
Ordinul 520 din 25 aprilie 2005 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor 
materiale din deconturile de taxa pe valoare adaugata 

Conform prezentului ordin pot fi corectate urmatoarele erori: 

erori de transcriere, cum sunt: 

preluarea eronata a sumelor din jurnalele de TVA; 

inversarea unor cifre din sumele trecute in decont; 

preluarea eronata a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare;  

inregistrarea in decont a diferentelor de TVA de plata constatate de catre organele de con-
trol; 

erori provenind din inscrierea in decontul de TVA a sumelor solicitate la rambursare in pe-
rioada anterioara. 

Prevederile prezentului Ordin nu se aplica pentru corectarea erorilor de inregistrare in evi-
dentele platitorilor a TVA, caz in care se aplica prevederile Codului de Procedura Fiscala, 
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la corectarea de catre con-
tribuabili a TVA. 

Corectarea erorilor materiale se poate face din initiativa organului fiscal sau a con-
tribuabilului. Modelul deciziei (emisa de organele fiscale) de corectare  a erorilor materiale 
din decontul de TVA este prevazut la anexa nr. 2 la prezentul Ordin. 

Pe baza deciziei de corectare emisa de organele fiscale, contribuabilii vor prelua sumele 
reprezentand taxa suplimentara de plata sau taxa de rambursat, dupa caz, la sectiunea 
Regularizari din decontul perioadei fiscale urmatoare. 

Nu se pot corecta deconturile de TVA aferente perioadelor fiscale supuse inspectiei fiscale. 

Corectarea decontului de TVA se poate face in cadrul termenului de prescriptie. 

Ordinul nr .520 a intrat in vigoare la data de 16 mai 2005.  

Ordinul nr. 557 din 3 mai 2005 modifica si completeaza Ordinul nr. 1849/2003 al ministru-
lui finantelor publice privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, 
comune pe economie, cu modificarile si completarile ulterioare  

Prezentul Ordin prevede ca nu se vor elibera formulare tipizate cu regim special pentru 
acei contribuabili persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica daca 
acestia se afla in una din urmatoarele situatii: 

1. nu au depus declaratiile fiscale sau situatiile financiare la termenele de depunere la care 
aveau aceasta obligatie; 

2. nu au fost gasiti, in mod repetat, cu ocazia actiunilor de inspectie fiscala la domiciliul fiscal 
declarat sau la sediul social inregistrat; 

3. organul fiscal, ca urmare a constatarilor efectuate cu ocazia inspectiei fiscale la sediul con-
tribuabilului, a depus o sesizare penala in legatura cu modul de gestionare si utilizare a 
documentelor fiscale, la institutia competenta; 

4. Sunt cuprinsi in evidenta speciala a contribuabililor inactivi, constituita conform prevederilor 
Codului de procedura fiscala. 

Listele cuprinzand contribuabilii mentionati mai sus se intocmesc lunar de catre unitatile 
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fiscale teritoriale si se transmit pana la data de 20 a fie-
carei luni catre Compania Nationala Imprimeria Na-
tionala SA. 

Listele cuprinzand contribuabilii a caror situatie fiscala a 
fost clarificata se vor transmite zilnic catre Compania 
Nationala Imprimeria Nationala  SA.  

Circulara nr. 15 a BNR din 3 mai 2005 privind nivelul ratei 
dobanzii de referinta valabil in luna Mai 2005 

Pentru luna mai 2005, nivelul ratei dobanzii de referinta a 
BNR este de 7,96% pe an.  

Legea nr. 101 din 3 mai 2005 aproba Ordonanta nr. 5/2005 
pentru modificarea art.6 alin. (1) din Legea nr. 348/2004 
privind denominarea monedei nationale, cu o serie de 
modificari. 

Prezenta Lege prevede ca preschimbarea actualelor 
bancnote si monede se va putea face pe o perioada 
nelimitata de timp. Vechiul termen de preschimbare era 
de maximum 3 ani, pana la 31 decembrie 2009. 

Pana la data de 30 iunie 2005, societatile comerciale pe 
actiuni si in comandita pe actiuni vor hotari denominarea 
valorii nominale a actiunilor, astfel incat noua valoare sa 
fie multiplu de 100, si majorarea sau reducerea core-
spunzatoare a capitalului social, cu pastrarea numarului 
de actiuni si a cotei de participare la capitalul social. 
Modificarea capitalulului social se va efectua cu apro-
barea adunarii generale extraordinare a actionarilor. 
Aceleasi reglementari se aplica tuturor entitatilor 
economice. 

Inregistrarea in registrul comertului a majorarii sau re-
ducerii capitalului social se va efectua fara plata taxelor si 
tarifelor legale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
31/1990 privind societatile comerciale, republicata. 

In situatia in care societatile mentionate anterior nu pro-
cedeaza conform prezentei legi, Oficiul National al Regis-
trului Comertului va inregistra din oficiu, la data de 1 iulie 
2005, diminuarea valorii nominale a actiunilor emise de 
catre societatile in cauza, astfel incat sa fie respectate 
prevederile mentionate anterior. 

