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ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008 pr ivind unele masuri financiar
-bugetare (MO 899/2008) 
Prezenta Ordonanta abroga o serie de masuri de relax are fiscala stabilite de OUG 192 din 
4 decembrie 2008 
Ordonanta abroga  facilitatile precum acordarea unei bonificatii de 5 % pentru plata in 
avans a impozitelor datorate si acordarea de stimul ente pentru angajatorii care 
angajeaza someri si stabileste: 
� restrictii privind termenele pana la care declaratiile fiscale puteau fi corectate; 
� amenzi de 4-5% in cazul declaratiilor rectificative si al obligatiilor suplimentare de plata 

stabilite prin inspectii fiscale. 
Ordonanta stabileste noile cote de contributii de asigurari sociale de sanatat e si de 
asigurari sociale aplicabile de la 1 ianuarie 2009  dupa cum urmeaza: 
Contributia pentru asigurarile de sanatate 
� 5,5% pentru cota datorata de angajat; 
� 5,2% pentru cota datorata de angajatori. 
Contributia privind asigurarile de sanatate pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei 
neimpozabile din pensii se datoreaza si se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2010. 
Contributia pentru asigurarile sociale 
� 28% pentru conditii normale de munca: 9,5% datorata de angajati si 18,5% datorata de 

angajatori; 
� 33% pentru conditii deosebite de munca: 9,5% datorata de angajati si 23,5% datorata de 

angajatori; 
� 38% pentru conditii speciale de munca: 9,5% datorata de angajati si 28,5% datorata de 

angajatori. 
Cota de redistributie catre fondurile de pensii private obligatorii (pilonul II) se modifica de la 2% 
la 2,5%. 
Cotele privind asigurarile pentru somaj si contribu tiei la fondul de garantare a creantelor 
salariale 
� 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 

este de 0,25%. 
Cotele privind asigurarea pentru accidente de munca  si boli profesionale 
Cotele se stabilesc intre 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate 
lunar. 
Punctul de pensie 
Valoarea punctului de pensie este de 697,5 lei. 
Ajutorul de deces 
Cuantumul ajutorului de deces se stabileste in cazul:  
� asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei; 
� unui membru de familie al asiguratului, la 851 lei. 
Indemnizatia de maternitate 
Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copi-
lului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit beneficiaza de 
concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handi-
cap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, 
in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 
lei. 

HOTARARE nr. 1618 din 4 decembrie 2008 pentru modifi carea si completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privi nd Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 
44/2004 (MO 865/2008) 
Hotararea aduce modificari la Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, in ceea ce 
priveste TVA si accizele, dintre care mentionam mai jos principalele modificari: 
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TVA 
� Termenul pana la care grupul fiscal se poate constitui nu-

mai de catre persoane impozabile care sunt considerate 
mari contribuabili s-a prelungit pana la data de 1 ianuarie 
2012.  

� Rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri 
de pret nu se cuprind in baza de impozitare a taxei daca 
sunt acordate de furnizor/prestator direct in beneficiul clien-
tului la momentul livrarii/prestarii si nu constituie, in fapt, 
remunerarea unui serviciu sau unei livrari. In acest scop in 
factura emisa se va consemna contravaloarea bunurilor 
livrate sau a serviciilor prestate, fara taxa, iar pe un rand 
separat se va inscrie suma cu care este redusa baza impo-
zabila, care se scade. TVA se aplica asupra diferentei re-
zultate. 

� In cazul reducerilor de pret acordate consumatorului final 
pe baza de cupoane valorice de catre producatorii/
distribuitorii de bunuri in cadrul unor campanii 
promotionale, se considera ca aceste reduceri sunt acor-
date si in beneficiul comerciantilor care au acceptat aceste 
cupoane valorice de la consumatorii finali, chiar daca in 
circuitul acestor bunuri de la producatori/distribuitori la 
comercianti s-au interpus unul sau mai multi intermediari 
cumparatori-revanzatori. Cupoanele valorice trebuie sa 
contina minimum urmatoarele elemente: 

ο numele producatorului/distribuitorului care acorda reduce-
rea de pret in scopuri promotionale; 

ο produsul pentru care se face promotia; 
ο valoarea reducerii acordate, in suma globala, care 

contine si TVA aferenta reducerii, fara a fi mentionata 
distinct in cupon; 

ο termenul de valabilitate a cuponului; 
ο mentiunea potrivit careia cupoanele pot fi utilizate numai 

in magazinele agreate in desfasurarea promotiei in cau-
za; 

ο instructiunile privind utilizarea acestor cupoane; 
ο denumirea societatii specializate in administrarea cupoa-

nelor valorice, daca este cazul. 
� In cazul in care persoana impozabila primeste o factura pe 

numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii reali-
zate in beneficiul altei persoane si emite o factura in nume 
propriu catre aceasta alta persoana, acestea nu sunt con-
siderate plati in numele clientului si se aplica structura de 
comisionar chiar daca nu exista un contract de comision 
intre parti. Persoana care aplica structura de comisionar nu 
este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate reali-
zarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. Se consi-
dera ca numai din punctul de vedere al TVA persoana care 
aplica structura de comisionar realizeaza o livrare/prestare 
de aceeasi natura ca si cea realizata de persoana care a 
realizat efectiv livrarea sau prestarea. 

