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ORDIN nr. 586 din 31 iulie 2006  (MO 675 / 2006) 

Pentru semestrul II 2006, începând cu luna septembrie, valoarea nominal indexat a unui 
tichet de mas este de 7,41 RON.  

ORDIN nr. 1230 din 24 iulie 2006 privind organizarea i conducerea contabilit ii de c tre 
reprezentan e (MO 677 / 2006) 

Reprezentan ele persoanelor juridice str ine, care sunt autorizate s func ioneze în 
România, sunt obligate s întocmeasc urm toarele registre contabile: Registrul-jurnal 
i Registrul-inventar. 

Reprezentan ele vor ine contabilitatea în partid simpl sau în partid dubl , potrivit 
necesit ilor proprii. 

În situa ia în care reprezentan ele opteaz pentru contabilitatea în partid dubl , 
acestea organizeaz i conduc contabilitatea proprie la nivel de balan de verificare, 
f r a întocmi situa ii financiare aprobate prin OMFP nr. 1.752/2005.  

ORDIN nr. 901 din 5 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de 
înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca platitori de TVA 
si a modelului si continutului formularelor "Notificare" si "Certificat de înregistrare în 
scopuri de TVA" (MO 703 / 2006) 

Toate persoanele juridice platitoare de TVA înregistrate în evidentele fiscale pâna la 
data de 1 noiembrie 2006 vor fi înregistrate, din oficiu, de catre organele fiscale 
competente, în evidenta persoanelor juridice impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
si li se va elibera certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. 

Procedura de înregistrare si emitere a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA 
nu se aplica contribuabililor înscrisi în evidenta speciala sau declarati contribuabili 
inactivi. 

În certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se înscrie obligatoriu codul de 
înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanelor juridice impozabile, alcatuit din 
codul de identificare fiscala si prefixul "RO". 

Pentru contribuabilii platitori de TVA înscrisi în evidenta speciala, organul fiscal 
competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, în vederea clarificarii 
situatiei fiscale, prin transmiterea unei notificari.  

ORDIN nr. 955 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 
"Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri (MO 703 / 
2006) 

Aproba modelul si continutul formularului "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile 
intracomunitare de bunuri" (390 V.I.E.S. VAT International Exchange System ) precum si 
instructiunile de completare. 

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri, se depune 
trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare încheierii trimestrului de catre 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat în trimestrul de raportare 
livrari si/sau achizitii intracomunitare, precum si livrari si achizitii în cadrul unei operatiuni 
triunghiulare, astfel cum sunt definite de Codul Fiscal.   
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DECIZIE nr. 3 din 5 iulie 2006 privind sediile permanente ale 
persoanelor juridice nerezidente în România (MO 703 / 
2006) 

În scopuri de TVA, daca o persoana juridica nerezidenta 
desfasoara în România activitati care genereaza unul sau mai 
multe sedii permanente, aceasta poate sa înregistreze ca 
platitor de TVA un singur sediu permanent. Decizia se 
comunica tuturor organelor fiscale în raza carora îsi desfasoara 
activitatea sediile permanente.  

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securit ii i s n t ii în 
munc (MO 646 / 2006) 

Legea prezinta principalele obligatii ale angajatorilor privind 
asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca. Printre 
acestea mentionam: 

Sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a 
riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, 
inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri 
specifice; 

Sa obtina autorizatia de functionare din punctul de 
vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de 
inceperea oricarei activitati, conform prevederilor 
legale; 

Sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie 
compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si 
de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care 
sa il aplice corespunzator conditiilor de munca 
specifice unitatii; 

Sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie 
luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie 
care trebuie utilizat si sa asigure echipamente 
individuale de protectie; 

Sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca 
urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de 
lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a 
incidentelor periculoase; 

Sa elaboreze pentru autoritatile competente si in 
conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind 
accidentele de munca suferite de lucratorii sai. 

Conventiile internationale si contractele bilaterale încheiate de 
persoane juridice romane cu parteneri straini, în vederea 
efectuarii de lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari vor 
cuprinde clauze privind securitatea si sanatatea în munca. 
Legea intra in vigoare la 1 octombrie 2006.   

