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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018 privind unele măsuri 
referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen pre‐
văzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obli‐
gația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale, precum și pentru completarea OUG nr. 64/2007 privind datoria 
publică (MO 454/2018) 
Ordonanța prelungește cu 3 luni de zile termenul de implementare a noilor case de 
marcat cu jurnal electronic (AMEF). Astfel, ordonanța prevede amânarea cu trei luni 
a aplicării unor sancțiuni, astfel: 
 sancțiunea prevăzută de lege pentru nedotarea la termen a operatorilor econo-

mici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, se aplică în cazul contribuabililor 
mari sau mijlocii începând cu 1 septembrie 2018 (termenul anterior: 1 iunie 
2018), iar in cazul contribuabililor mici începând cu 1 noiembrie 2018 (termenul 
anterior: 1 august 2018) 

 sancțiunea prevăzută de lege pentru comercializarea de către distribuitorii auto-
rizați a vechilor aparate de marcat, se aplică începând cu 1 noiembrie 2018 
(termenul anterior: 1 august 2018). 

De asemenea, se prelungește cu trei luni, până la data de 31 octombrie 2018, terme-
nul limită până la care își mențin valabilitatea avizele/autorizațiile privind distribu-
ția vechilor case de marcat. 

LEGE nr. 145 din 20 iunie 2018 pentru aprobarea OUG 18/2018 privind 
adoptarea unor măsuri fiscal‐bugetare și pentru modificarea și comple‐
tarea unor acte normative (MO 515/2018) 
Legea aprobă OUG 18/2018 și totodată introduce câteva noi reglementări, cum ar 
fi : 
 persoanele care au achiziționat mijloace de transport în regim diplomatic sau 

consular, pentru care au beneficiat de scutire de TVA, vor avea obligația să plă-
tească TVA de a cărei scutire au beneficiat în situația în care le înstrăinează într
-o perioadă mai scurtă de doi ani de la data importului/achiziției 

 este extinsă scutirea de impozit pe clădire, pe terenul aferent acesteia și pe mij-
loacele de transport și pentru soțul/soția celui decedat, din categoria celor dis-
păruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihia-
trie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu.  

 în cazul terenurilor aparținând cultelor religioase recunoscute oficial în Româ-
nia și asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu 
excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice, valoarea 
impozabilă se va stabili prin asimilare cu terenurile neproductive. 

 Sunt definite anumite scutiri de impozite și taxe pentru pregătirea, organizarea 
și desfășurarea turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, res-
pectiv scutirea de impozit pe veniturile nerezidenților, taxa pentru serviciile de 
reclamă și publicitate, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, impo-
zitul pe spectacole. 
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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 21 iunie 2018 privind implementarea 
Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE" (MO 516/2018) 
Ordonanța definește un program guvernamental care are ca obiect facilitarea accesului la 
finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 26 de ani și care sunt 
cuprinși în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate 
de către Ministerul Educației Naționale, și după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale.  
Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea în proporție de 80% unui credit în 
valoare de maximum 40.000 lei.  
Destinația creditului este de a acoperi nevoile beneficiarilor și familiilor acestora privind 
educația, sănătatea, cultura, sportul și de habitat.  
Plățile de dobândă pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de 
analiză și de gestiune a garanțiilor vor fi suportate din bugetul de stat.  
Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de 
facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii profor-
mă.  
Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație.  
Programul poate fi accesat și de persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă 
acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie 
și/sau specializare profesională. Această categorie de beneficiari poate accesa un credit 
de până la 35.000 de lei.  
Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul se 
angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului.  

ORDIN nr. 1450 din 7 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor art. I și III din OUG 3/2018 privind unele măsuri fiscal‐bugetare 
(MO 507/2018) 
Ordinul reglementează normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 3/2018, ordonanță 
prin care  a fost stabilită, prin derogare de la Codul fiscal, o modalitate diferită de calcul 
a contribuției de sănătate (CASS) pentru persoanele fizice scutite de la plata impozitului 
pe salarii:  
a) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat;  
b) persoane fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator;  
c) persoane fizice care desfășoară activități de cercetaredezvoltare și inovare;  
d) persoane fizice care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă în-

cheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități 
sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul speci-
fic unor activități, în cursul unui an.  