Exemplu: Un furnizor A din Romania realizeaza o livrare intra-
comunitara de bunuri catre beneficiarul B din Ungaria. Conditia 
de livrare este ex-works, prin urmare transportul este in sarcina 
cumparatorului, a lui B. Totusi, B il mandateaza pe A sa angaje-
ze o firma de transport, urmand sa ii achite costul transportului. 
Transportatorul C factureaza serviciul de transport lui A, iar A, 

aplicand structura de comisionar, va refactura serviciul lui B. Se 
considera ca A a primit si a prestat el insusi serviciul de trans-
port. 
� In cazul sumelor incasate de persoana impozabila in contul 

altei persoane, se aplica structura de comisionar chiar da-
ca nu exista un contract de comision intre parti.  

Exemplu: O companie B incaseaza contravaloarea taxei radio 
TV de la clienti, pe care o vireaza apoi companiilor de radio si 
televiziune. Aceasta taxa este mentionata pe factura emisa de 
compania B, alaturi de propriile sale livrari/prestari efectuate. 
Intrucat taxa radio TV reprezinta o operatiune scutita de TVA 
conform art. 141 alin. (1) lit. o) din Codul Fiscal, fiind efectuata 
de posturile publice de radio si televiziune, compania B va 
pastra acelasi regim la facturarea acestei taxe catre clienti. 
Conform structurii de comisionar, posturile de radio si televiziu-
ne vor factura catre compania B serviciile pentru care aceasta a 
incasat sumele in contul lor. 
� Ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti 

prin schimb, fara facturare, nu se includ in baza de impozi-
tare a taxei, chiar daca beneficiarii nu detin cantitatile de 
ambalaje necesare efectuarii schimbului si achita o 
garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite. Pentru 
vanzarile efectuate prin unitati care au obligatia utilizarii 
aparatelor de marcat electronice fiscale, suma garantiei 
banesti incasate pentru ambalaje se evidentiaza distinct pe 
bonurile fiscale, fara taxa. Restituirea garantiilor banesti nu 
se reflecta in documente fiscale. Persoanele care au primit 
ambalaje in schimbul unei garantii banesti au obligatia sa 
comunice periodic furnizorului de ambalaje, dar nu mai 
tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anu-
ale, cantitatile de ambalaje scoase din evidenta ca urmare 
a distrugerii, uzurii, lipsurilor sau altor cauze de aceeasi 
natura. In termen de 5 zile lucratoare de la data 
comunicarii, furnizorii de ambalaje sunt obligati sa facture-
ze cu taxa cantitatile de ambalaje respective. Daca 
garantiile sunt primite de la persoane fizice de catre propri-
etarul ambalajelor, pe baza evidentei vechimii garantiilor 
primite si nerestituite se va colecta taxa pentru ambalajele 
pentru care s-au incasat garantii mai vechi de un an calen-
daristic. 

� Una din conditiile pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 
5 % pentru livrarea de locuinte ca parte a politicii sociale 
este ca vanzatorul sa solicite cumparatorului o declaratie 
pe propria raspundere autentificata notarial din care sa 
rezulte ca atat cumparatorul, cat si sotul/sotia acestuia, 
daca este cazul, nu a detinut sau nu detine nici o locuinta 
in proprietate pe care a achizitionat-o cu cota de TVA de 
5%.  

� Pentru celelalte categorii de cladiri livrate ca parte a politicii 
sociale, cum ar fi caminele de batrani sau de pensionari, 
casele de copii si centrele de recuperare si reabilitare pen-
tru minori cu handicap si cladirile preluate de primarii pen-
tru a fi inchiriate persoanelor cu situatie economica deza-
vantajoasa, vanzatorul poate aplica cota de TVA de 5% 
daca primeste din partea cumparatorului o declaratie pe 
propria raspundere autentificata notarial din care sa rezulte 
ca va utiliza respectiva cladire conform destinatiilor 
prevazute de lege.  

APEX Team este în continu ă dezvoltare şi de aceea dore şte să  
îşi completeze echipa cu noi contabili şi speciali şti salarizare.  

 

Trimite Ńi C.V. la: recrutare@apex-team.ro 
Aplicaţia dumneavoastră va fi tratată cu discreţie. 

 Alătura ţi-vă echipei!   
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� In cazul livrarii unei constructii si a terenului pe care a fost 
edificata si care formeaza impreuna un singur corp funciar 
(au impreuna un singur numar cadastral), terenul, respectiv 
constructia, urmeaza regimul aceluia dintre ele care are 
valoarea mai mare. Atunci cand terenul si constructia au 
valori egale, regimul corpului funciar va fi stabilit in functie 
de bunul imobil cu suprafata cea mai mare. Aceasta valoa-
re se stabileste in urma unui raport de expertiza.  

