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Standarde Interna ionale de Raportare Financiar - IFRS 

S-a publicat OMFP 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplic 
reglement ri contabile conforme cu Standardele Interna ionale de Raportare Financiar (IFRS), 
respectiv reglement ri contabile conforme cu directivele europene. 

Dintre cele mai importante prevederi, men ionam: 

Incepand cu exercitiul financiar al anului 2006, persoanele juridice prevazute de Legea 
contabilitatii nr.82/1991, republicata, vor aplica reglement rile contabile conforme cu 
directivele europene ; 

Institu iile de credit trebuie s întocmeasc i un set distinct de situa ii financiare al anului 
2006 conforme cu IFRS, pentru necesitati proprii de informare ale utilizatorilor, altii decat 
institutiile statului; 

Entit ile de interes public, cu exceptia institutiilor de credit, pot întocmi i un set de situa ii 
financiare al anului 2006 conforme cu IFRS, potrivit op iunii acestora i daca au 
capacitatea de implementare corespunzatoare; 

In functie de cerintele reglementarilor Uniunii Europene, Ministerul Finantelor, BNR, CSA si 
CNVM vor stabili conditiile de aplicare a IFRS incepand cu situatiile financiare ale anului 
2007.  

Metodologia de solu ionare a deconturi lor cu sume negative de TVA cu 
op iune de rambursare 

Prin OMFP nr 967/2005 s-a modificat procedura de solu ionare a deconturilor de TVA cu sume 
negative cu op iune de rambursare.  

Deconturile de TVA  cu sume negative de rambursare sunt clasificate în 3 categorii de risc, pe 
baza Standardului Individual Negativ (SIN = suma maxim a TVA ce poate fi rambursat f r 
analiz documentar sau inspec ie fiscal anticipat , riscul implicat de aceast rambursare fiind 
considerat acceptabil de c tre administra ia fiscal ):  

risc fiscal mic 

 

se solu ioneaz prin emiterea deciziei de rambursare 

risc fiscal mediu 

 

se solu ioneaz prin analiz documentar

 

risc fiscal mare 

 

se solu ioneaz prin inspec ie fiscal anticipat

 

SIN-ul se stabile te semestrial, având în vedere raport rile contabile, deconturile de TVA i 
modul de îndeplinire a obliga iilor fiscale în perioada de referin . Indicatorii lua i în calcul la 
stabilirea SIN-ului sunt: capitaluri proprii, grad de îndatorare, profitabilitate, obiect de activitate 
principal, raportul dintre media vânz rilor i media achizi iilor. 

La solu ionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu op iune de rambursare este efectuat 
i o analiz suplimentar , pe baza indicatorilor de inspec ie fiscal (num rul de ramburs ri 

solu ionate f r control în ultimele 12 luni, perioada scurs de la ultimul control de TVA, 
ponderea sumelor neaprobate la rambursare, totalul sumelor rambursate în ultimele 12 luni).  

Deconturile cu sume negative de TVA cu op iunea de rambursare vor fi înso ite de o declara ie, 
pe propria r spundere a pl titorului de TVA, referitoare la activitatea preponderent desf urat 
efectiv în perioadele din care provine suma de rambursat. 

Pentru anumite categorii de contribuabili, SIN este stabilit din oficiu la o unitate i, implicit, nu 
pot beneficia de rambursarea TVA decât cu control anticipat, printre care: 

Pl titorii de TVA care au depus în anii anteriori cereri de rambursare i care nu au 
fost solu ionate; 

Pl titorii de TVA care, în decurs de 6 luni, au renun at de cel putin 2 ori la cererea 
de rambursare; 
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Pl titorii de TVA care au depus, în cel pu in 3 
perioade consecutive de raportare, deconturi 
negative de TVA cu sume mai mari de 1 miliard lei 
pentru care nu au solicitat rambursare; 

Pl titorii de TVA care nu au nici un salariat; 

Pl titorii care nu au bunuri mobile sau imobile in 
patrimoniu; 

Produc torii i comercian ii produselor din tutun; 

Produc torii i comercian ii produselor petroliere; 

Societ ile care comercializeaz animale vii; 

Societ ile care recupereaz de euri i resturi 
metalice i nemetalice; 

Persoanele impozabile care solicit scoaterea din 
eviden ca pl titori de TVA, în condi iile legii, 
pentru restituirea sumelor negative de TVA mai 
mici de 50 milioane lei. 

