
Ordinul nr. 677 din 24 mai 2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului 
finantelor publice nr. 281 /2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 
100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 
14.13.01.01/a 

Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat se completeaza cu 
randurile 59 si 60 dupa cum urmeaza: 

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 

Accize pentru electricitate 
Obligatiile prevazute la randurile 59 si 60 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul 
general consolidat se declara lunar de catre contribuabili, pana la data de 25 inclusiv a lunii 
urmatoare celei la care se refera.  

Legea nr. 159 din 27 mai 2005 privind Tariful vamal integrat roman 

In vederea preluarii la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana a Tarifului vamal 
integrat comunitar, se introduce Tariful vamal integrat roman. 

Tariful vamal integrat roman reprezinta un cumul de prevederi legale aplicabile in domeniul 
vamal, care reuneste pe structura Tarifului vamal de import al Romaniei reglementarile 
referitoare la importul si exportul bunurilor si la masurile de politica comerciala, codificate si 
integrate potrivit principiilor folosite in Tariful vamal integrat al Uniunii Europene. 

Tariful vamal integrat roman are caracter indicativ, utilizatorii avand obligatia de a cunoaste 
actele normative aplicabile fiecarei operatiuni vamale in parte si de a respecta prevederile 
acestora. 

Tariful vamal integrat roman este pus la dispozitia persoanelor interesate de catre 
Autoritatea Nationala a Vamilor, prin Internet, pe site-ul institutiei www.customs.ro

   

Legea nr. 163 de aprobare a O.U.G. nr. 138 / 2004 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal 

Principalele prevederi sunt prezentate mai jos:  

Impozitul pe venit 

1. Veniturile din salarii 

Veniturile salariale obtinute de persoane cu handicap grav sau accentuat, in baza 
contractului individual de munca sunt scutite de impozit. 

2. Veniturile din investitii 

Dobanzi 

Veniturile din dobanzi la depozitele la termen, contracte civile, elemente de economisire 
constituite dupa 1 iunie 2005 se impun cu 10% 

Incepand cu 1 ianuarie 2006 cota de impunere va fi de 16%; 

Exceptie: veniturile din dobanzi la depozitele la vedere si conturile curente nu se 
impoziteaza, numai daca rata dobanzii este mai mica sau egala cu nivelul ratei 
interbancare la depozitele la o luna.  
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Castigul de capital din valori mobiliare 

Castigul sau pierderea rezultata din transferul de titluri de 
valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile 
deschise de investitii (unitati de fond) si partile sociale, 
reprezinta diferenta pozitiva sau negativa dintre pretul de 
vanzare si cel de cumparare, pe tipuri de titluri de valori, 
minus costurile aferente; 

Determinarea castigului din aceste titluri de valoare se face 
la data incheierii tranzactiei, pe baza contractului dintre 
parti; 

Castigul net se determina la sfarsitul anului fiscal pe 
intregul portofoliu de titluri tranzactionate de un 
contribuabil, ca diferenta pozitiva intre castigurile si 
pierderile inregistrate in cursul anului, ca urmare a 
transferului titlurilor de valoare, cu exceptia celor dobandite 
gratuit in cadrul Programului de privatizare in masa. 

Rata impozitului este de 1% in urmatoarele situatii: 

asupra castigului realizat din transferul de titluri de 
valoare dobandite inainte de 31 mai 2005 
indiferent de data instrainarii acestora; impozitul 
nu se regularizeaza; 

asupra castigului realizat din transferul de titluri de 
valoare dobandite si instrainate in perioada 1 iunie 

 

31 decembrie 2005; impozitul nu se 
regularizeaza; 

asupra castigului net realizat din transferul de 
titluri de valoare dobandite dupa 1 iunie 2005, 
vandute dupa 1 ianuarie 2006 si detinute mai mult 
de 365 de zile; impozitul se regularizeaza; 

Rata impozitului este de 16% asupra castigului net realizat 
din transferul de titluri de valoare dobandite dupa 1 iunie 
2005, vandute dupa 1 ianuarie 2006 si detinute mai putin 
de 365 de zile; impozitul se regularizeaza; 