Astfel, pentru anul 2018, CASS se va calcula, pentru persoanele menționate mai sus, după 
următoarea formulă:  
CASS reținută = Venit brut 2018 - CAS datorată în 2018 - Salariu net decembrie 2017  
Valoarea reprezentând diferența pozitivă dintre CASS datorată și calculată potrivit preve-
derilor Codului fiscal și CASS reținută potrivit formulei de mai sus se stabilește de către 
angajator și se evidențiază distinct ca sumă dedusă în Declarația 112.  
Organul fiscal central transmite zilnic, în sistem informatic, unităților Trezoreriei Statu-
lui un fișier conținând sumele deduse. Pe baza acestui fișier se debitează automat un cont 
distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al angaja-
torului/plătitorului (20.A.21.27.00 " Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale 
de sănătate") și se creditează contul de venituri al Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului 
(26.A.21.27.00 "Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate").  
Verificarea modului de determinare a CASS se realizează de organele fiscale potrivit dis-
pozițiilor Codului de procedură fiscală, pe baza unei analize de risc specifice ce va deter-
mina gradul de risc fiscal pentru fiecare dintre contribuabilii/plătitorii supuși analizei. În 
funcție de riscul fiscal, se vor dispune măsuri în ceea ce privește modul de evaluare, ges-
tionare și tratare a riscurilor stabilite (notificarea contribuabililor pentru conformare 
și/sau controale fiscale).  
 

A fost inițiat  
un program 

guvernamental 
destinat accesului  
la finanțare pentru 
tineri și adulți până 

în 55 ani 
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ORDIN nr. 2047 din 14 mai 2018 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (MO 
514/2018) 
Ordinul desemnează Serviciul de comunicare, relații publice, mass-media și transparență 
să țină evidența asociațiilor și fundațiilor care își desfășoară activitatea în sfera de com-
petență a Ministerului Finanțelor Publice, să acorde avizul pentru înscrierea acestora în 
Registrul asociațiilor și fundațiilor și să intermedieze colaborarea Ministerului Finanțelor 
Publice cu organizațiile neguvernamentale pentru realizarea unor activități sau programe 
comune. 
Înregistrarea asociațiilor și fundațiilor se face la nivelul Serviciului de comunicare, relații 
publice, mass-media și transparență (SCRPMMT). Pentru a fi luată în evidență, o asociație 
sau fundație trebuie să activeze în domeniul de activitate al MFP. 
Ordinul reglementează procedura de înregistrare a asociațiilor și fundațiilor în registrul 
gestionat de MFP. 

INFO – PROIECT DE ORDIN MFP pentru modificarea reglementărilor contabi‐
le 
Conform unui proiect de ordin al Ministerului Finanțelor Publice, se are în vedere modifi-
carea reglementărilor contabile pentru a introduce noi conturi referitoare la impozitul 
specific, cheltuielile de protocol și cheltuielile de reclamă și publicitate. 
Astfel, denumirea contului 441 „Impozitul pe profit/venit” se va modifica în „Impozitul pe 
profit și alte impozite” și va fi introdus un nou cont 4415 „Impozitul specific unor activi-
tăți”. 
În zona de cheltuieli vor fi introduse următoarele conturi: 
 6231 „Cheltuieli de protocol” 
 6232 „Cheltuieli de reclamă și publicitate”  
 695 „Cheltuieli cu impozitul specific unor activități”. 
Modificările vor fi operate și în reglementările specifice organizațiilor non-profit. 

INFO ‐ PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii contabilității și Legii soci‐
etăților comerciale 
Conform unui proiect de lege care deja a trecut de votul Parlamentului, societățile vor pu-
tea să acorde trimestrial dividende asociaților sau acționarilor. În acest sens, va apărea 
obligația întocmirii unor situații financiare interimare, acestea fiind supuse auditului sta-
tutar, dacă entitatea are obligația auditării statutare a situațiilor financiare anuale sau 
dacă optează pentru auditarea acestora.  

