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Cuprins:
HOTARARE privind stabilirea
cuantumului sumei minime in
valuta pe care trebuie sa o
prezinte cetatenii romani la
iesirea din tara
HOTARARE cu privire la
criteriile de salarizare in
valuta si celelalte drepturi in
valuta si in lei ale personalului
trimis in misiune permanenta
in strainatate
ORDIN privind depunerea
dec larati ilor fiscale cu
codificarea informatiei prin
cod de bare
CIRCULARA privind nivelul
ratei dobanzii de referinta a
Bancii Nationale a Romaniei,
valabil in luna aprilie 2006
ORDIN privind modelul si
continutul fisei fiscale
LEGE privind Codul vamal al
Romaniei
ORDIN privind procedura de
declarare si stabilire a
impozitului pe veniturile din
activitati agricole impuse pe
baza de norme de venit
PROCEDURA de stabilire a
impozitului pe veniturile din
activitati agricole impuse pe
baza de norme de venit
LEASING
D E P U N E R E A s i t u a ti i l o r
financiare anuale la
REGISTRUL COMERTULUI

HOTARARE nr. 475 din 12 aprilie 2006 privind stabilirea cuantumului sumei minime in
valuta pe care trebuie sa o prezinte cetatenii romani la iesirea din tara, cand calatoresc in
statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state pentru care nu este necesara viza
de intrare, precum si a modalitatilor prin care se poate face dovada detinerii acesteia
Suma minima in valuta pentru fiecare persoana se constituie dintr-o suma fixa de 150
euro sau echivalent, care sa acopere cheltuielile de transport pana in tara de
destinatie si de intoarcere in Romania, si dintr-o suma corespunzatoare numarului de
zile de sedere declarata.
Cuantumul sumei minime in valuta corespunzatoare numarului de zile de sedere este
urmatorul:
30 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de sedere declarata, dar nu mai putin de 5
zile, in cazul calatoriei in statele din Uniunea Europeana; sau
20 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de sedere declarata, dar nu mai putin de 5
zile, in cazul calatoriei in celelalte state pentru care nu este necesara viza de intrare.
Dovada detinerii sumei minime in valuta in conditiile prevazute mai sus se face prin
una dintre urmatoarele forme:
suma in valuta efectiva, sub forma bancnotelor si monedelor in circulatie;
cecuri de calatorie;
carduri cu utilizare internationala, insotite de extras de cont sau chitanta de
bancomat eliberate cu cel mult 24 de ore inaintea prezentarii la iesirea din tara;
alte garantii financiare cum sunt: scrisoare de garantie sau angajament de
sponsorizare, semnate de persoana care gazduieste cetateanul roman pe teritoriul
statului de destinatie si autentificate conform legii statului respectiv; garantie legala
din partea unei banci sau ordine de plata valabile, dupa caz;
voucher eliberat de o agentie de turism licentiata potrivit legii sau un alt document
care atesta plata in avans a serviciilor structurilor de primire turistice din statul de
destinatie.
Sunt exceptate de la obligatia prezentarii detinerii sumei de 150 euro prevazute
anterior persoanele care la iesirea din tara fac dovada achitarii integrale a cheltuielilor
de transport pana in tara de destinatie si de intoarcere in Romania.

HOTARARE nr. 437 din 05 aprilie 2006 (MO 326 / 2006) pentru modificarea anexei nr. 1 la
Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte
drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Salariul lunar in valuta pentru Norvegia se modifica la 910 euro.

AGENDA lunii mai 2006

ORDIN nr. 409 din 17 martie 2006 (MO 286 / 2006) privind depunerea declaratiilor fiscale
cu codificarea informatiei prin cod de bare
Platitorii de impozite, taxe si contributii sociale, au obligatia depunerii urmatoarelor declaratii
fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare:
Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/r;
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adaugata,
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Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04.

In cazul realizarii de venit din mai multe surse, se
depune o singura declaratie. Sursa de venit este
reprezentata de localitatea in raza careia se afla situat
terenul sau terenurile, dupa caz.