Retinerea si plata impozitului revine persoanei care detine 
si tranzactioneaza titlurile, iar plata se va face pana la data 
de 25 ianuarie a anului urmator - in cazul titlurilor de 
valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile 
deschise de investitii si partile sociale, dobandite si vandute 
intr-o perioada mai mica de 365 zile;       

Retinerea si plata impozitului revine intermediarilor, iar 
plata se face pana la data de 25 a lunii urmatoare - in cazul 
titlurilor de valoare, altele decit titlurile de participare la 
fondurile deschise de investitii si partile sociale dobandite si 
vandute intr-o perioada mai mare de 365 zile (similar se 
procedeaza si pentru actiunile primite cu titlu gratuit in 
cadrul Programelor de privatizare in masa); 

Exceptii: 

In perioada 1 iunie 

 

31 decembrie 2005, 
intermediarii calculeaza, retin si vireaza impozitul, 
indiferent daca titlurile de valoare au fost detinute 
mai putin sau mai mult de 365 zile; 

Incepand cu  1 ianuarie 2006, in cazul valorilor 
mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata 
conform legii (actiuni, obligatiuni, titluri de stat cu 
scadenta peste 1 an, etc), obligatia de virare a 
impozitului revine persoanei care detine titlurile de 
valoare, iar plata se va face pana la data de 25 
ianuarie a anului urmator.  

Castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la 
termen 

Nu se recunosc pierderile rezultate din astfel de operatiuni; 

Castigul rezultat din operatiuni de vanzare-cumparare de 
valuta la termen obtinut in perioada 1 iunie 

 

31 decembrie 
2005 va fi impozitat cu 10%.  

Dupa 1 ianuarie 2006 rata impozitului va creste la 16%; 

Impozitul se calculeaza, se retine si se varsa de catre 
intermediari.  

Castigul de capital din proprietati imobiliare 

Se stabileste modalitatea de calcul a valorii de baza a 
proprietatilor imobiliare, pentru scopuri fiscale; 

Pierderea inregistrata din transferul proprietatilor imobiliare 
nu se reporteaza; 

Castigul rezultat din transferul proprietatilor imobiliare 
obtinut in perioada 1 iunie 

 

31 decembrie 2005 va fi 
impozitat cu 10%.  

Dupa 1 ianuarie 2006 rata impozitului va creste la 16%. 

Sunt exceptate de la impunere veniturile realizate 
din transferul dreptului de proprietate asupra urmatoarelor 
proprietati imobiliare: 

Constructiile si terenurile aferente acestora care 
sunt instrainate in termen de peste 3 ani de la 
data dobandirii; 

Terenuri fara constructii dobandite inainte de 1 
ianuarie 1990. 

Daca transferul dreptului de proprietate este efectuat prin 
intermediul unui notar public, impozitul este calculat, 
incasat si virat la bugetul de stat de notarul respectiv. 

Daca transferul dreptului de proprietate este efectuat prin 
alta procedura, vanzatorul trebuie sa declare venitul in 
termen de 5 zile de la data instrainarii bunului. 

Procedura de declarare, de calcul si de plata a impozitului 
va fi stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice.  

3. Veniturile nerezidentilor 

Veniturile obtinute de nerezidenti din dobanzile la depozite 
la termen, certificate de depozit si alte instrumente de 
economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate 
situate in Romania, constituite / achizitionate incepand cu 
data de 1 iunie 2005 se impun cu o cota de 10%; 

Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania 
de nerezidenti, veniturile din dobanzi la depozitele la 
vedere / conturile curente pentru care ratele dobanzilor 
sunt mai mici sau egale cu nivelul ratelor dobanzilor de 
referinta de pe pietele interbancare, la depozitele la o luna, 
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corespunzatoare monedelor in care acestea sunt 
denominate, precum si la depunerile la casele de ajutor 
reciproc; 

Sunt exceptate de la plata impozitului cu retinere la sursa 
veniturile obtinute de nerezidenti din transportul 
international si prestarile de servicii accesorii acestui 
transport; 

De la data de 1 ianuarie 2006 veniturile realizate de 
persoanele fizice si juridice nerezidente din Romania vor fi 
impozitate cu 16%, cu exceptia veniturilor din jocuri de 
noroc pentru care se mentine cota de impozitate de 20%. 