� Calificarea unui teren drept construibil sau teren cu alta 
destinatie rezulta din certificatul de urbanism.  

Justificarea deducerii TVA se poate face si pe baza facturilor 
transmise pe cale electronica.  
Orice persoana care inscrie in mod eronat TVA intr-o factura va 
plati aceasta taxa la bugetul statului, iar beneficiarul nu va avea 
dreptul sa deduca aceasta taxa daca operatiunea este scutita 
fara drept de deducere.  
ACCIZE 
� Antrepozitarii autorizati pentru depozitare pot efectua 

operatiuni de aditivare a produselor energetice in regim 
suspensiv.  

� Produsele energetice supuse controlului miscarii pot fi 
achizitionate in vederea folosirii in scopuri exceptate de la 
plata accizelor numai pe baza autorizatiei de utilizator final 
si cu conditia constituirii unei garantii.  

� Autorizatiile de utilizator final pot fi anulate sau revocate de 
catre autoritati, conform unei proceduri ce va fi stabilita prin 
ordin al presedintelui A.N.A.F. Anularea poate fi decisa 
atunci cand au fost oferite informatii inexacte sau incom-
plete in legatura cu autorizarea. O noua cerere de autoriza-
re poate fi depusa dupa un termen de 6 luni de la data 
revocarii / anularii autorizatiei.  

� Pentru achizitionarea produselor energetice care nu sunt 
supuse controlului miscarii, in vederea utilizarii in scopuri 
exceptate de la plata accizelor, companiile vor depune la 
autoritatile fiscale declaratii pe propria raspundere.  

� Pentru achizitiile de produse energetice efectuate de la 
antrepozite fiscale din alte state membre, utilizatorii finali 
autorizati trebuie sa detina si autorizatii de operatori 
inregistrati / neinregistrati.  

� Preturile maxime de vanzare cu amanuntul pentru tigarete 
pot fi declarate si de catre antrepozitarii autorizati pentru 
depozitare care achizitioneaza astfel de bunuri din teritoriul 
comunitar sau din import in vederea livrarii pe piata interna.  

� Companiile autorizate pentru productia de produse energe-
tice pot primi in regim suspensiv bioetanol in vederea 
prelucrarii si vor trebui deci sa isi modifice autorizatiile in 
mod corespunzator.  

� Pana la data de 31 martie 2009, companiile autorizate pen-
tru productia de bunuri accizabile armonizate trebuie sa 
depuna la autoritatea competenta manualul de operare, 
care va fi solicitat si operatorilor economici care 
intentioneaza sa se autorizeze ca producatori de bunuri 
accizabile. Manualul de operare trebuie sa cuprinda si o 
serie de informatii referitoare la fluxurile operationale si 
randamentul utilajelor si instalatiilor.  

� Pana la 31 martie 2009, companiile autorizate pentru 
productia de bunuri accizabile trebuie sa isi completeze 
autorizatiile prin inscrierea materiilor prime accizabile 
achizitionate in regim suspensiv. Nerespectarea acestui 
termen se sanctioneaza prin revocarea autorizatiei de an-
trepozit fiscal.  

� Companiile autorizate pentru productia de bauturi alcoolice 
si alcool etilic care nu au obtinut de la Autoritatea Nationala 
a Vamilor incadrarea tarifara a produselor fabricate trebuie 
sa depuna documentatia prevazuta de Norme pana la data 
de 31 ianuarie 2009. Nerespectarea termenului respectiv 
se sanctioneaza cu revocarea autorizatiei.  

� Companiile care returneaza producatorilor, in vederea 
reciclarii, reconditionarii sau distrugerii, bunuri accizabile 
eliberate in consum pot obtine restituirea accizelor, con-
form procedurii stabilite in Norme.  

� Companiile care achizitioneaza bauturi alcoolice sau pro-
duse energetice in regim de scutire directa de la plata acci-
zelor, pe baza autorizatiilor de utilizator final, risca revoca-
rea autorizatiei si plata accizelor in cazul in care nu depun 
in termen situatiile lunare prevazute de lege.  

� Scutirea de accize pentru produsele energetice livrate in 
vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru 
aeronave, altele decat aviatia turistica in scop privat, se 
acorda si furnizorului care efectueaza livrarea prin interme-
diul unei companii autorizate, precum si furnizorului care 
factureaza combustibilul pentru aviatie catre companii de 
intermediere care administreaza contracte cu companiile 
aeriene.  

� Utilizarea carburantilor produsi in totalitate din biomase 
este scutita de la plata accizelor. In cazul carburantilor care 
contin minim 4 % in volum produse obtinute din biomasa 
se practica o acciza redusa.  

