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Str. Dacia 56,
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 (0) 31 809 2739
Tel: +40 (0) 74 520 2739
Fax:+40 (0) 31 805 7739

LEGE nr. 158 / 2006 privind aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 165/2005
pentru modificarea Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal
Printre complet rile aduse de aceast lege men ion m:
În cazul în care un sediu secundar al unei persoane juridice nu î i îndepline te
obliga iile fiscale de plat , persoana juridic devine debitor prin efectul legii;

Cuprins:
LEGE privind
procedur fiscal

de

Sunt modificate condi iile prin care se stabileste r spunderea solidar a unei persoane
juridice cu un debitor declarat insolvabil / insolvent;

ORDIN privind certificatului
de atestare fiscal

Pentru solu ionarea de c tre organele fiscale a cererilor contribuabililor de prelungire a
termenelor pentru depunerea declara iilor fiscale a fost stabilit un termen de 45 de zile
de la înregistrarea cererii. Acest termen poate fi prelungit pan la completarea
eventualelor informa ii suplimentare solicitate de organele fiscale;

HOT RÂRE
fiscal

Codul

privind

Codul

Ratei dobânzii de referin a
BNR valabil în luna mai 2006
LEGE care modifica Legea
privind societ ile comerciale
LEGE privind Fondul pentru
mediu
ORDIN privind evaluarea
suporturilor informatice
ORDIN privind informa iile
referitoare la titularii de
conturi
LEGE privind
insolven ei

procedura

HOT RÂRE
privind
pa apoartele electronice
LEGE privind întreprinderile
mici i mijlocii
Act aditional la Contractul
colectiv de munca unic la
nivel national
COMUNICAT al ITMB
ORDIN privind concediile de
asigur ri sociale de s n tate
LEGE privind tichetelor cadou
si a tichetelor de cres
LEGE privind Fondului de
garantare pentru plata
creantelor salariale
Facilit ti
acordate
angajatorilor pentru angajarea
tinerilor absolventi
Proiect de modificare
Codului Fiscal
AGENDA lunii iunie 2006

