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Ordin nr. 418 din 6 aprilie 2005 privind unele precizari contabile aplicabile agen ilor
economici
Ordinul nr. 418 prevede Metodologia privind inregistrarea in contabilitate a valorilor rezultate din rotunjirea sumelor reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate
bugetului general consolidat, inscrise in deciziile de impunere, in actele administrative fiscale asimilate acestora, precum si in declaratiile fiscale, potrivit prevederilor art. 83 alin. 7
din Ordonanta nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, astfel cum a
fost completata prin Ordonanta nr. 20/2005. Sumele rezultate din rotunjirea sumelor
reprezentand impozite, taxe, contributii, si alte sume datorate la bugetul general consolidat
se inregistreaza in contul 473 Decontari din operatii in curs de clarificare , urmand ca la
sfarsitul exercitiului financiar sumele inregistrate in acest cont sa se vireze la venituri sau
cheltuieli, dupa caz.
Participarea salaria ilor la profit se reflecta in contabilitate prin constituirea unui provizion
pentru riscuri i cheltuieli la nivelul sumelor estimate reprezentând sumele brute cuvenite
salaria ilor, astfel: 6812 = 1518. Obliga iile fa a de salaria i aferente participarii acestora la
profit se vor eviden ia in contabilitate pe seama cheltuielilor salariale in anul urmator celui
la care se refera situa iile financiare i, concomitent, se va relua la venituri provizionul
constituit."
Ordin nr. 559 al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Ordinul prevede procedura care trebuie urmata pentru eliberarea autorizatiei de exportator
autorizat .
Autorizatiile care au fost emise pana in prezent raman valabile si vor putea fi utilizate pe o
perioada de maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului Ordin.
Ordinul va intra in vigoare la data de 29 aprilie 2005.

Hotararea nr. 226/2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului privind conditiile de infiintare si modificare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara
Aceasta Hotarare de Guvern modifica Hotararea Guvernului nr. 938/2004 privind conditiile
de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara, din punct de vedere al tarifului de autorizare sau de prelungire a autorizatiei (se calculeaza la nivelul a trei salarii medii brute pe economie realizate în anul anterior si comunicate de Institutul National de Statistica).

Regulamentul nr. 2 din 23 februarie 2005 privind ordinul de plata utilizat in operatiuni de
transfer-credit
Incepand cu data de 08.04.2005 ordinele de plata pentru platile catre bugetul de stat au un
nou format. Astfel se introduce un nou element de identificare a platilor si anume codul
ANAF. Acest cod se poate identifica numai prin accesarea programului pentru generarea
ordinelor de plata si a foilor de varsamant existent pe pagina de internet a Ministerului de
Finante.
Pentru plati mai mari de 500.000.000 lei, platitorii trebuie sa utilizeze formatul nou al ordinelor de plata generate de programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante.
Pentru plati mai mici de 500.000.000 lei, platitorii pot utiliza vechile modele OPHT utilizate
pentru platile catre bugetul de stat, cu conditia completarii codului ANAF.

Regulamentul nr. 4 al BNR din 1 aprilie 2005 privind regimul valutar
Regulamentul nr. 4 stabileste regimul efectuarii operatiunilor valutare intre rezidenti si
nerezidenti si intre rezidenti.
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In anexele la Regulament sunt prevazute operatiunile
valutare care se pot efectua, precum si categoriile de
rezidenti care pot efectua operatiuni in valuta.
Prezentul Regulament a intrat in vigoare la data de 11
aprilie 2005.
Norma nr. 5 a BNR din 8 aprilie 2005 privind autorizarea
operatiunilor valutare
Norma nr. 5 prevede operatiunile care sunt supuse
autorizarii de catre BNR, conditiile care trebuie indeplinite
si documentele necesare pentru acordarea autorizarii.
Norma a intrat in vigoare la data de 11 aprilie 2005.

PROIECTE
Companiile vor emite primele facturi electronice din 2006
Companiile vor emite primele facturi electronice incepand
din prima jumatate a lui 2006, cand va fi adoptata Legea
facturarii electronice.
Proiectul de lege prevede ca pentru o anumita perioada
de timp facturile electronice sa circule in paralel cu cele
in format de hartie. Acest act normativ este un inceput in
procesul dematerializarii documentelor financiare ale
intreprinderilor.
S-a demarat Legea arhivarii electronice, care prevede ca
societatile comerciale vor avea obligatia de a stoca documentele
in
format
electronic.