CIRCULARA nr. 8 din 03 aprilie 2006 (MO 309 / 2006)
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale
a Romaniei, valabil in luna aprilie 2006

231 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand
pana la 2% din impozitul pe venitul anual datorat", cod
14.13.04.13/1;

Pentru luna aprilie 2006, nivelul ratei dobanzii de referinta a
Bancii Nationale a Romaniei este de 8,5% pe an.

Se completeaza de catre persoanele fizice care au
realizat venituri din activitati agricole impuse pe baza
de norme de venit care au efectuat, in cursul anului
fiscal precedent, cheltuieli cu burse private, conform
Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu
modificarile si completarile ulterioare, si solicita
restituirea acestora si/sau care opteaza pentru virarea
unei sume de pana la 2% din impozitul pe venitul net
anual impozabil datorat, conform art. 84 alin. (2) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare, pentru sponsorizarea
entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza
potrivit legii.

ORDIN nr. 425 din 20 martie 2006 (MO 298 / 2006) pentru
modificarea OMFP nr. 546/2005 privind modelul si
continutul fisei fiscale
Se aproba modelul formularului de fisa fiscala aferent anului
2006.

LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 (MO 350 / 2006) privind
Codul vamal al Romaniei
Noul Cod Vamal va intra in vigoare la data de 18 iunie 2006, cu
exceptia unor prevederi care intra in vigoare la data aderararii
Romaniei la Uniunea Europeana si a altor prevederi care vor
intra in vigoare in termen de 3 ani.
Pana la data intrarii in vigoare a Codul Vamal urmeaza sa fie
adoptate norme de aplicare ale acestuia.

ORDIN nr. 23 din 9 martie 2006 (MO 312 / 2006) pentru
aprobarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si
operatiunile cu valori mobiliare

Termen de depunere:
anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui
de realizare a venitului.
"Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de
impozit privind venitul din activitati agricole - impunere
pe norme de venit", cod 14.13.02.13/9a;
"Decizie de impunere anuala pentru veniturile din
activitati agricole - impunere pe norme de venit", cod
14.13.02.13/9.

PROCEDURA de stabilire a impozitului pe veniturile din
ORDIN nr. 34 din 6 aprilie 2006 (MO 333 / 2006) pentru activitati agricole impuse pe baza de norme de venit
aprobarea Regulamentului nr. 8/2006 de modificare a
Impozitul pe venitul net din activitati agricole se
Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.
stabileste de organul fiscal competent prin aplicarea
13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului
unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe
central, caselor de compensare si contrapartilor centrale
baza de norme de venit.
ORDIN nr. 411 din 17 martie 2006 privind procedura de
declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din activitati
agricole impuse pe baza de norme de venit
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
215 "Declaratie privind veniturile din activitati agricole impunere pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9;
Declaratia se completeaza si se depune de catre
persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau
in natura, provenind din activitati agricole, pentru care
venitul net se determina pe baza de norme de venit.

Normele de venit se stabilesc de catre directiile
teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, in
functie de tipul de activitate si perioada lucrata,
impozitul fiind final.
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati
agricole impuse pe baza de norma de venit, datoreaza
plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul
aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50%
din impozit, pana la data de 1 septembrie inclusiv, si
50% din impozit, pana la data de 15 noiembrie
inclusiv.

Termen de depunere:
anual, pana la data de 30 iunie inclusiv a anului
fiscal, pentru anul in curs;
in termen de 15 zile inclusiv de la data la care
contribuabilul incepe activitatea, in cazul in care
activitatea incepe dupa data de 30 iunie a anului in
curs;
ori de cate ori contribuabilul constata erori in
declaratia depusa anterior (prin depunerea unei
declaratii rectificative).
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Platile anticipate se stabilesc pe baza datelor inscrise DEPUNEREA situatiilor financiare anuale la REGISTRUL
in Declaratia privind veniturile din activitati agricole - COMERTULUI
impunere pe norme de venit, cod 14.13.01.13/9,
Potrivit dispozitiilor imperative ale Legii nr. 31/1990 privind
depusa de contribuabil.
societatile comerciale (art.185), administratorii societatilor
Pana la data de 31 mai inclusiv a anului urmator celui comerciale au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data
de realizare a venitului, organul fiscal competent adunarii generale, sa depuna o copie de pe situatiile financiare
efectueaza regularizarea platilor anticipate si emite anuale la oficiul registrului comertului, precum si la Ministerul
Decizia de impunere anuala pentru veniturile din Finantelor Publice.
activitati agricole - impunere pe norme de venit, cod
Termenul maxim de depunere a situatiilor financiare, atat la
14.13.02.13/9.
oficiul registrului comertului, cat si la Ministerul Finantelor
Publice, este stabilit prin Legea contabilitatii nr. 82/1991 astfel:
Prin organ fiscal competent, se intelege:
organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla
domiciliul fiscal al contribuabilului, pentru persoanele
fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa
de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