� Companiile care importa sau efectueaza achizitii intraco-
munitare de bunuri supuse accizelor nearmonizate nu au 
obligatia evidentierii distincte a accizelor in facturile emise 
catre cumparatorii acestor bunuri.  

ORDIN nr. 1746 din 16 decembrie 2008 pentru aprobar ea 
modelului si continutului formularului (300) "Decon t de 
TVA” (MO 864/2008) 
Printre cele mai importante modificari mentionam:  
� au fost introduse randuri separate pentru livrarile / 

achizitiile de locuinte ca parte a politicii sociale, taxabile in 
cota redusa de TVA de 5%; 

� la randurile 1, respectiv 4, 4.1, 15 si 15.1 privind livrari, 
respectiv achizitii intracomunitare de bunuri, se vor inscrie 
si reducerile de pret acordate / primite intr-un alt trimestru 
decat cel in care a avut loc livrarea / achizitia respectivelor 
bunuri.  

ORDIN nr. 1809 din 24 decembrie 2008 pentru modific area 
Ordinului presedintelui ANAF nr. 101/2008 privind a proba-
rea modelului si continutului formularelor utilizat e pentru 
declararea impozitelor, taxelor si contributiilor c u regim de 
stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa ( MO 894/-
2008) 

ORDIN nr. 1607 din 17 decembrie 2008 privind modifi carea 
si completarea Ordinului ministrului mediului si 
gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea M etodo-
logiei de calcul al contributiilor si taxelor dator ate la Fon-
dul pentru mediu (MO 864/2008) 
Printre cele mai importante precizari, mentionam cele legate de 
ecotaxa aplicabila de la 1 ianuarie 2009. 
Obligatia de a calcula si plati ecotaxa de 0,2 lei/bucata revine 
operatorilor economici care introduc pe piata nationala pungi 
avand manere integrate sau aplicate, de tip sacosa-banana sau 
maiou, oricare ar fi destinatia si modul de comercializare / distri-
buire a acestora, dupa cum urmeaza: 
� producatorului, pentru pungile fabricate in Romania; 
� importatorului, pentru pungile provenind din tari din afara 

Uniunii Europene; 
� persoanei fizice sau juridice romane autorizate, care intro-

duce pe piata nationala pungile provenind din tari membre 
ale U.E. 

Nu sunt supuse taxarii: 
� pungile confectionate din hartie si materiale textile; 
� pungile confectionate din alte materiale decat cele 

prevazute mai sus pentru care operatorul economic face 
dovada biodegradabilitatii respectivului material. 
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Caracterul biodegradabil al materialului se stabileste in baza 
evaluarii conformitatii, potrivit prevederilor Legii nr. 608/2001 
privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, cu 
urmatoarele categorii de standarde aplicabile: standarde 
internationale, standarde romane sau standarde nationale ale 
statelor membre ale UE care adopta standarde europene armo-
nizate. 
Operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi din 
materiale biodegradabile, trebuie sa intocmeasca declaratia de 
conformitate si sa detina rapoartele de incercare, certificatele 
sau alte documente ce atesta conformitatea materialului cu 
standardele prevazute mai sus si sa informeze cumparatorii si 
consumatorii finali asupra caracterului biodegradabil al pungii 
prin inscriptionarea sau marcarea acesteia. 

ORDIN nr. 1801 din 22 decembrie 2008 pentru aprobar ea 
Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 3/2008 ( MO 883/ 
2008) 
In situatia in care contribuabilul, cu buna-credinta, efectueaza o 
plata mai mare decat cuantumul creantei fiscale inscrise eronat 
intr-o declaratie fiscala care a fost corectata ulterior de catre 
contribuabil sau au fost stabilite de catre organul fiscal diferente 
datorate in plus fata de creanta fiscala initiala, in conditiile legii, 
data stingerii, in limita sumei platite suplimentar, este data platii 
astfel cum aceasta este definita de lege, daca suma platita su-
plimentar nu a fost stinsa pana la data corectarii de catre contri-
buabil sau pana la data stabilirii de catre organul fiscal a 
diferentei datorate in plus. 

ORDIN nr. 8061 din 16 decembrie 2008 pentru modific area 
si completarea Normelor privind procedurile simplif icate de 
vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui AN AF nr. 
5465/2007(MO 888/2008) 
Principalele modificari se refera la:  
� comisionarii vamali pot fi autorizati sa utilizeze proceduri 

simplificate de vamuire la domiciliu sau sa depuna 
declaratii vamale simplificate pentru companiile pe care le 
reprezinta in vama (direct sau indirect);  

� orice persoana juridica stabilita in Comunitate poate utiliza 
procedurile simplificate mentionate mai sus, daca 
actioneaza ca reprezentant vamal indirect pentru o singura 
persoana;  

� au fost eliminate unele dintre conditiile impuse pentru 
obtinerea autorizatiei de utilizare a procedurilor simplificate 
de vamuire;  

� autorizatiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de 
vamuire, emise anterior datei de 1 ianuarie 2009 vor fi ree-
valuate de autoritatile vamale in perioada 1 ianuarie - 14 
martie 2009. In cazul in care se constata indeplinirea 
conditiilor legale de autorizare, vor fi emise autorizatii noi la 
cererea titularilor. In caz contrar, autorizatiile isi inceteaza 
valabilitatea la data de 14 martie 2009. 