In cazul ramburs rii de TVA cu control ulterior, autorit ile 
fiscale trebuie s efectueze controlul în maxim 2 ani de la 
rambursare.  

Marii contribuabili beneficiaz de rambursarea TVA numai în 
baza unei analize de risc. In func ie de rezultatul acestei 
analize, ace tia pot beneficia atât de rambursare cu control 
ulterior, cât i de rambursare cu control anticipat.  

Ordinul nr. 542 din 18 iul ie 2005 pr ivind 
stabi l i rea valori i nominale indexate a unui t ichet 
de masa pentru semestrul I I 2005, publ icat in 
Monitorul Ofic ial nr. 687/01.08.2005 

Pentru semestrul II al anului 2005, incepand cu luna 
septembrie, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa 
este de 7 lei (RON).        

Dobanda datorata pentru neachi tarea la termen 
a obl igat i i lor f iscale 

 

HG 784/2005 

Incepand cu data de 1 septembrie 2005, nivelul dobanzii 
datorate pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre 
contribuabili a obligatiilor de plata reprezentand impozite, taxe, 
contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat a 
scazut la 0,05% (de la 0,06%) pentru fiecare zi de intarziere.  

Modif icarea Regulamentului valutar 

S-a publicat Regulamentul nr. 6/2005 (Monitorul Oficial 
636/2005) pentru modificarea si completarea Regulamentului 
valutar nr. 4/2005 si a Normei 5/2005, cu intrare in vigoare la 
data de 20 iulie 2005.  

Conform noilor reglementari, nu mai este necesara autorizarea 
de catre BNR a conturilor curente si de depozit deschise de 
rezidenti in strainatate la institutii de credit si alte institutii 
asimilate acestora. 

In schimb, ramane in vigoare obligatia de a raporta lunar catre 
BNR tranzactiile efectuate de rezidenti prin conturi deschise in 
strainatate, in conformitate cu Norma 2/ 2004 privind raportarea 
statistica a unor operatiuni valutare.  

A fost introdusa o noua categorie de rezidenti care pot efectua 
prin exceptie operatiuni in valuta cu alti rezidenti, respectiv 
persoanele juridice si alte entitati, pentru plati efectuate catre 
furnizorii si subfurnizorii de bunuri si servicii pentru produsele si 
serviciile exportate. 

Este mentinuta cerinta autorizarii operatiunilor efectuate de 
rezidenti cu instrumente financiare straine, si de nerezidenti cu 
instrumente romanesti tranzactionate in mod curent pe piata 
monetara (e.g. operatiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, 
instrumente financiare derivate, titluri de credit si alte asemenea 
instrumente specifice pietei monetare, cu scadenta initiala, de 
regula, mai mica de un an), cu mentiunea ca acestea se vor 
liberaliza pana la data de 1 septembrie 2006.  

Cerinta autorizarii se aplica si in cazul in care astfel de 
operatiuni se desfasoara prin conturi deschise de rezidenti in 
strainatate. 

CIRCULAR nr. 29 din 1 august 2005 privind 
nivelul ratei dobânzi i de referin a B nci i 
Na ionale a României , valabi l în luna august 
2005 

Pentru luna august 2005, nivelul ratei dobânzii de referin a 
B ncii Na ionale a României este de 8,00% pe an.        

Ordonanta de Urgenta nr . 107 din 14 iul ie 2005 
pr ivind modif icarea si completarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr . 150/2002 privind 
organizarea si funct ionarea sistemului de 
a s i g u r a r i s o c i a l e d e s a n a t a t e ( M O 
645/21.07.2005) 

Dintre modificarile aduse de Ordonanta de Urgenta 107/2005 
mentionam: 

Sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate 
toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii 
straini si apatrizii care au domiciliul sau resedinta in 
Romania si fac dovada platii contributiei la fond. 

Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de 
sanatate revine persoanei juridice sau fizice care 
angajeaza persoane pe baza de contract individual de 
munca sau in baza unui statut special prevazut de lege. 