28 februarie - pentru persoanele care, de la constituire,
nu au desfasurat activitate, caz in care in locul
situatiilor financiare se depune o declaratie;
30 aprilie - persoanele juridice care aplica
Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu
directivele europene, inclusiv microintreprinderile;
30 mai - pentru persoanele juridice care aplica
reglementari contabile conforme cu Standardele
Internationale de Raportare Financiara, stabilite prin
ordin al Ministerul Finantelor Publice.

ORDIN nr. 113106 / 113107 din 14 martie 2006 privind
metodologia de calcul a marjei de solvabilitate minime si a
marjei de solvabilitate disponibile pentru asiguratorul care
practica asigurari de viata / asigurari generale
Sanctiunile prevazute pentru nedepunerea situatiilor financiare
in termenul legal, de catre reprezentantii societatii comerciale,
sunt:
LEASING
amenda contraventionala in cuantum de la 2.000 RON
De la 1 ianuarie 2007, cumparatorii de masini in leasing vor
la 30.000 RON, aplicata de Garda Financiara;
plati pe langa dobanda cuvenita si TVA pentru aceasta. Masura
dizolvarea societatii comerciale, la cererea Oficiului
este impusa de una dintre directivele UE.
National al Registrului Comertului sau orice persoana
Masura va afecta atat contractele incheiate dupa 1 ianuarie
interesata, incepand cu data la care s-au implinit 6 luni
2007, cat si pe cele semnate in acest an.
de la expirarea termenului maxim de depunere a
situatiilor financiare anuale.
In cazul contractelor de leasing incheiate anterior datei de 1
ianuarie 2006 si care se deruleaza dupa data aderarii,
dobanzile aferente ratelor scadente dupa data aderarii nu se
cuprind in baza de impozitare a taxei.
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Incepand cu anul 2007, situatiile financiare anuale se vor Ca miercuri, 10 mai este ultima zi pentru depunerea:
depune numai la oficiul registrului comertului.
declaratiei-decont privind sumele incasate
Oficiul National al Registrului Comertului pune la dispozitie, prin
reprezentand taxa hoteliera
Internet (www.onrc.ro ), in mod gratuit, urmatoarele informatii:
Ca miercuri, 10 mai este ultima zi pentru plata:
informatii de identificare despre firme, starea firmei;
taxei hoteliere
informatii din situatiile financiare;
taxei pentru serviciul de reclama si publicitate
liste, cu caracter informativ, cu societatile comerciale
care nu au indeplinit obligatiile de inregistrare in Ca luni, 15 mai este ultima zi pentru depunerea:
registrul comertului (semnal firme, conform art.237 din
Declaratiei speciale privind veniturile realizate Legea nr.31/1990).
formular 200, cod 14.13.01.13
Declaratia se completeaza si se depune de catre
contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in
natura provenind din:
Activitati independente;
Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile,
realizate in calitate de proprietar uzufructuar sau alt
detinator legal;
Activitati agricole impuse in sistem real, pe baza
datelor din contabilitatea in partida simpla;
Castiguri rezultate din transferul titlurilor de valoare.
AGENDA lunii mai 2006
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;
In cursul lunii nu uitati:
Ca marti, 2 mai este ultima zi pentru depunerea:
situatiile financiare anuale pentru persoanele juridice
care nu indeplinesc criteriile pentru aplicarea
reglementarilor contabile conforme cu Standardele
Internationale de Raportare Financiara, ci aplica
prevederile Ordinului 306/2002 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu
directivele europene;