HOTARARE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerin ele 
minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de 
s n tate la locul de munc (MO 683 / 2006) 

Transpune Directiva 92/58/CEE privind cerintele minime pentru 
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de 
munca. Intra in vigoare la 1 octombrie 2006.       

NORME TEHNICE din 21 iulie 2006 de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor 
locuri de munc în condi ii speciale (MO 714 / 2006)  

HOTARÂRE nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerintele 
minime de securitate si sanatate în munca referitoare la 
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (MO 710 / 
2006)  

ORDIN nr. 345 din 8 august 2006 privind aprobarea 
modelului contractului de asigur ri sociale de s n tate (MO 
720 / 2006) 

Casele de asigur ri de s n tate încheie cu asigura ii 
afla i în eviden a acestora, direct sau prin angajator, în 
termen de 12 luni de la data intr rii în vigoare a 
prezentului ordin, contracte de asigur ri sociale de 
s n tate. Contractele de asigur ri sociale de s n tate 
vor fi încheiate i cu al i asigura i, pe m sura lu rii 
acestora în eviden de casele de asigur ri de 
s n tate. 

Contractul de asigur ri sociale de s n tate se 
transfer de la un angajator la altul, ca urmare a 
modific rii raporturilor de munc sau de serviciu în 
condi iile legii. 

Prezentul ordin intra in vigoare in 3 zile de la data 
publicarii in MO (23.08.2006), adica 26 august 2006.  

ORDONANTA nr. 35 din 26 iulie 2006 pentru modificarea i 
completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal (MO 675 / 2006) 

Printre principalele modificari aduse mentionam: 

Solu ii fiscale individuale anticipate sau acord de pret 

ANAF este autoritatea emitent a solu iei fiscale 
individuale anticipate sau a unui acord de pret; 

Acordul de pret în avans este emis de ANAF în 
vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului, 
referitoare la stabilirea conditiilor si modalitatilor în 
care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei 
perioade fixe, preturile de transfer, în cazul tranzactiilor 
efectuate între persoane afiliate; 

Prin cerere contribuabilul propune continutul solutiei 
fiscale individuale anticipate sau al acordului de pret în 
avans; 

În situatia în care contribuabilul nu este de acord cu 
solutia fiscala individuala anticipata sau cu acordul de 
pret în avans emis, va transmite o notificare la ANAF, 
în termen de 15 zile de la comunicare. In acest caz, 
solu ia nu produce efecte juridice;        
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Contribuabilul, titular al unui acord de pret în avans, 
are obligatia de a depune anual la organul emitent al 
acordului un raport privind modul de realizare a 
termenilor si conditiilor acordului în anul de raportare. 
Raportul se depune pâna la termenul prevazut de lege 
pentru depunerea situatiilor financiare anuale; 

Organul emitent percepe tarife pentru solu ionarea de 
cereri privind solu ii fiscale individuale anticipate, care 
se restituie contribuabilului in caz de respingere; 

Termenul pentru emiterea unui acord de pret în avans 
este de 12 luni în cazul unui acord unilateral, respectiv 
de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau multilateral; 

Se instituie obligativitatea prezent rii i întocmirii 
dosarului pre urilor de transfer, la solicitarea organului 
fiscal competent, pentru contribuabilii care desf oar 
tranzac ii cu persoane afiliate; con inutul dosarului 
pre urilor de transfer va fi aprobat prin ordin al 
pre edintelui ANAF. 

Impozite i contribu ii aferente veniturilor din salarii 

Prin derogare de la dispozitiile legale în vigoare privind 
termenele de plata, incepand cu 1 ianuarie 2007,  impozitele si 
contributiile aferente veniturilor din salarii se platesc, de catre 
angajatorii vizati de aceste derogari, astfel: 

Trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii 
urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane 
juridice care au statut de microîntreprindere, în 
conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii 
si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum si de 
catre persoanele fizice care desfasoara activitati 
independente. Asa cum este definita in Legea 346 / 
2004 cu modificarile ulterioare, o microintreprindere 
este o societate care are pâna la 9 salariati si 
realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin 
active totale de pâna la 2 milioane Euro, echivalent în 
lei. Statutul de microintreprindere se poate obtine prin 
depunerea unei declaratii pe propria raspundere la 
organele MFP.  