INFO – HOTĂRÂREA CEJ în cauzele conexe C‑660/16 Finanzamt Dachau împo‐
triva Achim Kollross și C‐661/16 Finanzamt Goppingen împotriva Erich Wirtl 
Cazul analizat de CEJ se referă la două persoane impozabile (persoane fizice) care au 
achitat avansuri unor furnizori pentru achiziția unor bunuri și și-au dedus TVA aferentă. 
Furnizorii au intrat ulterior în insolvență, vânzarea bunurilor nu a mai avut loc, iar avan-
surile plătite de cele două persoane nu au mai putut fi recuperate. 
Autoritățile fiscale germane au respins dreptul de deducere a TVA aferent avansurilor 
achitate. 
Curtea a hotărât că dreptul de deducere a TVA aferente plății unui avans pentru o achizi-
ție care nu mai are loc nu poate fi refuzat beneficiarului, dacă acesta a achitat avansul cu 
bună credință, adică cunoștea toate datele referitoare la acea achiziție viitoare, care părea 
certă și dacă nu mai poate recupera contravaloarea achiziției de la furnizor. Decizia statu-
ată de CEJ este importantă în sublinierea faptului că se păstrează dreptul de deducere a 
TVA pentru un avans achitat, chiar dacă nu mai are loc achiziția bunurilor, dacă beneficia-
rul nu mai poate recupera taxa de la furnizor și nu știa sau nu ar fi trebuit să știe că achi-
ziția respectivă nu era certă. 

INFO – HOTĂRÂREA CEJ în cauza C‐81/17  Zabrus Siret SRL 
Cazul analizat de CEJ se referă la societatea Zabrus Siret SRL din România. Aceasta a făcut 
obiectul unei inspecții fiscale în materie de TVA, inspecție finalizată cu raport de inspec-
ție fiscală. 

În curând  
societățile  

vor putea acorda 
dividende 
trimestrial 
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Cazuri interesante 
în materie  

de TVA 
reglementate de  

CEJ 

Ulterior finalizării inspecției, societatea a efectuat corecții asupra unor tranzacții și a 
unui decont de TVA din perioada care a făcut deja obiectul inspecției fiscale. Mai exact, 
societatea a identificat documente justificative care să îi permită deducerea TVA aferen-
te unor tranzacții din perioada supusă deja inspecției fiscale, a efectuat corecțiile nece-
sare și a solicitat rambursarea de TVA. Autoritatea fiscală a respins dreptul de deducere 
a TVA aferente corecțiilor respective argumentând că sunt aferente unei perioade deja 
supuse inspecției fiscale, fiind aplicabil principiul unicității inspecției fiscale. 
Curtea a hotărât că, atât timp cât dreptul de deducere a TVA se exercită în interiorul ter-
menului de prescripție, acesta nu poate fi respins pe simplul motiv că TVA de dedus se 
referă la o perioadă care a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale.  
Curtea a argumentat de asemenea că principiul românesc al unicității inspecției fiscale 
nu poate fi invocat pentru refuzul dreptului de deducere a TVA, întrucât un astfel de 
principiu acționează doar pentru eficacitatea inspecțiilor fiscale și a funcționării admi-
nistrației naționale. Decizia Curții este importantă și subliniază că dreptul de deducere a 
TVA se poate exercita și ulterior verificării unei perioade fiscale, cu respectarea terme-
nului de prescripție de 5 ani, cu condiția să nu existe o fraudă.  

INFO – HOTĂRÂREA CEJ în cauza C–533/16 Volkswagen 
Cazul analizat de CEJ se referă la societatea germană Volkswagen AG care a achiziționat 
în perioada 2004-2010 mai multe bunuri de la furnizori din Slovacia. Operațiunile au 
fost în mod eronat considerate scutite de TVA, fapt constatat abia în anul 2010. Pentru 
corecția operațiunilor, s-au emis facturi de corecție cu TVA slovac, iar Volkswagen AG a 
achitat acele facturi și a solicitat rambursarea TVA de la autoritățile slovace. Acestea au 
respins cererea de rambursare considerând ca termenul de prescripție a expirat, dreptul 
de rambursare a TVA luând naștere la data livrării bunurilor, respectiv atunci când TVA a 
devenit exigibilă. 
Curtea a hotărât că în cazul corecțiilor aduse unor operațiuni, cum ar fi schimbarea regi-
mului de impozitare, beneficiarul are drept de deducere a TVA chiar și după expirarea 
termenului de prescripție, atât timp părțile au stabilit cu bună-credință tratamentul TVA 
aplicat inițial, adică cel eronat. Curtea a apreciat că, înainte de corectarea facturilor și 
de achitarea TVA, condițiile de fond și de formă pentru acordarea dreptului de deducere 
nu erau întrunite, ele fiind îndeplinite numai ulterior acestui moment. 