Declaratiei privind veniturile din strainatate - formular
201, cod 14.13.01.13/7
Declaratia se completeaza si se depune de catre
persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania,
care realizeaza venituri din strainatate ca urmare a
desfasurarii unor activitati in strainatate. Contribuabilii
depun cate o declaratie pentru fiecare tara - sursa a
veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.
Cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la
2% din impozitul anual - formular 230, cod 14.13.04.13
Se completeaza de catre persoanele fizice care au
realizat, in anul 2005, venituri din salarii si care solicita
virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual
pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se
infiinteaza si functioneaza potrivit legii.
Cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la
2% din impozitul pe venitul anual datorat - formular
231, cod 14.13.04.13/1
Se completeaza de catre persoanele fizice care au
realizat venituri din activitati agricole si care solicita
virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual
pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit sau pentru
burse private.

Declaratiei anuale de impozit pe profit (formular 101);
Declaratiei privind platile si angajamentele de plata
catre persoanele nerezidente.
Ca marti, 2 mai este ultima zi pentru plata:
Impozitului pe profit plata finala pentru 2005, pentru
persoanele juridice care nu indeplinesc criteriile pentru
aplicarea reglementarilor contabile conforme cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara, ci
aplica prevederile Ordinului 306/2002 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile simplificate,
armonizate cu directivele europene.
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Ca joi, 25 mai este ultima zi pentru depunerea:

carnetelor de munca

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

contributiei de asigurare pentru accidente de munca si
boli profesionale

decontului de taxa pe valoare adaugata (formular 300);

varsamintelor de la persoanele juridice
persoanele cu handicap neancadrate

declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale;

pentru

contributiei la Fondul pentru mediu

declaratiei privind obligatiile de plata catre bugetul
taxei pe jocurile de noroc
fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
pentru asigurari sociale de sanatate si pentru concedii Ca marti, 30 mai este ultima zi pentru depunerea:
si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
situatiile financiare anuale pentru persoanele juridice
care indeplinesc criteriile pentru aplicarea
listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a
reglementarilor contabile conforme cu Standardele
obligatiilor de plata catre Fondul national unic de
Internationale de Raportare Financiara
asigurari sociale de sanatate;
declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru
somaj;

Declaratiei anuale de impozit pe profit (formular 101);
Declaratiei privind platile si angajamentele de plata
catre persoanele nerezidente.

declaratiei fiscale privind comisionul datorat de Ca marti, 30 mai este ultima zi pentru plata:
angajatori catre Inspectoratul Teritorial de Munca
Impozitului pe profit plata finala pentru 2005, pentru
(ITM);
persoanele juridice care indeplinesc criteriile pentru
decontului special de taxa pe valoare adaugata
aplicarea reglementarilor contabile conforme cu
(formular 301);
Standardele Internationale de Raportare Financiara.
declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din
strainatate obtinute de catre persoanele fizice care
desfasoara activitate in Romania si de catre
persoanele 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 joi, 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

IMPORTANT:
Odata cu depunerea Situatiilor Financiare aferente anului 2005
trebuie sa se finalizeze si evidenta contabil si fiscala aferenta
exercitiului financiar:
sa se completeze Registrul de evidenta fiscala pentru
trimestrul IV 2005 ;
sa se completeze Registrul inventar ;
se se verifice ca PV al comisiei de inventar si
eventualele decizii de casare, de scoatere din gestiune
sunt semnate ;
sa se 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).
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

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 fondul pentru concedii si indemnizatii de
asigurari sociale de sanatate
contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj
plata comisionului pentru pastrarea si completarea
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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.
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.
Str. Brezoianu 36,
Bucuresti, Sector 1
Phone: + 40 (0) 21 313 70 31
Phone: + 40 (0) 745 20 27 39
Fax:
+ 40 (0) 21 313 70 68
E-mail: office@apex-team.ro
Site: www.apex-team.ro
ACCOUNTING AND PAYROLL
EXPERT TEAM

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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