Anual, pâna la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a 
anului urmator, de catre asociatii, fundatii sau alte 
entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor 
publice. 

Contribuabilii au obligatia sa declare impozitele si contributiile 
aferente veniturilor din salarii pâna la termenul de plata. 

Taxe locale - Certificatul de atestare fiscal emis de 
autorit ile publice locale 

Se emite în termen de cel mult 2 zile de la data 
depunerii cererii; 

Este valabil în luna în care se emite, iar în cazul in 
care se emite dup a 25-a zi din lun atunci este 
valabil i luna urm toare; 

Certificatul este necesare la înstr inarea dreptului de 
proprietate asupra cl dirilor, terenurilor i a mijloacelor 
de transport.  

CIRCULARA nr. 15 din 1 august 2006 privind nivelul ratei 
dobânzii de referin a B ncii Na ionale a României, valabil 
în luna august 2006 (MO 695 / 2006) 

Pentru luna august 2006, nivelul ratei dobânzii de referinta a 
BNR este de 8,75% pe an. 

In data de 31 august Guvernul a decis amanarea termenului 
de depunere la ITM a registrelor generale de evidenta a 
salariatilor in format electronic, de la 1 septembrie 2006 la 
31 decembrie 2006. 

Programul pentru completarea si transmiterea 
registrului de catre angajatori se realizeaza de catre 
Inspectia Muncii si va fi distribuit gratis angajatorilor; 

Nu au obligatia infiintarii registrului reprezentantele din 
Romania ale firmelor straine.   

LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea i 
completarea Legii nr. 571/2003 privind CODUL FISCAL (MO 
662 din 1 august 2006) 

IMPOZITUL PE PROFIT  

Venituri neimpozabile 

Sunt neimpozabile diferentele de valoare a investitiilor 
financiare pe termen lung, reprezentând actiuni detinute la 
societ ti afiliate, titluri de participare si investitii detinute ca 
imobiliz ri, inregistrate astfel potrivit reglement rilor contabile. 
Acestea sunt impozabile la data  transmiterii cu titlu gratuit, a 
cesion rii, a retragerii, lichid rii investitiilor financiare, precum si 
la data retragerii capitalului social la persoana juridic la care se 
detin titlurile de participare. 

Cheltuieli in scopul realizarii de venituri 

Cheltuielile de transport si cazare în tar si în str in tate, 
efectuate de c tre salariati si administratori : a fost eliminata 
conditionarea deductibilitatii acestor cheltuieli in functie de 
obtinerea de profit in exercitiul curent si/sau in anii precedenti.  

Cheltuieli cu deductibilitate limitata 

Cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordat 
salariatilor pentru deplas ri în România si în 
str in tate sunt deductibile în limita a de 2,5 ori nivelul 
legal stabilit pentru institutiile publice;  

A fost eliminata limitarea cheltuielilor de transport, 
cazare si indemnizatie de deplasare la nivelul prevazut 
pentru institutiile publice in cazul inregistrarii de 
pierderi in exercitiul curent si/sau in anii precedenti.  

In cadrul cheltuielilor sociale, deductibile in limita a 2% 
din cheltuielile cu salariile personalului, au fost incluse 
si cheltuielile cu tichetele de cresa; 

Cheltuielile cu taxele si cotizatiile c tre organizatiile 
neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au 
leg tur cu activitatea desf surat de contribuabili si 
care dep sesc echivalentul în lei a 4.000 Euro anual, 
altele decât cele prev zute ca fiind deductibile integral 
(taxe de inscriere, cotizatii si contributii obligatorii, 
reglementate de acte normative, precum si taxele si 
contributiile catre camerele de comert si industrie, 
organizatii sindicale si patronale) sunt nedeductibile. 