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara 
activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar, la 
casele se asigurari alese in mod liber de asigurati, 
declaratii nominale privind obligatiile ce le revin fata de 
fond si dovada platii contributiilor. 

Modelul acestei declaratii nu au fost publicat inca si nu se 
cunoaste forma si continutul acestei declaratii, nici 
termenul de inregistrare. 

Persoanele asigurate au obligatia platii unei contributii 
banesti lunare pentru asigurarile de sanatate calculate 
asupra veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se 
supun impozitului pe venit. 
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Prin fond de salarii realizat, in sensul ordonantei de 
urgenta, se intelege totalitatea sumelor utilizate de 
angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura 
salariala. 

Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa isi 
asigure sanatate, sunt obligate sa comunice direct casei de 
asigurari alese veniturile, pe baza declaratiei de asigurare, 
in vederea stabilirii si achitarii contributiei de 6,5%.  

Modelul acestei declaratii de asigurare se aproba prin ordin 
al presedintelui CNAS. Deocamdata insa, desi ordonanta 
de urgenta a fost publicata in data de 21.07.2005, nu au 
fost publicate forma si continutul acestei declaratii, nici 
termenul de inregistrare. 

Pentru lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau 
resedinta in Romania, contributia lunara la fond se 
calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% la veniturile 
impozabile realizate in Romania, iar in situatia in care nu 
realizeaza astfel de venituri, la valoarea unui salariu de 
baza minim brut pe tara.          

Ordonanta de urgenta nr . 113 din 14 iul ie 2005 
pentru modif icarea si completarea Ordonantei 
de Urgenta a Guvernului nr. 194/2002 pr ivind 
regimul straini lor in Romania (MO nr. 
658/25.07.2005) 

Dintre modificarile aduse de Ordonanta de Urgenta 113/2005 
mentionam:  

Sederea strainilor in Romania 

Strainul intrat legal pe teritoriul Romaniei are obligatia sa 
anunte despre aceasta organul de politie competent teritorial, in 
termen de 3 zile de la data intrarii, cu exceptia cetatenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic 
European. 

Strainul care isi schimba domiciliul sau resedinta este obligat 
ca, in termen de 15 zile de la data mutarii la noua adresa, sa se 
prezinte la formatiunea Autoritatii pentru straini competenta 
teritorial, pentru luarea in evidenta si efectuarea mentiunilor 
corespunzatoare documentului de identitate. 

In cazul in care strainul nu mai este in posesia documentului de 
trecere a frontierei de stat in baza caruia a intrat in tara, acesta 
trebuie sa prezinte la iesirea din Romania un nou document 
valabil de trecere a frontierei de stat. Inainte de modificare, 
Ordonanta 194/2002 prevedea ca strainul poate iesi din 
Romania in baza unui aviz eliberat de Autoritatea pentru Straini.  

Viza de lunga sedere 

Viza de lunga sedere pentru alte scopuri se poate acorda 
strainilor detasati de catre o companie straina cu sediul pe 
teritoriul unui stat membru al Organizatiei Mondiale a 
Comertului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata 
pe teritoriul Romaniei sau la o societate comerciala, persoana 
juridica romana, al carei asociat/actionar este compania straina, 
cu acelasi obiect de activitate, daca fac dovada ca nu sunt in 
raporturi de munca cu o alta persoana juridica romana. De 

asemenea, se poate acorda si cetatenilor straini detasati de un 
angajator cu sediul in strainatate la o persoana juridica din 
Romania, in baza unui contract comercial de prestari de servicii 
incheiat intre cele doua parti.  

Prelungirea dreptului de sedere temporara 

Strainii detasati vor putea sa isi prelungeasca dreptul de sedere 
temporara cu conditia prezentarii unui permis de munca eliberat 
in conditiile legii. Dreptul de sedere pentru acest scop poate fi 
prelungit o singura data pentru o perioada de pana la un an. Cei 
ce se incadreaza in aceasta categorie trebuie sa faca dovada 
mijloacelor de intretinere la nivelul salariului mediu net pe 
economie. 

