1).
Nota 2: Prestatorul ramane responsabil cu plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate conform Legii 95/2006.
Nota 3: Platitorul de venit calculeaza, retine, vireaza si declara contributia individuala de asigurari somaj daca prestatorul nu face dovada
ca este pensionar sau asigurat facultativ in sistemul public de asigurari pentru somaj.
Nota 4: In ceea ce priveste impozitul pe venit, platitorul poate retine cota de impozit de 10% asupra veniturilor din drepturi de autor iar
prestatorul declara anual, la Administratia Financiara, veniturile realizate si plateste diferenta de impozit de la 10% la 16%.
In ceea ce priveste administratorii numiti in actul consitutiv al societatii (nu in baza unui contract de administrare sau de management) si care au stabilita de catre AGA o indemnizatie, daca nu sunt asigurati in sistemul public de pensii au obligatia sa se asigure
personal pe baza declaratiei de asigurare. Suma asigurata este la libera alegere dar nu poate fi mai mica decat 35% din castigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (2.022 lei*35%) si mai mare decat valoarea
corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut iar contributia datorata este de 31,3%. Asiguratii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania.
Societatea care plateste indemnizatia are obligatia calcularii, retinerii si declararii contributiei de sanatate si a impozitului pe venit.
© 2010 APEX Team International
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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 APEX Team este formata din consultanti experimentati, disponibili
sa va asiste si sa va ofere o gama diversificata de servicii contabile si de
salarizare.
Echipa noastra este formata din experti contabili specializati in asistenta
functiei financiare si contabile a intreprinderilor si un grup de consultanti
specializati in asistenta serviciului de salarizare al clientilor nostri.
Oferim clientilor nostri o gama variata de servicii contabile, de salarizare,
fiscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastra:
 Tinere de contabilitate
 Salarizare si servicii conexe








Asistenta contabila
Certificare a declaratiei anuale privind impozitul pe profit
Organizarea functiei contabile
Consultanta fiscala si contabila « on line »
Servicii de “Start up”
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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