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Cota standard de impozit pe profit
Incepand cu 1 ianuarie 2005, cota standard de impozit care se
aplica asupra profitului impozabil se reduce de la 25% la 16%.

Cota standard de impozit pe profit

Impozitul pe venitul microintreprinderilor
Impozitarea microintreprinderii
Impozitul pe venit

Incepand cu 1 ianuarie 2005, cota de impozit pe veniturile microintreprinderilor creste de la 1,5% la 3%. Microintreprinderile pot
opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal
urmator.

Impozit pe dividende
Contributii la Asigurarile
Sociale
Asigurarea de accidente de munca si boli
profesionale
Salariul mediu pe
economie
Salariul minim pe
economie
Precizari privind TVA
Decontul de scutire
accize
Modificarea si completarea Codului de procedura fiscala

Impozitul pe venit
Grila de impozitare a fost inlocuita cu o cota unica de impozit de
16%.
Aceasta cota unica se aplica pentru veniturile realizate din:
Salarii
Activit i independente
Cedarea folosin ei bunurilor
Pensii
Activit i agricole
Premii
Alte surse
Cota unica de 16% nu se aplica in cazul veniturilor din investi ii
si din jocuri de noroc.

1. Venituri din salarii
Declaratia privind obligatiile de plata la
bugetul de stat

CURSUL VALUTAR
VALORI MEDII ANUALE
Anul
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

US D
17.14
16.15
14.56
14.28
14.92
21.56
76.47
307.95
760.01
1,655.09
2,033.28
3,082.60
7,167.94
8,875.55
15,332.93
21,692.74
29,060.86
33,055.46
33,200.07
32,636.57

EUR
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
87.81
400.00
884.60
1,967.14
2,629.51
3,862.90
8,090.92
9,989.25
16,295.57
19,955.75
26,026.89
31,255.25
37,555.87
40,532.11

Noile deduceri personale se acorda diferentiat, functie de venitul
lunar brut si de numarul de persoane in intretinerea contribuabilului, dupa cum urmeaza:
contribuabilii care au un venit de pana la 10,000,000 lei lunar, beneficiaza de deduceri ce variaza intre 2,500,000 lei si
6,500,000 lei;
contribuabilii care au un venit lunar brut intre 10,000,001 lei
si 30,000,000 lei beneficiaza de deduceri personale degresive;
acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor;
contribuabilii cu un venit lunar brut mai mare de 30,000,000
lei nu beneficiaza de deduceri personale la calculul impozitului
pe venit.
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La functia de baza, impozitul lunar se calculeaza prin
deducerea din venitul brut a:
contributiilor obligatorii aferente unei luni,
deducerilor personale acordate (daca este cazul),
cotizatiei sindicale lunare
contributiei la schemele facultative de pensii ocupationale
(in limita a 200 euro anual).
In celelalte cazuri, impozitul lunar se calculeaza prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii pe fiecare loc de
realizare a venitului

2. Venituri din activitati independente
Venitul net anual din drepturi de proprietate intelectuala se
stabile te prin sc derea din venitul brut a unei cote de 40%
reprezentând cheltuieli deductibile (anterior 60 %).
Cota este de 50 % pentru lucr ri de arta monumentala.

5. Venituri din premii
Impozitul aferent veniturilor din premii se retine la sursa si se
calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului
ce depaseste suma de 8,000,000 lei, pentru fiecare concurs.

6. Venituri din investitii
Impozitarea veniturilor din investitii se va face diferentiat, in
functie de natura venitului, dupa cum urmeaza:
Veniturile din dividende se vor impozita cu o cota de
10%.
Pentru veniturile din dobanzi, impozitul va fi calculat prin
aplicarea unei cote de 1% din suma acestora.
Veniturile din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen, vor fi impozitate prin aplicarea unei cote de 1%.

Pentru urmatoarele categoriii de venituri se retine la sursa in
momentul platii impozit anticipat de 10%:
Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
Venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie
Venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de
agent, comision sau mandat comercial
Venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/
conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil
Venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica,
judiciara si extrajudiciara.
Stabilirea venitului net anual impozabil se face de c tre organul fiscal pe baza declara iei de venit si a declara iilor speciale care trebuie depuse pana la 15 mai a anului urm tor
ob inerii veniturilor.

In cazul venitului impozabil obtinut de catre o persoana fizica
in urma lichidarii/dizolvarii fara lichidare a unei persoane juridice, impozitul va fi calculat prin aplicarea unei cote de 10%.
Impozitele pe veniturile din investitii se retin la sursa si sunt
finale.
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va emite, cu acordul
Ministerului Finantelor Publice, normele privind determinarea,
retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital din trasferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice.
Veniturile din investitii obtinute din strainatate de rezidenti
romani se supun impozitarii in Romania si trebuie declarate
pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a
venitului.

7. Venituri din jocuri de noroc
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
Venitul impozabil se stabileste prin deducerea unei cote de
cheltuieli de 25% din venitul brut.
Veniturile din cedarea folosintei bunurilor din strainatate nu se
impoziteaza in Romania.