Strainii desemnati ca administratori ai unei societati comerciale 
isi vor putea prelungi dreptul de sedere temporara in 
urmatoarele conditii: 

prezentarea contractului de mandat, 

la data solicitarii sa nu fie asociat sau actionar la societatea 
comerciala in cauza sau la o alta persoana juridica romana 
si sa nu fi avut aceste calitati in ultimii 2 ani, 

la societatea comerciala in cauza sa nu mai existe un alt 
strain care a obtinut un drept de sedere in acest scop, 

fac dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de cel 
putin 500 Euro lunar proveniti din activitatea desfasurata 
conform contractului de mandat. 

Persoanele fizice straine care isi prelungesc permisele de 
sedere sunt acum obligate sa faca dovada asigurarii sociale de 
sanatate. Anterior acestor modificari era suficienta incheierea 
unei asigurari private de sanatate pe perioada sederii in 
Romania.         

Legislatia este controversata in aceasta privinta avand in 
vedere ca strainii aflati temporar in Romania nu sunt obligati sa 
se asigure in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, conform 
art. 7 alin. (2) - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de 
asigurari sociale de sanatate. 

Opinia Casei de Sanatate a municipiului Bucuresti este ca doar 
cetatenii straini sositi in Romania ca turisti pot fi considerati ca 
straini aflati temporar in Romania, fara obligativitatea incheierii 
unei asigurari sociale de sanatate. 

Asigurarea sociala de sanatate se poate incheia la casa de 
sanatate aleasa de cetateanul strain din sectorul/judetul unde 
acesta este domiciliat in Romania conform evidentei Autoritatii 
pentru Straini. Asigurarea de sanatate se incheie pe baza 
declaratiei de asigurare (vezi OUG 107 de mai sus) pentru o 
suma declarata, dar nu mai putin decat salariul minim pe 
economie (310 RON), contributia fiind de 6.5% calculata la 
suma declarata.  

Obligativitatea platii contributiei incepe odata cu obtinerea 
permisului de sedere temporara pentru diferite scopuri in 
Romania. In cazul cetateanului strain ce isi prelungeste 
permisul de sedere, obligativitatea platii contributiei incepe de la 
data obtinerii acestuia, retroactiv pentru maxim 3 ani, cu 
dobanzi si penalitati de intarziere. 
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Aceeasi obligativitate o au sotia/sotul care insoteste cetateanul 
strain precum si copii acestora.  

Stabilirea domiciliului in Romania 

Strainii care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 
1.000.000 Euro sau au creat peste 100 de locuri de munca cu 
norma intreaga, li se aproba stabilirea domiciliului in Romania 
fara indeplinirea conditiei de sedere temporara continua si 
legala in ultimii cinci ani anteriori depunerii cererii. Dovada 
investitiei sau a locurilor de munca create va fi calculata in 
functie de cota de participare la beneficii si pierderi in societatea 
comerciala.         

Ordinul Ministrului F inantelor Publ ice nr . 1016 
pr ivind aprobarea deduceri lor personale lunare 
pentru contr ibuabi l i i care real izeaza veni turi d in 
salar i i la functia de baza, incepand cu luna 
iu l ie , pub l icat in Moni toru l Of ic ia l n r . 
668/27.07.2005  

Pentru stabilirea deducerilor personale venitul brut lunar din 
salarii se rotunjeste la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin 
rotunjire la leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si 
prin neglijarea fractiunilor de pana la 50 de bani.  

Sumele reprezentand deducerile personale pentru venitul brut 
lunar din salarii cuprins intre 1.001 si 3.000 lei sunt calculate 
prin rotunjire la 10 lei, in sensul ca fractiunile sub 10 lei se 
majoreaza la 10 lei.  

Prin venituri din salarii realizate incepand cu luna iulie 2005 se 
intelege orice suma primita sub forma de salarii incepand cu 
data de 1 iulie 2005, cu exceptia platilor reprezentand lichidarea 
pe luna iunie 2005 sau venitul din salarii pentru luna iunie 2005 
care se plateste o singura data pe luna in luna urmatoare si 
care sunt considerate venituri din salarii aferente lunii iunie 
2005.  

La calculul deducerilor personale lunare degresive, in functie de 
venitul brut lunar din salarii si de numarul de persoane aflate in 
intretinerea contribuabilului, se utilizeaza urmatorul algoritm de 
calcul:  

- lei (RON) -  

unde VBL  reprezinta venitul brut lunar din salarii.  