a

Conform prevederilor anterioare, eviden ele contabile i fiscale puteau fi p strate
numai la domiciliul fiscal al contribuabilului sau la sediile secundare ale acestuia. Prin
aceast lege se instituie excep ii de la aceast regul , respectiv:
posibilitatea încredin rii spre p strare a eviden elor contabile i fiscale unei societ i
autorizate, potrivit legii, s presteze servicii de arhivare;
eviden ele contabile i fiscale ale exerci iului financiar în curs pot fi p strate, în
perioada 1 -25 a lunii urm toare, si la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate
pentru prelucrarea lor în vederea întocmirii declara iilor fiscale.
Obliga ia de a depune declara ia fiscal se men ine i în cazul în care pentru obliga ia
fiscal nu rezult , în perioada de raportare, sume de plat , dar exist obliga ia
declarativ , conform legii;
Sunt extinse atribu iile organelor de inspec ie fiscal , care, in plus fa a de diferen ele
de obliga ii fiscale de plat , vor stabili si obliga iile fiscale accesorii aferente acestora;
Se instituie o excep ie de la regula comunic rii avizului de inspec ie fiscal (cu 30 de
zile inainte de inceperea inspec iei fiscale pentru marii contribuabili, respectiv cu 15
zile inainte
pentru ceilal i contribuabili), in cazul in care, pe durata unei inspec ii
fiscale pentru solu ionarea unei cereri a contribuabilului, organul de inspec ie decide
efectuarea unei inspec ii generale sau par iale. In acest caz, avizul de inspec ie se
comunic contribuabilului chiar în cursul efectu rii inspec iei pentru solu ionarea
cererii;
De asemenea, nu mai este considerat necesar comunicarea avizului de inspec ie
fiscal în cazul refacerii controlului ca urmare a unei dispozi ii de reverificare cuprinse
în decizia de solu ionare a contesta iei;
La calculul duratei inspec iei fiscale se prevede excluderea perioadelor de suspendare
a respectivei inspec ii. Condi iile i modalit ile de suspendare a unei inspec ii fiscale
se vor stabili prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal
(ANAF), care se public în Monitorul Oficial;
Se introduce un nou formular de decizie, respectiv decizia privind nemodificarea bazei
de impunere , pentru cazul în care, la finalizarea inspec iei fiscale, organele de
inspec ie fiscal nu constat diferen e fa de crean a fiscal existent la momentul
începerii inspec iei fiscale;
In aceast Lege este introdus un articol referitor la certificatul de atestare fiscal ,
reglementat prin Ordinul 752/2006 (prezentat mai jos);
Referitor la plata obliga iilor fiscale de c tre contribuabili, este introdus posibilitatea
aplic rii dispozi iilor art. 1093 din Codul civil. Potrivit acestui articol, obliga ia poate fi
achitat de orice persoan interesat , precum si de un coobligat sau de un fidejusor.
Obliga ia poate fi achitat chiar de o persoan neinteresat , care trebuie îns s
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ac ioneze în numele si pentru achitarea debitorului,
sau, în cazul în care ac ioneaz în nume propriu, s nu
se subroge în drepturile creditorului;
Referitor la modul de solu ionare a erorilor constatate
in documentele de plat ulterior efectu rii pl ii
obliga iilor fiscale, sunt stabilite urm toarele:
Posibilitatea indrept rii erorilor respective de c tre
organul fiscal, in baza solicit rii contribuabilului,
plata fiind considerat ca efectuat la data debit rii
contului contribuabilului, cu condi ia de a fi fost
creditat un cont bugetar (aceast posibilitate este
prev zut si in Decizia nr. 1 din 19/04/2006 din MO
377 / 2006 privind aplicarea unitar a unor prevederi
referitoare la Codul de procedur fiscal ) ;
Aceast procedur de solu ionare este prev zut si
pentru crean ele fiscale datorate c tre alte autorit i
publice;
Termenul de depunere a cererii de c tre contribuabil
este de un an de la data pl ii, sub sanc iunea
dec derii.
În situa ia în care diferen ele rezultate din corectarea
declara iilor sau modificarea unei decizii de impunere
sunt negative în raport cu sumele stabilite ini ial, si se
datoreaz major ri de întârziere, aceste major ri sunt
calculate asupra sumei datorate dup corectare ori
modificare, începând cu ziua imediat urm toare
scaden ei i pân la data stingerii acesteia de c tre
contribuabil inclusiv;
Este eliminat posibilitatea ca organul de solu ionare a
contesta iei s
suspende executarea actului
administrativ atacat pân la solu ionarea contesta iei.
In schimb, contribuabilul are in continuare dreptul de a
cere suspendarea actului administrativ fiscal, în
temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modific rile ulterioare, cu condi ia depunerii unei
garan ii la nivelul sumei contestate;
Competen a constat rii faptelor ce pot constitui
infrac iuni în condi iile art. 296 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, este atribuit organului fiscal din cadrul
ANAF i a G rzii Financiare.

eviden a pe pl titor a organului fiscal competent;
Con inut:
obliga iile de plat restante (exigibile i neachitate
pân la data eliber rii certificatului) pe fiecare tip de
impozit, tax , contribu ie i alte venituri bugetare,
precum si obliga iile fiscale accesorii.
Alte men iuni:
înlesniri la plat acordate,
actul prin care s-a dispus suspendarea execut rii
actului administrativ fiscal i/sau a procesuluiverbal de constatare i sanc ionare a contraven iei,
dup caz, precum i cuantumul sumelor ce fac
obiectul acestuia;
decontul de TVA cu sume negative i op iune de
rambursare, precum i cuantumul sumelor ce fac
obiectul acestuia;
cereri de compensare atipice, precum i cuantumul
sumelor ce au f cut obiectul acestora.
Termen de eliberare: 5 zile lucr toare de la data
solicit rii, respectiv 10 zile lucr toare pentru
contribuabilii care au sedii secundare înregistrate la
alte organe fiscale;
Pentru persoanele juridice, cererile de restituire i de
compensare se vor solu iona de organul fiscal înainte
de eliberarea certificatului de atestare fiscal ;
Durata de valabilitate: 30 de zile pentru persoanele
juridice; 90 de zile pentru persoanele fizice;
Posibilitatea contribuabilului de a prezenta, in perioada
de valabilitate a certificatului, copii legalizate ale
certificatului c tre orice solicitant.