Taxa pe valoarea adaugat

 

Asociatia in participatiune constituita din persoane 
impozabile romane si straine este considerata a fi o 
persoana impozabila separata din punct de vedere a TVA. 

Accize 

S-au eliminat accizele pentru aparate electronice precum 
aparate video, combine audio, dublu radiocasetofoane, 
aparate si camere video, inclusiv cele digitale.  

Circulara nr. 16 a BNR din 3 iunie 2005 privind nivelul ratei 
dobanzii de referinta valabil in luna Iunie 2005 

Pentru luna iunie 2005, nivelul ratei dobanzii de referinta a 
BNR este de 8% pe an.  

Ordonanta de urgenta nr. 47 din 1 iunie 2005 privind unele 
masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii 
nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale 

Incepand cu data de 1 iulie 2005, ca urmare a denominarii 
monedei nationale, veniturile din salarii, precum si cele 
asimilate salariilor, pensiile si alte drepturi de asigurari 
sociale, indiferent de sursa de finantare, indemnizatiile si 
alte drepturi prevazute de legi speciale, indemnizatiile de 
somaj, ajutoarele si prestatiile sociale se stabilesc in 
moneda noua, leu nou; 

Operatiunea de conversie in moneda noua a drepturilor 
prevazute anterior, existente la data de 30 iunie 2005, se 
va face prin impartirea sumelor in moneda veche la 10.000 
lei. 

Sumele rezultate potrivit operatiunii de conversie, precum 
si drepturile si obligatiile care se calculeaza, potrivit legii, 
prin raportare la aceste sume se rotunjesc la un leu pentru 
fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si se neglijeaza 
fractiunile de pana la 49 de bani inclusiv. 

Rezultatul operatiunii de conversie in moneda noua a 
sumelor reprezentand retineri din drepturile prevazute la 
primul punct, existente la data de 30 iunie 2005, cu valori 
mai mici de un leu, se intregesc la un leu. 

La determinarea valorii salariului mediu brut si a venitului 
lunar asigurat in urma aplicarii operatiunii de conversie, 
suma rezultata se rotunjeste la un leu pentru fractiunile de 
peste 50 de bani inclusiv si se neglijeaza fractiunile de 
pana la 49 de bani inclusiv. 

Valoarea punctului de pensie, stabilita prin Legea bugetului 
asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/ 2004, cu 
modificarile ulterioare, rezultata in urma aplicarii operatiunii 
de conversie, este de 295,56 lei. 

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica 
pentru drepturile si obligatiile care se achita incepand cu 
luna iulie 2005.  

Norme din 7 iunie 2005 privind reflectarea in contabilitate a 
operatiunilor de denominare a actiunilor / partilor sociale / 
unitatilor de fond ca urmare a aplicarii Legii nr. 348/2004 
privind denominarea monedei nationale 

In vederea efectuarii operatiunii de denominare a valorii 
nominale a actiunilor/partilor sociale, societatile comerciale 
vor convoca adunarea generala extraordinara a 
actionarilor/asociatilor si vor hotara, pana la data de 30 
iunie 2005, modificarea capitalului social astfel incat 
valoarea nominala a actiunilor / partilor sociale sa fie 
multiplu de 100 lei vechi; 

Pentru fondurile deschise de investitii, consiliul de 
administratie a investitiilor fondului va hotara, pana la data 
de 30 iunie 2005, modificarea capitalului privind unitatile de 
fond, astfel incat valoarea nominala a unitatilor de fond sa 
fie multiplu de 100 lei vechi; 

Majorarea sau reducerea capitalului social/capitalului 
privind unitatile de fond se va realize cu pastrarea 
numarului de actiuni/parti sociale/unitati de fond si a cotei 
de participare la capitalul social/capitalul privind unitatile de 
fond;      

Normele prezinta articolele contabile de majorare a valoarii 
nominale a actiunilor / partilor sociale, in functie de sursa 
de majorare: 

Din profitul contabil realizat in exercitiile precedente; 