Prevederile Ordinului au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 
2009. 

CIRCULARA nr. 1 din 5 ianuarie 2009 privind nivelul  ratei 
dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei  valabil 
in luna ianuarie 2009 (MO 27/2009) 
Pentru luna ianuarie 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a 
BNR este de 10,25% pe an. 

ORDIN nr. 23 din 19 ianuarie 2009 pentru stabilirea  valorii 
sumei lunare indexate care se acorda sub forma de t ichete 
de cresa pentru semestrul I 2009 (MO 39/2009) 
Pentru semestrul I 2009, incepand cu luna februarie, valoarea 
sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de 
cresa este de 350 lei. 

 

 

ORDIN nr. 3483 din 26 noiembrie 2008 pentru aprobar ea 
Normelor privind determinarea, retinerea si virarea  impozi-
tului pe castigul de capital rezultat din transferu l titlurilor 
de valoare, obtinut de persoanele fizice (MO 24/200 9) 
Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului aplicat asupra 
castigului realizat din tranzactiile cu titluri de valoare, altele 
decat titlurile de participare, pentru fiecare tranzactie de 
vanzare sau la scadenta, in cazul instrumentelor financiare deri-
vate, revine intermediarilor. Cota de impozit aplicata de catre 
intermediari asupra castigului este de 1%. 
De asemenea persoana fizica va avea obligatia ca, pe baza 
documentelor justificative primite de la intermediar, sa 
evidentieze in declaratia privind venitul realizat urmatoarele: 
� castigul net anual/pierderea neta anuala obtinut/obtinuta 

din transferul titlurilor de valoare detinute in portofoliu cel 
mult 365 de zile inclusiv; 

� castigul net anual/pierderea neta anuala obtinut/obtinuta 
din transferul titlurilor de valoare detinute in portofoliu mai 
mult de 365 de zile.  

ORDIN nr. 144 din 17 decembrie 2008 pentru aprobare a 
Normelor privind determinarea, retinerea si virarea  impozi-
tului pe castigul de capital rezultat din transferu l titlurilor 
de valoare, obtinut de persoanele fizice (MO 24/200 9) 
Dintre modificarile si respectiv completarile aduse de Normele 
aprobate prin acest Ordin, mentionam:  
� completarea definitiei „stock option plan” prin includerea si 

a valorilor mobiliare tranzactionate intr-un sistem alternativ 
de tranzactionare;  

� introducerea de exceptii si situatii speciale noi pentru care 
normele prevad expres modalitatea de stabilire a pretului 
de cumparare pentru valorile mobiliare;  

� se aduc noi clarificari privind procedura de tranzactionare a 
valorilor mobiliare si de determinare a castigului net rezul-
tat in scopul stabilirii impozitului, in special in ceea ce 
priveste obligatiile ce le revin depozitarului central si inter-
mediarilor.  

Se mentioneaza printre altele obligatia intermediarilor de a de-
pune o declaratie privind calculul si retinerea impozitului pentru 
fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana in 
ultima zi a lunii februarie inclusiv, a anului curent, pentru anul 
precedent. 

ORDIN nr. 1815 din 29 decembrie 2008 pentru aprobar ea 
modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul 
III din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal (MO 2/200 9) 
Ordinul modifica declaratia 200 "Declaratie privind veniturile 
realizate" si formularul 250 "Decizie de impunere anuala pentru 
veniturile realizate din Romania de persoanele fizice". 
Modificarile se refera la introducerea unei rubrici pentru decla-
rarea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor realizate din 
derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere, 
calificate in categoria venituri din activitati independente si sta-
bilirea impozitului anual datorat. 
Emiterea deciziilor de impunere anuala se va face pana la data 
de 15 septembrie a anului urmator celui pentru care se face 
impunerea.  
Formularele vor fi utilizate pentru definitivarea impozitului anual 
aferent veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2008. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 217 din 4 decembrie 2008 
privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de s timula-
re a innoirii Parcului auto national (MO 848/2008) 
Ordonanta prevede reluarea Programului de stimulare a innoirii 
Parcului auto national in anul 2009. In acest sens, vechimea 
masinilor care pot intra in acest program a fost redusa de la 12 
la 10 ani iar prima de casare a fost majorata de la 3000 de lei la 
3800 de lei. Prima de casare va putea fi obtinuta o singura data 
si se va scadea din pretul de achizitie al unui autoturism nou. 



Pag. 5 

 © 2009 APEX Team International 

 

Programul se va aplica pana la 11 decembrie 2009. 