A fost publ icat Ordinul Agent iei Nationale de 
Administrare Fiscala nr. 375 / 2005 privind 
s t a b i l i r e a c o n d i t i i l o r p e n t r u d e c l a r a r e a 
contr ibuabi l i lor inact ivi 

Contribuabilii pot fi declarati inactivi daca indeplinesc una din 
urmatoarele conditii: 

se sustrag de la efectuarea controlului fiscal sau vamal prin 
nedeclararea domiciliului fiscal ori a sediilor secundare, 
respectiv prin declararea de date de identificare a 
domiciliului fiscal sau a sediilor secundare care nu permit 
organului fiscal i/sau vamal s identifice domiciliul fiscal 
ori sediul secundar; 

organele fiscale sau organele vamale au constatat c acel 
contribuabil nu func ioneaz la domiciliul fiscal ori la sediile 
secundare declarate; 

au achizi ionat facturi fiscale sau alte formulare cu regim 
special personalizate dup data de 1 ianuarie 2005 i nu 
au depus declara ii fiscale ulterior acestei date. 

Constatarea st rii de inactivitate se face de c tre organele de 
inspec ie fiscal sau de control financiar din cadrul Agen iei 
Na ionale de Administrare Fiscal i al unit ilor subordonate, 
inclusiv de c tre organele vamale din cadrul Autorit ii 
Na ionale a V milor i al unit ilor subordonate acesteia. 

Contribuabilii sunt declara i inactivi prin ordin al pre edintelui 
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , care se public în 
Monitorul Oficial al României.  

Efectele declararii starii de inactivitate: 

De la data declar rii st rii de inactivitate, contribuabilul nu 
mai are dreptul de a emite facturi, facturi fiscale sau alte 
documente ori formulare tipizate cu regim special pentru 
livr rile de bunuri i/sau prest rile de servicii efectuate 
c tre alt persoan . 

Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat 
inactiv cu înc lcarea interdic iei prev zute la alin. (1) nu 
produc efecte juridice din punct de vedere fiscal. 

Pe perioada st rii de inactivitate toate procedurile de 
avizare, autorizare, certificare, licen iere sau alte proceduri 
similare se suspend de drept. 

Suspendarea nu determin prelungirea termenelor pentru 
care avizele, autoriza iile, licen ele, acordurile sau alte 
astfel de acte sunt acordate i nici amânarea în vreun fel 
ori exonerarea de obliga iile de plat datorate pentru 
eliberarea, modificarea sau prelungirea acestora.                

Venit brut lunar din 
salarii (VBL) 

Deducerea personala lunara stabilita pentru un contribuabil in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere 

Fara persoane in 
intretinere 

Cu o persoana in 
intretinere 

Cu 2 persoane in 
intretinere 

Cu 3 persoane in 
intretinere 

Cu 4 sau mai multe 
persoane in intretinere 

Pana la 1.000 250 350 450 550 650 

De la 1.001 la 3.000 250 x [1-(VBL-
1.000)/2.000] 

350 x [1-(VBL-
1.000)/2.000] 

450 x [1-(VBL-
1.000)/2.000] 

550 x [1-(VBL-
1.000)/2.000] 

650 x [1-(VBL-1.000)/2.000] 

Peste 3.000 0 0 0 0 0 
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Incetarea starii de inactivitate 

Starea de inactivitate înceteaz dac se constat încetarea 
motivelor pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv 
sau ca urmare a unei hot râri judec tore ti, de la data la 
care aceasta r mâne irevocabil . 

Încetarea st rii de inactivitate se declar prin ordin al 
pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , 
care se public în Monitorul Oficial al României. 

Contribuabilul are dreptul la deducerea TVA si a 
cheltuielilor incepand cu data  de la care contribuabilul este 
reactivat.         

Legea 241 / 20005 pr ivind prevenirea si 
combaterea evaziuni i f iscale 

Incepand cu data intrarii in vigoare a acestei legi, respectiv 26 
august 2005, urmatoarele fapte sunt considerate infractiuni: 

contribuabilul care, cu inten ie, nu reface documentele de 
eviden contabil distruse, în termenul înscris în 
documentele de control, de i acesta putea s o fac , se 
pedepseste cu amend de la 5.000 RON la 30.000 RON. 

refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta 
organelor competente, dup ce a fost somat de 3 ori, 
documentele legale i bunurile din patrimoniu, în scopul 
împiedic rii verific rilor financiare, fiscale sau vamale, se 
pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amend . 