Diminuarea capitalului social va fi inregistrata de catre 
societatile respective, conform normelor comune emise 
de Ministerul Finantelor Publice si de Comisia Nationala 
a Valorilor Mobiliare.            

Ordin nr. 516 din 22 aprilie 2005 pentru aprobarea Proce-
durii de administrare i monitorizare a marilor con-
tribuabili în vederea aplic rii Ordinului ministrului fi-
nan elor publice nr. 343/2005 privind organizarea activit -
ii de administrare a marilor contribuabili  

Ordinul cuprinde o anexa in care este descrisa in detaliu 
procedura de administrare si monitorizare a marilor con-
tribuabili de catre Directia generala de administrare a 
marilor contribuabili        

Ordin nr. 545 din 28 aprilie 2005 privind deciziile de im-
punere anual

 

Prin prezentul Ordin se aproba modelul i con inutul ur-
matoarelor formulare (prezentate in anexa nr.I): 

1. Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate de 
persoanele fizice romane cu domiciliul în Romania, cod 
14.13.02.13/a; 

2. Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate de 
persoanele fizice romane fara domiciliu în Romania si 
persoanele fizice straine, cod 14.13.02.13/6a; 

3. Decizie de impunere anuala pentru veniturile din straina-
tate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul în 
Romania, a caror impunere în Romania este finala, cod 
14.13.02.13/5a. 

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare 
si de pastrare a formularelor prevazute mai sus sunt cu-
prinse in anexa nr. II. 

Pana la data de 30 septembrie a anului urmator celui 
pentru care se face impunerea, organul fiscal competent 
emite deciziile de impunere anuala pe baza datelor din 
declara iile de venit global, din declara iile speciale si a 
celorlalte informa ii aflate la dispozi ia sa. 

Anexele nr. I si II fac parte integranta din prezentul ordin.  

Ordin nr. 546 din 28 aprilie 2005 privind modelul si con-
inutul fisei fiscale 

Se aproba modelul si con inutul formularului 210 "Fisa 
fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii", cod 
14.13.01.13/1 (prevazut in anexa nr. I). 

Fisele fiscale se completeaza si se depun conform in-
struc iunilor prevazute in anexa nr. II. 

Angajatorii/Platitorii de venituri din salarii si asimilate 
salariilor au obliga ia depunerii fiselor fiscale in format 
electronic, cu respectarea condi iilor prevazute in anexele 
nr. III si IV. 

Formatul electronic va fi inso it de borderoul centralizator 
prevazut in anexa nr. III, editat cu ajutorul programului de 
asisten a, semnat si stampilat, conform legii. 
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Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si 
pastrare a fiselor fiscale sunt stabilite in anexa nr. V. 

Anexele nr. I. II, III, IV si V fac parte integranta din prezen-
tul ordin. 

Prevederile prezentului ordin se aplica pentru veniturile din 
salarii si asimilate salariilor realizate incepand cu data de 1 
ianuarie 2005.  

ORDIN nr. 79 din 21 aprilie 2005 privind aprobarea Proce-
durii de implementare a Programului pentru sprijinirea dez-
voltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita 
sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit  

Obiectivul principal al Programului il constituie cresterea 
competitivita ii si capitalizarea intreprinderilor mici si mijlocii 
prin alocarea de fonduri in limita sumelor platite pentru im-
pozitul pe profitul reinvestit, realizandu-se astfel o mai buna 
consolidare a capitalului autohton in perspectiva integrarii 
Romaniei in Uniunea Europeana si a competi iei la care vor 
fi supuse aceste societa i pe pia a unica.        

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2005 este 
de 245 miliarde lei, din care: 

1. 99% pentru alocarea de fonduri; 

2. 1% la dispozi ia Agen iei Na ionale pentru Intreprinderi Mici 
si Mijlocii si Coopera ie, constand in cheltuieli pentru imple-
mentarea, promovarea, administrarea, monitorizarea si 
evaluarea Programului. 

Agen ii economici pot beneficia de prevederile Programului, 
daca indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele 
criterii: 

1. au capital social integral privat; 

2. si-au indeplinit la termen obliga iile de plata a contribu iilor, 
impozitelor si taxelor catre bugetul de stat; 

3. au incheiat anul fiscal anterior anului in curs cu bilan 
pozitiv si au reinvestit in tot sau in parte profitul; 

4. nu au aplicat amortizarea accelerata pentru activul respec-
tiv. 