ORDIN nr. 3687 din 17 decembrie 2008 privind nivelu l acci-
zei minime pentru tigarete (MO 860/2008) 
Nivelul accizei minime pentru tigarete in perioada 1 ianuarie-30 
iunie 2009 inclusiv va fi de 44,64 euro/1.000 tigarete, respectiv 
de 166,79 lei/1.000 tigarete.  

ORDIN nr. 1747 din 16 decembrie 2008 privind modifi carea 
Ordinului presedintelui ANAF nr. 1/2008 pentru apro barea 
modelului si continutului unor formulare de declara tii infor-
mative (MO 887/2008) 
Ordinul aproba modelul formularului 393 "Declaratie informativa 
privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete”. Se 
completeaza de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA 
care in cursul 2008 au prestat servicii de transport rutier 
international de persoane. 

ORDIN nr. 13 din 19 decembrie 2008 pentru aprobarea  Re-
glementarilor contabile conforme cu directivele eur opene, 
aplicabile institutiilor de credit, institutiilor f inanciare ne-
bancare si Fondului de garantare a depozitelor in s istemul 
bancar (MO 879/2008) 

ORDIN nr. 22 din 18 decembrie 2008 pentru aprobarea  Nor-
melor privind cerintele de informare si de raportar e referi-
toare la auditul statutar al situatiilor financiare  ale 
societatilor de asigurare/reasigurare (MO 894/2008)  

REMINDER – Ce cursuri valutare folosim  

REMINDER – Nu uitati sa solicitati partenerilor de af aceri 
straini certificatul lor de rezidenta fiscala emis in 2009 
Certificatele de rezidenta fiscala eliberate in anul 2008 sunt 
valabile si in primele 60 zile calendaristice din anul 2009. 

 RATA INFLATIEI (sursa: www.insse.ro)  
Institutul National de Statistica a publicat rata inflatiei aferenta 
anului 2008. Prezentam o evolutie a ratei inflatiei in ultimii 8 ani: 

REMINDER – DEPRECIEREA CREANTELOR CLIENTI 
In conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile confor-
me cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, 
creantele se prezinta in situatiile financiare la valoarea lor pro-
babila 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. 
Care sunt implicatiile fiscale generate de creantel e incerte 
si constituirea de provizioane? 
In conformitate cu prevederile art 22 din Codul fiscal 
urmatoarele provizioane sunt deductibile la calculul rezultatului 

Scop  Cursul valutar folosit  
Plafonul pentru achizitii intracomunitare de 10.000 euro, apli-
cabil in cursul unui an calendaristic 3.3817 lei / euro (valabil la data aderarii) 

Persoana impozabila stabilita in Romania care in cursul anu-
lui 2009 realizeaza o cifra de afaceri ce depaseste plafonul 
de 35.000 euro trebuie sa se inregistreze in scopuri deTVA in 
termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins/depasit 
acest plafon 

3.3817 lei / euro (valabil la data aderarii) 

Plafonul de 100.000 euro pentru determinarea perioadei fis-
cale pentru TVA si pentru incadrarea in cadrul regimului 
microintreprinderilor 

3.9852 lei / euro (valabil pentru 31 decembrie al anului prece-
dent) 

Plafonul de 35.000 euro privind vanzarile la distanta 3.3817 lei / euro (valabil la data aderarii) 
Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile 
patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pen-
tru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul 
echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu 
mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impo-
zitului pe profit 

3.6827 lei / euro (cursul mediu pentru anul 2008) 

Stabilirea limitei de deductibilitate a cheltuielilor pentru: 
� contributii ale angajatilor la scheme de pensii facultative 

in limita a 400 euro intr-un an fiscal pentru fiecare partici-
pant 

� prime de asigurare voluntara de sanatate, in limita a 400 
euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant 

� taxele si contributiile catre organizatiile neguvernamenta-
le sau asociatii profesionale (in limita a 4000 euro anual) 

  
� Cursul BNR la data inregistrarii cheltuielilor 
 
 
� Cursul BNR la data inregistrarii cheltuielilor 
  
� Cursul BNR la data platii contributiilor 
  

Impozitul pe venit 
Transformarea contributiilor retinute pentru fondurile de pen-
sii facultative din lei in euro, pentru verificarea incadrarii in 
plafonul anual de 400 euro 

  
Cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care se platesc 
drepturile salariale 

Venituri din activitati independente 
Stabilirea limitei de deductibilitate a contributiilor la scheme 
facultative de pensii in limita a 400 euro anual pentru o per-
soana si respectiv a primei de asigurare privata de sanatate, 
in limita a 400 euro anual pentru o persoana 

  
3.6827 lei / euro - cursul mediu anual pentru anul 2008 

Cursul folosit pentru accize, taxa speciala pentru autovehicu-
le, impozitul la titeiul din productia interna 3.7364 lei / euro (valabil la 01.10.2008), publicat in JO al UE. 