Rezerve  

A fost adaugata urmatoarea categorie: 

Rezervele tehnice constituite de societ tile de 
asigurare si reasigurare, potrivit prevederilor legale de 
organizare si functionare, cu exceptia rezervei de 
egalizare. Pentru contractele de asigurare cedate în 
reasigurare, rezervele se diminueaz astfel încât 
nivelul acestora s acopere partea de risc care 
r mâne în sarcina asigur torului, dup deducerea 
reasigur rii. 
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Mijloace fixe 

A fost eliminat paragraful referitor la conditionarea 
deductibilitatii valorii ramase neamortizate, in cazul mijloacelor 
fixe vandute, numai daca erau valorificare prin unitati 
specializate sau prin licitatie organizata potrivit legii.  

Leasing 

Au fost mentionate urmatoarele criterii suplimentare pentru 
clasificare a unui contract de leasing: 

Leasing financiar: 

utilizatorul are optiunea de a cump ra bunul la 
momentul expir rii contractului, iar valoarea 
rezidual exprimat în procente este mai mic sau 
egal cu diferenta dintre durata normal de 
functionare maxim si durata contractului de leasing, 
raportat la durata normal de functionare maxim , 
exprimat în procente; 

perioada de leasing dep seste 80% din durata 
normal de functionare maxim a bunului care face 
obiectul leasingului; în întelesul acestei definitii, 
perioada de leasing include orice perioad pentru 
care contractul de leasing poate fi prelungit; 

valoarea total a ratelor de leasing, mai putin 
cheltuielile accesorii, este mai mare sau egal cu 
valoarea de intrare a bunului. 

Leasingul operational - orice contract de leasing 
încheiat între locator si locatar, care transfer 
locatarului riscurile si beneficiile dreptului de 
proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la 
valoarea rezidual , si care nu îndeplineste niciuna 
dintre conditiile prev zute pentru leasingul financiar; 
Riscul de valorificare a bunului la valoarea rezidual 
exist atunci când optiunea de cump rare nu este 
exercitat la începutul contractului sau când contractul 
de leasing prevede expres restituirea bunului la 
momentul expir rii contractului. 

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre 
ale Uniunii Europene 

Modificarile privind regimul fiscal al dividendelor primite din 
statele membre UE vor fi prezentate in urmatorul Newsletter 
APEX Team (nr. 9 / 2006).  

Plata impozitului pe profit 

Societatile comerciale bancare persoane juridice 
romane, cat si sucursalele din Romania ale 
bancilor persoane juridice straine 

Impozitul pe profit va fi anual, cu plati anticipate 
efectuate trimestrial, in suma de o patrime din 
impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, 
actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de 
luna decembrie a anului anterior). Termenul pentru 
regularizarea si plata impozitului anual definitiv este 
termenul de depunere a declaratiei privind impozitul 
pe profit;  

Indicele de inflatie necesar pentru actualizarea 
pl tilor anticipate se comunic , prin OMFP pân la 
data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se 
efectueaz pl tile anticipate; 

Prin exceptie, societatile nou-infiintate, infiintate in 

cursul anului anterior sau care au inregistrat 
pierdere fiscala, vor face plati anticipate prin 
aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil 
al perioadei pentru care se efectueaza plata 
anticipata; de asemenea, contribuabilii care 
inregistreaza pierdere contabila la sfarsitul unui 
trimestru nu mai au obligatia efectuarii platii 
anticipate stabilite pentru acel trimestru; 

Declararea, regularizarea si plata impozitului pe 
profit aferent anului fiscal 2006, se efectueaz pân 
la data de 31 martie 2007. 

Contribuabilii persoane juridice platitori de impozit 
pe profit 

Se mentine actualul regim de declarare si plata a 
impozitului pe profit pentru ceilalti contribuabili, 
urmand ca din 2008 toti contribuabilii sa aplice 
sistemul platilor anticipate; 

Pentru ultimul trimestru se va plati o sum egal cu 
impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al 
aceluiasi an fiscal, urmând ca plata final a 
impozitului pe profit pentru anul fiscal s se fac 
pân la termenul de depunere a declaratiei privind 
impozitul pe profit si anume 15 aprilie inclusiv a 
anului urm tor; 

Contribuabilii care definitiveaz pân la data de 15 
februarie închiderea exercitiului financiar anterior, 
depun declaratia anual de impozit pe profit si 
pl tesc impozitul pe profit aferent anului fiscal 
încheiat, pân la data de 15 februarie inclusiv a 
anului urm tor; 

Persoanele juridice care înceteaz s existe în 
cursul anului fiscal au obligatia s depun declaratia 
anual de impozit pe profit si s pl teasc impozitul 
pân la data depunerii situatiilor financiare la 
Registrul Comertului; 

Este mentinuta impozitarea anuala pentru 
organizatiile non-profit, cum ar fi fundatiile, 
organizatiile cu activitati economice, societatile din 
agricultura. Acestea nu vor face plati anticipate, ci 
doar o data pe an, la 15 februarie.  