împiedicarea, sub orice form , a organelor competente de 
a intra, în condi iile prev zute de lege, în sedii, incinte ori 
pe terenuri, cu scopul efectu rii verific rilor financiare, 
fiscale sau vamale, se pedepse te cu închisoare de la 6 
luni la 3 ani sau cu amend . 

re inerea i nev rsarea, cu inten ie, în cel mult 30 de 
zile de la scaden , a sumelor reprezentând impozite 
sau contribu ii cu re inere la surs , se pedepse te cu 
închisoare de la un an la 3 ani sau cu amend . 

punerea în circula ie, f r drept, a timbrelor, banderolelor 
sau formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu 
regim special, se pedepse te cu închisoare de la 2 ani la 7 
ani i interzicerea unor drepturi. 

tip rirea sau punerea în circula ie, cu tiin , de timbre, 
banderole sau formulare tipizate, utilizate în domeniul 
fiscal, cu regim special, falsificate, se pedepse te cu 
închisoare de la 3 ani la 12 ani i interzicerea unor drepturi. 

stabilirea cu rea-credin de c tre contribuabil a 
impozitelor, taxelor sau contribu iilor, având ca rezultat 
ob inerea, f r drept, a unor sume de bani cu titlu de 
ramburs ri sau restituiri de la bugetul general 
consolidat ori compens ri datorate bugetului general 
consolidat, se pedepse te cu închisoare de la 3 ani la 
10 ani i interzicerea unor drepturi. 

Constituie infrac iuni de evaziune fiscal i se pedepsesc cu 
închisoare de la 2 ani la 8 ani i cu interzicerea unor drepturi 
urm toarele fapte s vâr ite în scopul sustragerii de la 
îndeplinirea obliga iilor fiscale: 

ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; 

omisiunea, în tot sau în parte, a eviden ierii, în actele 
contabile ori în alte documente legale, a opera iunilor 
comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; 

eviden ierea, în actele contabile sau în alte documente 
legale, a cheltuielilor care nu au la baz opera iuni 
reale ori eviden ierea altor opera iuni fictive; 

alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, 
memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice 
fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; 

executarea de eviden e contabile duble, folosindu-se 
înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; 

sustragerea de la efectuarea verific rilor financiare, fiscale 
sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiv ori 
declararea inexact cu privire la sediile principale sau 
secundare ale persoanelor verificate; 

substituirea, degradarea sau înstr inarea de c tre debitor 
ori de c tre ter e persoane a bunurilor sechestrate în 
conformitate cu prevederile Codului de procedur fiscal i 
ale Codului de procedur penal .          

Agenda luni i septembrie 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  1 septembrie este ultima zi pentru plata: 

impozitului pe veniturile din activitati agricole 

 

pe baza de 
norme de venit (rata I)  

Ca luni, 12 septembrie este ultima zi pentru depunerea 
si plata: 

declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand 
taxa hoteliera 

Ca luni, 12 septembrie este ultima zi pentru plata: 

taxei hoteliere 

taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  
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Ca 15 septembrie este ultima zi pentru plata: 

impozitului pe veniturile din activitatile independente 
(transa III) 

impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor 
(transa III) 

impozitului pe veniturile din activitati agricole 

 
in sistem 

real (transa III) 

impozitului pe cladiri (transa III) 

impozitului pe teren (transa III) 

taxei asupra mijloacelor de transport (transa III) 

taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate (transa 
III)         

Ca  luni, 26 septembrie este ultima zi pentru 
depunerea: 

declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul general 
consolidat (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  luni, 26 septembrie 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 asigurarilor pentru somaj 

contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale 

varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele 
cu handicap neancadrate 

contributiei la Fondul pentru mediu 

taxei pe jocurile de noroc 

Ca 30 septembrie este ultima zi pentru  

plata comisionului pentru pastrarea si completarea 
carnetelor de munca aferent lunii august 

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

              

http://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 Inter-
national 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: + 40 21 313 70 31 
Fax:       +40 21 313 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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