Anul 2000 2001 2002 2003 
Rata inflatiei 45,7 % 34,5 % 22,5% 15,3% 

2004 2005 2006 2007 2008 
11,9% 9% 6,56% 4,84% 6,3% 
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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 ianua-
rie 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 afilia-

ta contribuabilului; 
ο au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului. 
� Provizioanele constituite pentru creantele asupra clientilor, 

inregistrate de catre contribuabili inainte de 1 ianuarie 
2004, sunt deductibile in limitele prevazute mai sus in 
situatia in care creantele respective indeplinesc cumulativ 
urmatoarele conditii: 

ο nu sunt garantate de alta persoana; 
ο sunt datorate de o persoana care nu este persoana afilia-

ta contribuabilului; 
ο au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului; 
ο creanta este detinuta asupra unei persoane juridice pen-

tru care a fost deschisa procedura falimentului, pe baza 
hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie; 

ο nu au mai fost constituite provizioane deductibile fiscal 
pentru creanta respectiva. 

� Provizioanele constituite in limita unui procent de 100% din 
valoarea creantelor asupra clientilor care indeplinesc cu-
mulativ 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 afilia-

ta 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 – Constatare pierdere mai mare de jumatate d in 
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 

INDICATORI SOCIALI 

 Contributii 2009  Angajator (rata %)  
Angajat 
(rata %)  

Contributia pentru asigurari sociale  

18,5 % pentru conditii normale de munca (*) 
23,5 % pentru conditii deosebite de munca (*) 
28,5 % pentru conditii speciale de munca (*) 
* NOTA: Noile cote se aplica incepand cu 1 ianuarie 2009  

9,5% 

Contributia pentru concedii medicale si indemnizatii de 
asigurari de sanatate 0,85%   

Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale 0,15% - 0,85%  in functie de codul CAEN al activitatii 
principale   

Contributia la fondul de somaj 0.5%  0,5%  
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25%   
Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate 5,2%  5,5% 
Comisionul ITM  0,25% sau 0,75%   
Impozitul pe veniturile din salarii   16% 
Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap 
(pentru societatile care au peste 50 salariati) 

4 * 50% salariu minim pe economie (600 RON) la fiecare 
100 de salariati   

Valoarea unui tichet de masa  8,31 RON    

Salariul minim pe economie (brut) 

Incepand cu 1 ianuarie 2009: 
600 RON - pentru muncitori necalificati 
720 RON – pentru functii care necesita studii medii 
1200 RON – pentru functii care necesita studii superioare 

  

Castigul salarial mediu nominal brut INSSE noiembrie 
2008 1.844 RON   

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

  
13 RON 
32,50 RON 
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cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezer-
ve; 

� daca activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la 
nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul 
social. 

AGENDA lunii februarie 2009 
Zilnic nu uitati: 
� Sa completati registrul de casa (sau sa imprimati registrul 

intocmit in format electronic) 
� Sa completati jurnalul de vanzari si cumparari 
La final de luna nu uitati: 
� Sa completati Registrul Jurnal; 
� Sa inregistrati la Administratia Financiara contractele de 

prestari servicii incheiate cu nerezidentii in cursul lunii; 
� Sa faceti inventarierea patrimoniului in cazul in care folositi 

inventarul intermitent; 
� Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru indeplinirea reglementari in domeniul TVA: 
� Mentionati pe documentele emise catre partenerii din Uniu-

nea Europeana codul de inregistrare in scopuri de TVA;  
� Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile pri-

mite; 
� Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite; 
� Verificati mentiunilor referitoare la TVA (ex. „taxare inver-

sa”, „operatiune neimpozabila” etc.) inscrise pe factura; 
� Inscrierea pe facturile primite a sumei de TVA in cazul 

taxarii inverse;    
� Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale pri-

mite; 
� Completati Registrul non-transferurilor; 
� Mentionati in contractele comerciale contractate şi decon-

tate în valută cursul de schimb care va fi utilizat (BNR sau 
cursul bancii comerciale). 

In cursul lunii nu uitati: 
Ca luni, 2 februarie este ultima zi pentru depunere a: 
� Optiunii de catre microintreprinderi referitoare la plata im-

pozitului pe profit, in situatia in care doresc sa renunte la 
regimul de impunere aplicabil microintreprinderilor; 

� „Cererii pentru optiunea de a determina venitul net in sis-
tem real” insotita de „Declaratia privind venitul estimat din 
activitati independente”, respectiv cea privind venitul esti-
mat 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 ve-
derea stabilirii impozitelor locale. Aceeasi obligatie revine 
si utilizatorilor din cadrul unor contracte de leas ing 
financiar aferente autoturismelor sau cladirilor. 

Ca luni, 2 februarie 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, impo-
zitul 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 ianua-
rie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira 
inmatricularea. 