IMPOZITUL PE VENIT 

Venituri neimpozabile 

Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor 
minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 
iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor 
culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor 
cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în 
masura în care valoarea cadoului oferit fiecarei 
persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu 
depaseste 150 RON. 

Tichetele de cres ; 

Veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare 
de programe pentru calculator; 

Sunt neimpozabile urm toarele venituri din dobânzi: 

venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile 
curente; 
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venituri din dobânzi aferente titlurilor de stat si 
obligatiunilor municipale; 

venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele 
clientilor constituite în baza Legii nr. 541/2002, cu 
modific rile si complet rile ulterioare. 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

Pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor, pe 
langa conditiile actuale, o firma trebuie sa realizeze 
venituri, altele decât cele din consultant si 
management, în proportie de peste 50% din veniturile 
totale; 

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor 
este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 
2009.  

Dac , în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere 
realizeaz venituri mai mari de 100.000 Euro, aceasta 
va pl ti impozit pe profit luând în calcul veniturile si 
cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal 
respectiv. Calculul si plata impozitului pe profit se 
efectueaz începând cu trimestrul în care s-a dep sit 
limita prev zut în acest articol, f r a se datora 
major ri de întârziere. La determinarea impozitului pe 
profit datorat se scad pl tile  reprezentând impozitul pe 
veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul 
anului fiscal. 

Venituri din transferul propriet tilor imobiliare din 
patrimoniul personal 

Noul Cod fiscal stabileste cote diferentiate de impozit pe venitul 
din tranzactii imobiliare.  

Pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, 
precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, 
dobindite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv, se plateste un 
impozit de 3% daca valoarea tranzactiei nu depaseste 200.000 
RON. Ce depaseste 200.000 RON se impoziteaza cu 6.000 
RON , la care se adauga 2% din ceea ce depaseste pragul de 
200.000 RON.  

Pentru imobilele dobindite la o data mai mare de 3 ani, 
impozitul va fi de 2% pana la valoarea de 200.000 RON 
inclusiv. Ceea ce depaseste 200.000 RON se impoziteaza, 
dupa modelul de mai sus, cu 4.000 RON  plus 1%. 

Impozitul prev zut nu se datoreaz în urm toarele cazuri: 

la dobândirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor si constructiilor de orice fel, prin 
reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor 
speciale; 

la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de 
donatie între rude si afini pân la gradul al III-lea 
inclusiv, precum si între soti. 

Pentru transmisiunea dreptului de proprietate cu titlul 
de mostenire nu se datoreaz impozit dac 
succesiunea este dezb tut si finalizat în termen de 2 
ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul 
nefinaliz rii procedurii succesorale în termenul 
prev zut mai sus, mostenitorii datoreaz un impozit de 
1% calculat la valoarea masei succesorale. 

Impozitul prev zut mai sus se calculeaz la valoarea declarat 
de p rti în actul prin care se transfer dreptul de proprietate. În 
cazul în care valoarea declarat este inferioar valorii 
orientative stabilite prin expertiza întocmit de Camera Notarilor 

Publici, impozitul se va calcula la aceast valoare. 

Camerele Notarilor Publici vor actualiza, o dat pe an, 
expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile 
care vor fi comunicate la directiile teritoriale ale Ministerului 
Finantelor Publice. 

Impozitul prev zut se va calcula si se va încasa de notarul 
public înainte de autentificarea actului sau, dup caz, 
întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii.  

Venituri din investitii 

Modificarile privind veniturile din investitii vor fi prezentate in 
urmatorul Newsletter APEX Team (nr 9 / 2006).  

Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti  

Modificarile privind venituirle obtinute de nerezidenti vor fi 
prezentate in in urmatorul Newsletter APEX Team (nr 9 / 2006).  

TVA  

Modificarile referitoare la TVA si intoducerea notiunii de TVA 
intracomunitar vor fi prezentate in urmatorul Newsletter APEX 
Team (nr 9 / 2006).  

ACCIZE 

Modificarile referitoare la accize vor fi prezentate in in urmatorul 
Newsletter APEX Team (nr 9 / 2006).  

IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

Plata impozitelor si taxelor locale se va face la doua 
termene, in 2 rate egale, la 31 martie si 30 septembrie, 
in loc de 4 termene de plata, cum este in prezent; 

Consiliile Locale pot decide instituirea taxelor speciale 
si majorarea impozitelor si taxelor locale cu pana la 
20%; 

Indexarea impozitelor si taxelor locale sa se faca o 
data la 3 ani, cand rata inflatiei depaseste cumulat 
10%, in loc de anual, cum prevede legea actuala; 

Majorarea impozitului pentru locuintele cu suprafata 
desfasurata de peste 150 m2, cu cite 5 % pentru 
fiecare 50 de m2 sau fractiune din acestia; 

Au fost majorate impozitele pentru terenuri; 

Dac o persoan fizic are în proprietate dou sau mai 
multe cl diri utilizate ca locuint , care nu sunt 
închiriate unei alte persoane, impozitul pe cl diri se 
majoreaz progresiv in functie de numarul de cladiri 
detinute. Noul cod fiscal scuteste de majorare 
persoanele fizice care detin în proprietate mai multe 
cl diri dobândite prin succesiune legal ; 

Cota de impozit pe cladiri pentru persoane juridice se 
stabileste prin hotararea Consiliului local si poate fi 
cuprinsa intre 0,25% si 1,5% aplicata la valoarea de 
inventar a cladirii, fata de 0,5% si 1% in prezent; 

În cazul unei cl diri care nu a fost reevaluat în ultimii 
3 ani anteriori anului fiscal de referint , cota impozitului 
pe cl diri se stabileste de Consiliul Local/Consiliul 
General al Municipiului Bucuresti între 5 % si 10 % si 
se aplic la valoarea de inventar a cl dirii înregistrat 
în contabilitatea persoanelor juridice, pân la sfârsitul 
lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac 
exceptie cl dirile care au fost amortizate integral si la 
care se aplica cotele specificate anterior; 

Introducerea obligativitatii in cazul agentilor economici 
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care desfasoara activitatea de alimentatie publica de a 
achita anual o taxa de pana la 3.000 RON (cuantumul 
acesteia fiind stabilit de Consiliul Local); 

Consiliul local poate acorda scutiri de la plata 
impozitului pe cl diri si a impozitului pe teren, datorate 
de c tre persoanele juridice care efectueaz investitii 
de peste 500.000 Euro pe o perioad de pân la 5 ani 
inclusiv; in cazul investitiilor de peste 500.000 Euro, 
finalizate si puse în functiune la data intr rii în vigoare 
a noului Cod Fiscal, Consiliul local poate stabili cota 
de 0,25% la calculul impozitului pe cl diri, pe o 
perioad de 3 ani inclusiv; 

In cazul detinerilor de cladiri, terenuri si mijloace de 
transport in sistem de leasing financiar, locatarii/
beneficiarii platesc impozitele aferente acestor bunuri 
pe durata contractului (in prezent, cel care plateste 
impozitul fiind societatea de leasing, ca proprietar al 
respectivelor bunuri); 

Posesorii/locatarii de masini vor plati impozite mult mai 
mari fata de anul acesta. In tabelul urmator este 
prezentata evolutia acestei taxe:  

La prima inmatriculare a unui autoturism in Romania 
va fi perceputa o taxa speciala. Taxa speciala pentru 
autoturismele non-Euro sau care indeplinesc normele 
de poluare Euro1, Euro2 sau Euro3 va fi aplicata de la 
1 ianuarie 2007. Cele mai mari taxe se vor aplica 
masinilor mai poluante. Un automobil Euro2, cu motor 
de peste 3.000 cm3 si mai vechi de 6 ani, va fi impus 
cu o taxa speciala de 6.240 Euro. Automobilele non-
Euro, mai vechi de 6 ani, cu motoare de peste 3.000 
cm3, vor fi taxate cu 7.500 Euro, iar cele cu motoare 
mai mici cu 4.000 Euro, 4.750 Euro sau 5.000 Euro, in 
functie de cilindree. Taxele speciale se platesc o 
singura data, la inmatricularea masinii in Romania.                                                         