Impozitul aferent veniturilor din jocuri de noroc se retine la
sursa si se calculeaza prin aplicarea unei cote de 20% asupra
venitului brut.
Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit
final.

4. Venituri din pensii
Impozitul pentru veniturile din pensii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului impozabil, impozitul
astfel calculat si retinut fiind final.
Sunt impozabile doar veniturile din pensii ce depasesc suma
9,000,000 lei/luna.
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Contributii la Asigurarile Sociale

Modificarea si completarea Codului de procedura fiscala

Se revine la cota stabilita pentru 2004 de contributie la asigurarile sociale. Aceasta este de :

S-a publicat Ordonanta Guvernului nr.20 privind modificarea
si completarea Coduluide procedura fiscala.

31,5% (pentru conditii normale de munca)
36,5% (pentru conditii deosebite de munca)
41,5% (pentru conditii speciale de munca)
Baza pe care se calculeaza contributia de asigurari sociale
este plafonata la nivelul a cinci salarii medii brute pe economie.

Printre cele mai importante prevederi, mentionam:

Salariu mediu brut
Nivelul salariului mediu brut pe economie folosit la calculul
plafonat al contributiei de asigurari sociale a fost stabilit la
9,211,000 lei.

Salariu minim
Nivelul salariului minim brut pe economie a fost stabilit la
3,100,000 lei.

Asigurarea de accidente de munca si boli profesionale
De asemenea, incepand cu 1 ianuarie 2005, cota de contributie pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale va fi stabilita in functie de riscuri, pe sectoare economice,
intre limitele de 0.5% - 4% (conform normelor metodologice
ale Legii 346/2002).

Obligatia de semnare a declaratiei fiscale se considera indeplinita atat in cazul transmiterii declaratiilor fiscale prin sistemul electronic de plati cat si a transmiterii prin sisteme electronice de transmitere la distanta.
Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de taxe,
impozite si contributii, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se stinge creanta fiscala
stabilita de contribuabil.
In situatia in care contribuabilul nu stabileste creanta fiscala
ce urmeaza a fi stinsa, organul fiscal va efectua stingerea
obligatiilor fiscale in ordinea prevazuta de Codul de procedura
fiscala.
Lista contraventiilor si sanctiunilor cu privire la produsele
accizabile a fost extinsa.
Este stabilita procedura de inregistrare si de obtinere a atestatului pentru comercializarea angro de bauturi alcoolice si
produse din tutun.
Prezenta Ordonanta intra in vigoare in termen de 3 zile de la
data publicarii, exceptie facand noile contraventii si sanctiuni
privind produsele accizabile care intra in vigoare in termen de
10 zile de la data publicarii.

Decont de scutire de accize
Precizari privind TVA
Ministerul Finantelor Publice a emis o noua procedura pentru
aplicarea scutirii de TVA pentru livrarile de bunuri si prestarile
de servicii in favoarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor internationale interguvernamentale
acreditate in Romania, precum si a personalului strain al
acestora.
Scutirea se aplica in continuare fie prin facturarea fara TVA
de catre furnizori in baza unui certificat emis de autoritatile
fiscale si/sau a unui aviz eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, fie prin restituirea de TVA catre beneficiari. In cazul
restituirii de TVA, aceasta se efectueaza numai pe baza de
control anticipat efectuat de autoritatile fiscale la sediul solicitantului.
Prezenta procedura a intrat in vigoare incepand cu data de 10
ianuarie 2005.

Prin Ordin al ministrului finantelor publice s-a aprobat modelul
si continutul decontului de scutire de accize pentru uleiuri
minerale si bauturi alcolice.
Acest decont reprezinta cererea de restituire a accizelor si se
depune pana la data de 25 a fiecarei luni in care se solicita
restituirea pentru produsele accizabile utilizate in luna anterioara.
Decontul se depune de beneficiarii scutirii de accize pentru
fiecare produs accizabil.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat
consolidat
Prin Ordin al ministrului finantelor publice nr.91 s-a aprobat
modificarea si completarea formularului Declaratia privind
obligatiile de plata la bugetul de stat consolidat .
Prezentul Ordin se aplica pentru impozitele, taxele si contributiile sociale datorate incepand cu 1 ianuarie 2005, cu termen
de declarare 25 februarie 2005.

Indicatori comparativi
Cota standard de impozit pe profit
Impozitul pe microintreprinderi
Impozitul pe venit
Impozit pe dividende - persoane fizice
Contributia de Asigurari Sociale (plafonat)
Asigurarea de accidente de munca si boli profesionale
Salariul mediu pe economie
Salariul minim pe economie

2004

2005

25%
1.5%
18%-40%
5%
31.5%
0.5%
7,862,000
2,800,000

16%
3%
16%
10%
31.5%
0.5% - 4%
9,211,000
3,100,000
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Echipa APEX este formata din consultanti experimentati, disponibili sa va asiste si sa
va ofere o gama diversificata de servicii contabile si de salarizare.

Str. Brezoianu 36,
Bucuresti, Sector 1
Phone: + 4 021 313 70 31
Fax:
+4 021 313 70 68
E-mail: office@apex-team.ro
Site: www.apex-team.ro
(in constructie)

Accounting and Payroll
EXpert Team

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

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.
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