Ca marti, 10 februarie este ultima zi pentru depune rea: 
� declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 

taxa hoteliera 

Ca marti, 10 februarie este ultima zi pentru plata:  
� taxei hoteliere 
� taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  
Ca luni, 16 februarie este ultima zi pentru depuner ea: 
� declaratiei anuale privind impozitul pe profit (formularul 

101, cod 14.13.01.04), de catre contribuabilii care, pana la 
aceasta data au definitivat inchiderea exercitiului financiar 
anterior, de organizatiile nonprofit, precum si de contribua-
bilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si 
plantelor tehnice, pomicultura si viticultura;  

� declaratiei Intrastat pentru luna ianuarie 2009  
Ca luni, 16 februarie este ultima zi pentru plata: 
� impozitului pe profit final aferent anului 2008 de catre con-

tribuabilii care, pana la aceasta data au definitivat 
inchiderea exercitiului financiar anterior, de organizatiile 
nonprofit, precum si de contribuabilii care obtin venituri 
majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomi-
cultura si viticultura 

Ca miercuri, 25 februarie este ultima zi pentru dep unerea: 
� declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul general 

consolidat (formular 100) * 
� declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele 

asigurarilor sociale si fondurilor speciale (formular 102)* 
� declaratiei privind accizele (formular 103) * 
� decontului de TVA (formular 300) * 
� declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a 

obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale 
� declaratiei privind obligatiile de plata catre bugetul fondului 

national unic de asigurari sociale de sanatate pentru 
asigurari sociale de sanatate si pentru concedii si 
indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 

� listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a 
obligatiilor de plata catre Fondul national unic de asigurari 
sociale de sanatate 

� declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a 
obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj 

� declaratiei fiscale privind comisionul datorat de angajatori 
catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) 

� declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din 
strainatate obtinute de catre persoanele fizice care 
desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele 
fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturi-
lor consulare acreditate in Romania (formular 224)  

� decontului special de TVA (formular 301) * 
� declaratiei privind obligatiile de plata la veniturile Fondului 

pentru mediu 
� cerere pentru utilizarea altei perioade fiscale decat luna 

sau trimestrul pentru persoanele impozabile inregistrate in 
scopuri de TVA 

� declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile 
de servicii efectuate in anul 2008 (formular 392A) 

� declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile 
de servicii si achizitiile efectuate in anul 2008 (formular 
392B) 

� declaratie informativa privind veniturile obtinute din 
vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de 
persoane, cu locul de plecare din Romania in anul 2008 
( nou formular 393). 

Ca miercuri, 25 februarie este ultima zi pentru pla ta: 
� accizelor 
� impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia inter-

na 
� impozitului pe veniturile nerezidentilor 
� TVA  
� impozitului pe salarii 
� impozitului pe veniturile din activitati independente, cu re-
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gim de retinere la sursa 
� impozitului pe veniturile din dividende 
� impozitului pe veniturile din dobanzi 
� impozitului pe alte venituri din investitii 
� impozitului pe veniturile din pensii 
� impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de noroc 
� impozitului pe veniturile din alte surse  
� contributiei de asigurari sociale  
� contributiei la asigurarile sociale de sanatate  
� contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de 

asigurari sociale de sanatate 
� contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj 
� plata comisionului pentru pastrarea si completarea carne-

telor de munca 
� contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli 

profesionale 
� varsamintelor de la angajator cu cel putin 50 de angajati 

pentru persoanele cu handicap neincadrate 
� contributiei la Fondul pentru mediu 
� taxei pe jocurile de noroc. 
Ca duminica, 1 martie este ultima zi: 
� de valabilitate a certificatului de rezidenta fiscala aferent 

anului 2008, pentru care se fac platile catre nerezidenti in 
anul 2009 (in baza conventiei de evitare a dublei impuneri)  

Ca luni, 2 martie este ultima zi pentru depunerea: 
� declaratiei anuale privind retinerea la sursa a impozitului 

pe veniturile din activitati independente; 
� declaratiei anuale privind impozitul pe reprezentante; 
� fiselor fiscale aferente anului 2008. 

 
IMPORTANT 
Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta 
in completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul Ministeru-
lui de Finante: www.mfinante.ro   
Declaratiile fiscale evidentiate cu * pot fi depuse prin mijloace 
electronice de transmitere la distanta de contribuabilii care au 
optat pentru depunerea online a declaratiilor si au un certificat 
digital. 
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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: 
� Servicii de “Start up”   

� Organizarea functiei contabile   

� Tinere de contabilitate  

� Asistenta contabila   

� Consultanta fiscala si contabila  « on line »  

� Salarizare si servicii conexe 

� Asistenta in implementarea ERP 

� Training 

Phone: + 40 (0) 31 809 2739  
Phone: + 40 (0) 74 520 2739 

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

Site:  www.apex-team.ro 

B-dul Dacia 56,  
Bucuresti, Sector 2 

ACCOUNTING AND PAYROLL 
EXPERT TEAM 
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