Autoturisme  
capacitate cilindrica 

Valoarea taxei 

(RON)/500 cm3 

Valoarea taxei 

(RON)/200 cm3 

De pana la 1600 
cm3 

7 7 

Cuprinsa intre 1601 
si 2000 cm3 

7 15 

Cuprinsa intre 2001 
si 2600 cm3 

9 30 

Cuprinsa intre 2601 
si 3000 cm3 

9 60 

De peste 3001 cm3 9 120 
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AGENDA lunii septembrie 2006 

Zilnic nu uitati: 

S completati registrul de casa (sau s imprimati 
registrul intocmit in format electronic); 

S completati jurnalul de vanz ri si jurnalul de 
cump r ri. 

La final de lun nu uitati: 

S completati Registrul Jurnal; 

S faceti inventarierea patrimoniului in cazul in care 
folositi inventarul intermitent; 

S intocmiti ultimele facturi aferente lunii. 

In cursul lunii nu uitati: 

C  vineri, 1 septembrie este ultima zi pentru plata: 

impozitului pe veniturile din activitati agricole 

 

pe 
baza de norme de venit (rata I)  

C luni, 11 septembrie, este ultima zi pentru depunerea: 

declaratiei-decont privind sumele incasate 
reprezentand taxa hotelier . 

C luni, 11 septembrie, este ultima zi pentru plata: 

taxei hoteliere; 

taxei pentru serviciul de reclam si publicitate.  

C vineri, 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). 

C luni, 25 septembrie, este ultima zi pentru depunerea: 

declaratiei privind obligatiile de plat la bugetul 
general consolidat (formular 100); 

decontului de TVA (formular 300); 

declaratiei privind evidenta nominal a asiguratilor si a 
obligatiilor de plat c tre bugetul asigur rilor sociale;  

declaratiei privind obligatiile de plat c tre bugetul 
fondului national unic de asigur ri sociale de s n tate 
pentru asigur ri sociale de s n tate si pentru concedii 
si indemnizatii de asigur ri sociale de s n tate; 

listele privind evidenta nominal a asiguratilor si a 
obligatiilor de plat c tre Fondul national unic de 
asigur ri sociale de s n tate; 

declaratiei privind evidenta nominal a asiguratilor si a 
obligatiilor de plat la bugetul asigur rilor pentru 
somaj; 

declaratiei fiscale privind comisionul datorat de 
angajatori c tre Inspectoratul Teritorial de Munc 
(ITM); 

decontului special de TVA (formular 301); 

declaratiei privind veniturile sub form de salarii din 
str in tate obtinute de c tre persoanele fizice care 
desfasoar activitate in Romania si de c tre 
persoanele fizice romane angajate ale misiunilor 
diplomatice si posturilor consulare acreditate in 
Romania (formular 224); 

declaratiei privind obligatiile de plat la veniturile 
Fondului pentru mediu. 

C luni, 25 septembrie, este ultima zi pentru plata: 

accizelor; 

impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia 
intern ; 

impozitului pe veniturile nerezidentilor; 

TVA; 

impozitului pe salarii; 

impozitului pe veniturile din activit ti independente, cu 
regim de retinere la surs ; 

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 asigur ri sociale; 

contributiei la asigur rile sociale de s n tate; 

contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de 
asigur ri sociale de s n tate; 

contributiei la bugetul asigur rilor pentru somaj; 

plata comisionului pentru p strarea si completarea 
carnetelor de munc ; 

contributiei de asigurare pentru accidente de munc si 
boli profesionale; 

v rs mintelor de la persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap neincadrate; 

contributiei la Fondul pentru mediu; 

taxei pe jocurile de noroc.  

IMPORTANT    

Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta 
in completarea lor pot fi descarcate 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 (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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