INFO – HOTĂRÂREA CEJ în cauza C–8/17, Biosafe ‐ Indústria de Reciclagens 
SA 
Cazul analizat de CEJ se referă la o societate din Portugalia care a aplicat în mod eronat 
cota redusă de TVA la vânzările unor bunuri în perioada 2008 – 2010. La un control fis-
cal efectuat în anul 2011, autoritățile i-au impus societății TVA suplimentară ca urmare a 
aplicării cotei normale de TVA, în locul celei reduse. Societatea a emis facturi de corecție 
în anul 2012 și a solicitat clientului său achitarea diferenței de TVA. Clientul a refuzat 
plata acestora considerând că termenul de prescripție a expirat pentru achizițiile din 
anul 2008 și nu ar avea drept de deducere. 
Curtea a hotărât că în cazul corecțiilor aduse unor operațiuni, cum ar fi schimbarea regi-
mului de impozitare sau a cotei de TVA, beneficiarul are drept de deducere a TVA chiar și 
după expirarea termenului de prescripție, atât timp părțile au stabilit cu bună-credință 
tratamentul TVA aplicat inițial, adică cel eronat. O condiție esențială a păstrării dreptu-
lui de deducere este ca tratamentul inițial aplicat să nu fi fost fraudulos. 

INFO – HOTĂRÂREA CEJ în cauza C–580/16 Hans Bühler KG 
Cazul analizat de CEJ se referă la o societate din Germania înregistrată în scopuri de TVA 
în Germania și Austria. Aceasta a achiziționat bunuri de la furnizori stabiliți în Germa-
nia, utilizând pentru aceste achiziții codul său de TVA din Austria.  
Bunurile au fost revândute către clienți stabiliți în Cehia, fiind transportate direct din 
Germania în Cehia și aplicându-le măsurile de simplificare aferente operațiunilor triun-
ghiulare. Societatea nu a declarat aceste operațiuni triunghiulare în declarațiile sale fis-
cale depuse inițial, fiind corectate ulterior prin depunerea unor declarații rectificative.  
Autoritățile fiscale din Austria au considerat că tranzacțiile sunt impozabile în Austria 
din punct de vedere al TVA, motivând în acest sens faptul că societatea nu și-a îndeplinit 
obligațiile de declarare și nu a dovedit că achiziția finală efectuată de către clientul ceh 
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fusese supusă TVA în Cehia. 
Curtea a hotărât că, în cazul operațiunilor triunghiulare, măsurile de simplificare pot fi 
aplicate indiferent dacă cumpărătorul- revânzător este înregistrat sau nu în scopuri de 
TVA în statul membru de plecare a bunurilor și că, pentru acordarea dreptului de a aplica 
măsurile de simplificare, numai codul de înregistrare în scopuri de TVA sub care se efec-
tuează achiziția intracomunitară de bunuri trebuie luat în considerare.  
Depunerea de declarații fiscale în termenul legal reprezintă o condiție de formă, a cărei 
neîndeplinire nu poate, în principiu, să conducă la refuzul dreptului aplicării măsurilor de 
simplificare. Curtea a subliniat că aplicarea măsurilor de simplificare ar putea fi refuzată 
dacă se dovedește faptul că cumpărătorul - revânzător a participat cu intenție la o fraudă 
fiscală, sau dacă nerespectarea acestei condiții de formă are ca efect imposibilitatea de a 
stabili îndeplinirea condițiilor de fond aferente măsurilor de simplificare. 

LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe*) 
– REPUBLICARE (MO 489/2018) 

HOTĂRÂRE nr. 387 din 31 mai 2018 pentru aprobarea Acordului multilateral 
al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară 
în parte, semnat la București la 19 decembrie 2017 (MO 507/2018) 
Hotărârea aprobă Acordul multilateral al autorităților competente privind schimbul de 
rapoarte pentru fiecare țară în parte(„CbC” / „Country-by-Country”) și reprezintă totoda-
tă angajamentul autorității române (Ministerul Finanțelor Publice) de a aplica prevederile 
acestui acord cu referire la schimbul de informații între autoritățile fiscale semnatare ale 
acestuia. 