Norma nr. 6 a BNR din 8 aprilie 2005 privind importul si
exportul fizic de instrumente de plata sub forma de numerar
Norma nr. 6 reglementeaza importul si exportul fizic de
instrumente de plata sub forma de numerar. Norma defineste, astfel, notiunea de instrumente de plata sub forma
de numerar.
Persoanele fizice pot introduce sau scoate in/din Romania instrumente de plata in valuta si in moneda nationala
(leu) sub forma de numerar, fiind obligate sa declare autoritatilor vamale romane instrumentele de plata sub forma de numerar aflate asupra lor, care sunt egale sau
depasesc echivalentul a 10.000 EURO/persoana pe calatorie.
Prezenta Norma intra in vigoare la data de 11 aprilie
2005.

Agenda lunii MAI 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 3 mai este ultima zi pentru depunerea:

Norma nr. 7 a BNR privind masurile de salvgardare care
pot fi luate ca urmare a liberalizarii operatiunilor in conturi de depozit in moneda nationala (leu)
Norma nr. 7 prevede masurile de salvgardare care pot fi
luate ca urmare a liberalizarii operatiunilor in conturi de
depozit in moneda nationala (leu).
Masurile de salvgardare vor fi aplicate atat pentru rezidenti, cat si pentru nerezidenti.
Prezenta Norma a intrat in vigoare la data de 11 aprilie
2005.
Circulara nr. 10 a BNR privind nivelul ratei dobanzii de
referinta valabil in luna aprilie 2005
Pentru luna aprilie 2005, nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR este de 8,45% pe an.

Situatiilor financiare anuale pentru persoanele juridice
care nu indeplinesc criteriile pentru aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara;
Declaratiei anuale de impozit pe profit (formular 101);
Declaratiei privind platile si angajamentele de plata catre
persoanele nerezidente;
Ca dupa depunerea situatiilor financiare la administratia financiara urmeaza :
Depunerea acestora la Registrul Comertului in maxim 15
zile de la data Adunarii Generale de aprobare a bilantului;
In unele cazuri - depunere la Banca;
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Ca 3 mai este ultima zi pentru plata:

Contributiei de asigurari sociale;

Impozitului pe profit plata finala pentru anul precedent,
pentru cei care nu aplica OMFP 94/2001;

Contributiei de asigurari sociale de sanatate;

Comisionul pentru pastrarea si completarea cartilor de
munca;
Ca 16 mai este ultima zi pentru depunerea:

privind

veniturile

Contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale;
Varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele
cu handicap neincadrate;

Declaratiei de venit global (formular 200);
Declaratiei speciale
(formular 201);

Contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj;

din

strainatate

Contributiei la fondul pentru mediu;

Declaratiei speciale privind veniturile din activitati independente (formular 202);

Taxei pe jocurile de noroc;

Declaratiei speciale privind veniturile din cedarea folosintei
bunurilor (formular 203);

Situatiilor financiare anuale pentru persoanele juridice care
aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele
Internationale de Raportare Financiara;

Declaratiei privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala (formular 206);
Ca 25 mai este ultima zi pentru depunerea:
Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul general
consolidat, pentru luna aprilie 2005 (formular 100);
Decontului de taxa pe valoarea 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);

Ca 30 mai este ultima zi pentru depunerea:

Declaratiai anuale de impozit pe profit (formular101);
Declaratiile privind platile si angajamentele de plata catre
persoanele nerezidente;
Ca 30 mai este ultima zi pentru plata:
Impozitului pe profit

plata finala pentru anul precedent;

Ca 30 mai este ultima zi pentru efectuarea regularizarii
diferentelor de impozit pentru angajatii permanenti ale caror fise fiscale au fost regularizate;
Ca 31 mai este ultima zi pentru plata :

Comisionului pentru pastrarea si completarea carnetelor
de munca;
Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane angajate
ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate
IMPORTANT :
in Romania ( formular 224);
Declaratiile privind obligatiile de plata la veniturile Fondului
pentru mediu;
Ca 25 mai 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;

Odata cu depunerea Situatiilor Financiare aferente anului
2004 trebuie sa finalizeze si evidenta contabila si fiscala
aferenta exercitiului financiar:
sa completeze Registrul de evidenta fiscala pentru trimestrul IV 2004 ;
sa completeze Registru inventar ;
se verifice ca PV al comisiei de inventar si eventualele decizii de casare, de scoatere din gestiune sunt semnate ;
sa arhiveze documentele primare (care trebuie pastrate de
regula 10 ani, cu exceptia statelor de plata a salariilor si a
bilanturilor care trebuie pastrate 50 ani).
Toate declaratiile mentionate anterior pot fi downladate de
pe web-site-ul Ministerului de Finante : www.mfinante.ro

Impozitului pe veniturile din dividende;
Impozitului pe veniturile din dobanzi;
Impozitului pe alte venituri din investitii;
Impozitului pe venituri din pensii ;
Impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de noroc;
Impozitului pe veniturile din alte surse;
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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

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

Accounting and Payroll
EXpert Team

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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