Beneficiarii primesc fonduri in limita impozitului aferent 
profitului pe care societatea l-a reinvestit (de exemplu: 
profitul unei societa i la sfarsitul anului 2004 este de 10 
milioane lei. Din acest profit societatea investeste 5 milio-
ane lei. Valoarea ajutorului de stat este in acest caz 
5.000.000 lei x 25% = 1.250.000 lei. Daca societatea ar fi 
investit intregul profit realizat, de 10 milioane lei, atunci ar fi 
putut beneficia de un ajutor de stat in valoare maxima de 
10.000.000 lei x 25% = 2.500.000 lei), dar nu mai mult de 2 
miliarde lei pentru fiecare beneficiar  

ORDIN nr. 175 din 13 aprilie 2005 privind pro-
cedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de 
protec ie a mediului de catre agen ii economici cu activitate 
industriala 

Prezentul ordin prevede in anexa nr.1 domeniile de activi-
tate pentru care agentii economici trebuie sa se supuna 
prevederilor reglementarilor din domeniul protec iei mediu-
lui. 

Agentii economici sunt obligati ca la elaborarea strategiei 
de firma sa aiba in vedere integrarea aspectelor privind 
protectia mediului. 

Agentii economici pot utiliza, printre altele, ca instrumente: 
acordurile voluntare incheiate cu autoritatile, implemen-
tarea Sistemului de management de mediu, analiza ciclului 
de viata a produselor, contabilitatea de mediu", eticheta 
ecologica si/sau declaratia de mediu pentru produse. 

Agentii economici au obligatia sa infiinteze un comparti-
ment cu atributii in domeniul protectiei mediului, care este 
in directa coordonare a directorului general. 

Agentii economici au obligatia sa transmita semestrial Di-
rectiei infrastructura calitatii si mediu din cadrul Ministerului 
Economiei si Comertului informatiile privind protectia me-
diului (datalii in anexa nr. 2 a prezentului ordin).  

Agenda lunii IUNIE 2005 

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 faceti inventarierea patrimoniului in cazul in care folositi 
inventarul intermitent ; 

 

Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii (regula de 5 zile 
nu este aplicabila si serviciilor); 

In cursul lunii nu uitati : 

Ca 15 iunie este ultima zi pentru plata: 

Impozitului pe veniturile din activitatile independente 
(transa II); 

Impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor 
(transa II); 

Impozitului pe veniturile din activitati agricole 

 

in system 
real (transa II); 

Impozitului pe cladiri (transa 
II); 

Impozitului pe teren (transa 
II); 

Taxei asupra mijloacelor  de 
transport (transa II); 

Taxei pentru afisaj in scop 
de reclama si publicitate 
(transa II); 
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Ca  20 iunie este ultima zi pentru plata: 

Impozitului pe reprezentante 

Ca  27 iunie este ultima zi pentru depunerea: 

declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul general 
consolidate (formular 100); 

decontului de taxa pe valoare adaugata (formular 300); 

declaratiei privind evidenta nominala  a asiguratilor si a 
obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale; 

declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obli-
gatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj; 

decontului special de taxa pe valoare adaugata (formular 
301); 

declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din straina-
tate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara 
activitate in Romania si de catre persoanle fizice romane 
angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare 
acreditate in Romania (formular 224); 

declaratiei privind obligatiile de plata la veniturile Fondului 
pentru mediu;          

Ca  27 iunie este ultima zi pentru plata: 

Accizelor; 

impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia in-
terna; 

impozitului pe veniturile nerezidentilor; 

taxei pe valoare adaugata;  

impozitului pe salarii; 

impozitului pe veniturile din activitati independente, cu 
regim de retinere la sursa; 

impozitului pe veniturile din dividende; 

impozitului pe veniturile din dobanzi; 

impozitului pe alte venituri din investitii; 

impozitului pe veniturile din pensii; 

impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de noroc; 

impozitului pe veniturile din alte surse;  

contributiei de asigurari sociale;  

contributiei la 
asigurarile sociale de 
sanatate;  

contributiei la bugetul asiguarilor 
pentru somaj; 

contributiei de asigurare pentru 
accidente de munca si boli profe-
sionale; 

varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele 
cu handicap neancadrate; 

contributiei la Fondul pentru mediu; 

taxei pe jocurile de noroc; 

Ca  30 iunie este ultima zi pentru depunerea: 

declaratiei privind veniturile din activitati agricole (pe baza 
de norme de venit); 

declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile 
cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit 
(formular 205); 

Ca  30 iunie este ultima zi pentru plata: 

comisionului pentru pastrarea si completarea carnetelor de 
munca;   

IMPORTANT :  

Toate declaratiile mentionate anterior pot fi downloadate de 
pe web-site-ul Ministerului de Finante : www.mfinante.ro
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Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor recent publicate si nu au scopul de a oferi sfat intr-o anumita privinta. APEX Team 
International isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor continute 
in aceste publicatii. 

 

Phone: + 4 021 313 70 31 
Fax:       +4 021 313 70 68 
E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro 
               

Str. Brezoianu 36,  
Bucuresti, Sector 1 

Accounting and Payroll 
EXpert Team 

Echipa APEX 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 sistemelor informatice 

Training 
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