Prin incorporarea primelor de capital; 

Prin incorporarea rezervelor; 

Prin subscrierea de catre actionari/asociati; 
Normele prezinta articolele contabile de reducerea valoarii 
nominale a actiunilor / partilor sociale, pe seama: 

Majorarii rezervelor; 

Acoperirea pierderilor contabile din exercitiile precedente; 

Retragerea capitalului subscris de catre actionari/asociati; 
Denominarea valorii nominale a actiunilor/partilor sociale/
unitatilor de fond se efectueaza prin impartirea valorii 
nominale in lei vechi la 10.000 lei (zece mii).  

Ordonanta de urgenta nr.59 din 29 iunie 2005 privind unele 
masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in 
aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei 
nationale 

Incepand cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, 
contributiile si alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc si se reflecta in contabilitate in 
moneda noua, fara subdiviziuni, prin rotunjire la un leu 
pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si se 
neglijeaza fractiunile de pana la 49 de bani inclusiv. 
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Sumele referitoare la veniturile din salarii si impozitul lunar 
retinut, inscris in fisele fiscale pentru lunile ianuarie-iunie 
2005 se exprima si se declara in lei vechi; 

Incepand cu data de 1 iulie 2005, taxa pe valoarea 
adaugata si accizele se inscriu in lei noi in facturile fiscale 
si in orice alte documente justificative, utilizandu-se doua 
zecimale; 

Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale 
neadaptate la cerintele Legii nr. 348/2004 privind 
denominarea monedei nationale, sunt obligati ca, pana la 
data de 30 iunie 2005 sa solicite distribuitorilor autorizati 
modificarile de software impuse ca urmare a denominarii 
monedei nationale;  

Institutiile publice care au in administrare la data de 30 
iunie 2005 bunuri materiale cu preturi unitare de pana la 49 
lei vechi vor proceda la denominarea acestora, iar sumele 
rezultate pot fi majorate la 0,01 lei noi; 

In cazul impozitelor si taxelor locale, elementele de calcul 
intermediar utilizate la stabilirea acestora se convertesc 
fara rotunjirea zecimalelor la ordinul sutelor; conversia prin 
rotunjirea zecimalelor la ordinul sutelor se aplica de catre 
organul fiscal competent asupra oricarei dintre valorile 
rezultate.  

Ordinul 870 din 28 iunie 2005 privind Registrul de evidenta 
fiscala 

Registrul de evidenta fiscala este document cu regim 
special de tiparire si distribuire si se executa de 
Compania Nationala Imprimeria Nationala SA; 

Au fost stabilite modelul, continutul, caracteristicile de 
tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale 
Registrului de evidenta fiscala; 

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a 
prezentului Ordin, contribuabilii, platitori de impozit pe 
profit, vor achizitiona Registrul de evidenta fiscala de la 
unitatile fiscale din raza teritoriala in care acestia au 
domiciliul fiscal declarat; 

Prin derogare, contribuabilii pot tine Registrul de evidenta 
fiscala in forma electronica.  

Agenda lunii IULIE 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  25 iulie 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 
obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj 

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

declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din 
strainatate 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  25 iulie este ultima zi pentru plata: 

accizelor 

impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia 
interna 

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 
profesionale 

taxei asupra activitatilor daunatoare sanatatii 

varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele 
cu handicap neancadrate 

contributiei la Fondul pentru mediu 

taxei pe jocurile de noroc 

impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor 
imobiliare din patrimoniul personal  

Ca  1 august este ultima zi pentru plata: 

comisionului pentru pastrarea si completarea carnetelor de 
munca 

IMPORTANT :  

1. Moneda in care se contabilizeaza toate operatiunile dupa 
data de 1 iulie 2005 este leul nou; 

2. Toate declaratiile mentionate anterior pot fi downloadate de 
pe web-site-ul Ministerului de Finante : www.mfinante.ro

 

3. Termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare la 30 
iunie 2005 este 10 august 2005 cu exceptia companiilor care 
aplica prevederile OMFP 94/2001 care au ca termen limita 19 
august 2005. 
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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.  

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 

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 
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