ORDIN nr. 1281 din 18 mai 2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire 
a sumelor reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă plătite de 
contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora (MO 460/2018) 
Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) a fost introdusă de la 1 ianuarie 2018, fiind 
singura contribuție a angajatorului, in procent de 2,25% din cheltuielile cu salariile. Con-
tribuția a cumulat practic vechile contribuții de șomaj, concedii medicale, accidente de 
muncă și garantarea creanțelor salariale.  
Ordinul aprobă metodologia de distribuire a sumelor încasate cu această contribuție 
(CAM), astfel : 
 15% din încasări devine venit pentru „Fondul de Garantare pentru plata creanțelor 

salariale” 
 20% din încasări se fac venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj 
 5% din încasări se fac venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și 

boli profesionale 
 40% din încasări se fac venit la Fondul Național Unic de asigurări sociale de sănătate 

pentru plata concediilor medicale 
 20% din încasări rămân venituri ale Bugetului de stat. 

ORDIN nr. 2010 din 9 mai 2018 privind modificarea Ordinului viceprim‐
ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 
1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Or‐
donanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor re‐
prezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare 
pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehi‐
cule și timbrul de mediu pentru autovehicule (MO 457/2018) 
Ordinul aprobă procedura de restituire pe cale administrativă a sumelor reprezentând 
taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, 
taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru au-
tovehicule, precum și a dobânzilor aferente acestora. 
 
 
 
 

Restituirea taxelor 
speciale pentru 
autovehicule se 

poate solicita pană 
la 31 august 
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25 iulie ‐ termen 
pentru plata 

impozitului pe 
profit aferent 
trimestrului II 

ORDIN nr. 1263 din 17 mai 2018 pentru modificarea Instrucțiunilor de com‐
pletare a documentului administrativ în format electronic (e‐DA) utilizând 
aplicația EMCS‐RO‐Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în 
regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul 
președintelui ANAF nr. 2.901/2016 (MO 515/2018) 

REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii iunie 2018 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la inchiderea lunii iunie 2018 
pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănesti, creante, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor 
exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt: 
1 EUR = 4,6611 RON;  1 CHF =  4,0340 RON;  1 GBP = 5,2626 RON;  1 USD =  4,0033 RON 

AGENDA LUNII IULIE 2018 

Zilnic nu uitați 
 Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format elec-

tronic); 
 Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
 Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoa-

re la începerea/încetarea unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de lună nu uitați 
 Să completați Registrul Jurnal; 
 Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 

(disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, co-
municat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 

 Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheia-
te cu nerezidenții în cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal; 

 Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
 Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
 Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de 

înregistrare în scopuri de TVA;  
 Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
 Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
 Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpoza-

bilă" etc.) înscrise pe factură; 
 Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
 Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
 Completați Registrul non-transferurilor; 
 Completați Registrul bunurilor de capital; 
 Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de 

schimb care va fi utilizat (BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale 
Europene). 

 
Pentru consultarea calendarului obligațiilor fiscale aferente lunii IULIE 
2018, accesați următorul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2018  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de 
activități dependente 

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

Nu se datorează pentru condiții normale 
de muncă 

4% pentru condiții deosebite de muncă 
8 % pentru condiții speciale de muncă 

25% 

Contribuția la fondul de asigurări sociale 
de sănătate (calculată la venitul brut) 

Nu se datorează 10% 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%   

Impozitul pe venit   10% 

Fondul pentru neangajarea de persoane 
cu handicap (pentru angajatorii care au 
peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie la fiecare 
100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit 

max 15,18 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 1.900 lei   

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat (*2,5) 

  
17 lei 

42,50 lei 
  

APEX Team recrutează Assistant Manager ‐ Front Desk 
vorbitor de limbă engleză și franceză 

 
Trimiteți C.V. la: recrutare@apex‐team.ro 

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 Alăturați‐vă echipei!  



Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili 
să vă asiste și să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de 
salarizare.  

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența 
funcției financiare și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți 
specializați în asistența serviciului de salarizare al clienților noștri. 

Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, 
fiscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

Ținere de contabilitate  
Salarizare și servicii conexe 
Asistență contabilă  
Organizarea funcției contabile  
Consultanță fiscală și contabilă « on line » 
Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   
Asistență în implementarea ERP 
Training 
Întocmire dosare prețuri de transfer 

Str. Heleșteului 15-17,  
Sector 1 
București - 011986  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi 
într-o anumită privință. APEX Team International își declină orice responsabilitate față de orice persoană 

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
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