HOT RÂRE nr. 580/2006 pentru completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal

Pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal
2006, plafonul de deductibilitate a ratei dobânzii pentru
Legea intr în vigoare la 30 de zile de la data public rii (22 iunie împrumuturile în valut este de 6% .
2006) i se aplic actelor de procedur îndeplinite începând cu
aceast dat . Prin excep ie, dispozi iile referitoare la certificatul
de atestare fiscal se aplic de la de 1 iulie 2006.
CIRCULARA nr. 9 privind nivelul ratei dobânzii de referin
a B ncii Na ionale a României valabil în luna mai 2006
Pentru luna mai 2006, nivelul ratei dobânzii de referin a B ncii
ORDIN nr. 752 din 11 mai 2006 privind aprobarea procedurii
Na ionale a Romaniei este de 8,5% pe an.
de eliberare a certificatului de atestare fiscal pentru
persoane juridice i fizice, a certificatului de obliga ii LEGE nr. 164/2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale
bugetare, precum i a modelului i con inutului acestora
La acela i sediu vor putea func iona mai multe societ i dac
imobilul, prin structura lui, permite func ionarea mai multor
Se elibereaz la solicitarea contribuabililor, pe baza societ i în înc peri diferite i dac este îndeplinit una dintre
cererii acestora, precum si în situa ia în care urm toarele condi ii:
contribuabilul î i schimb domiciliul fiscal (in acest caz
cel pu in o persoan este asociat în fiecare dintre
se aplic
procedura prev zut
in Normele
societ i;
metodologice de aplicare a Codului de procedur
fiscal ) ;
dac cel pu in unul dintre asocia i este proprietar al
Datele care stau la baza eliber rii certificatului sunt
imobilului ce urmeaz a fi sediul societ ii.
cele din dosarul fiscal al contribuabilului si fisa pentru

Printre dispozitiile prev zute de acest ordin mention m:
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LEGE nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen
a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Intre principalele modific ri aduse de Lege men ion m:
declararea si plata taxelor pentru emisiile de
poluan i provenite de la surse mobile se va face
semestrial, pan la data de 25 a primei luni din
semestrul urm tor pentru cel precedent;

informa iile despre titularii - persoane fizice, juridice
sau orice alte entit i f r personalitate juridic - care
deschid ori închid conturi de disponibilit i la b ncile
respective.
În scopul restituirii de catre fisc a diferen elor de
impozit pe venit rezultate în urma regulariz rii anuale,
b ncile vor comunica de asemenea si conturile de
card de debit ale persoanelor fizice.

contribu ia datorat in cazul vânz rii masei lemnoase
pe picior sau lemnului brut ob inut in urma exploat rii
acesteia se reduce de la 3% la 1% si se datoreaz de LEGE nr. 85 / 2006 privind procedura insolven ei
operatorii economici care cump r aceste produse in Prezenta lege intr in vigoare la data de 20 iulie si abrog
vederea prelucr rii;
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz rii judiciare si a
contribu ia pentru prelucrarea lemnului a fost eliminat ; falimentului precum si art. 282 din Legea nr. 31/1990 privind
societ tile comerciale, precum si orice alt dispozitie contrar .
taxele incasate de la societ ile utilizatoare de noi
terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile se
vor declara si pl ti anual (lunar pan acum).
HOT RÂRE nr. 557 / 2006 privind stabilirea datei de la care
Legea a intrat in vigoare la data de 11 mai 2006.

se pun în circula ie pa apoartele electronice
Incepand cu 1 ianuarie 2007 se vor elibera pasapoarte cu date
biometrice incluse.

ORDIN
Nr. 5720 / 2006 pentru abrogarea Deciziei
directorului general al Direc iei Generale a V milor nr.
368/1998 privind evaluarea suporturilor informatice
LEGE nr. 175 / 2006 privind aprobarea Ordonan ei
Valoarea in vam a suporturilor informatice importate va include Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea i completarea
atât valoarea suportului informatic cât si valoarea datelor sau Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiin rii i dezvolt rii
întreprinderilor mici i mijlocii
instructiunilor pe care le contine.
La calculul num rului mediu anual de salaria i se includ si
salaria ii temporari care lucreaz în baza unui contract de
punere la dispozi ie încheiat între întreprindere i un agent de
ORDIN nr. 600/2006 privind procedura transmiterii de c tre munc temporar , pe durata acestui contract, proprietariidirectori, partenerii care desf oar o activitate permanent în
b nci a informa iilor referitoare la titularii de conturi
întreprindere i care beneficiaz de avantaje financiare oferite
B ncile vor comunica Ministerului Finan elor Publice - de întreprindere.
Direc ia general a tehnologiei informa iei, bilunar,
Ordinul a intrat in vigoare in 23 aprilie 2006.
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ACT ADITIONAL nr. 710 din 3 aprilie 2006 (MO nr. 7cc din 2 obligatiile de plat si de dovada achit rii contributiei respective,
mai 2006) la Contractul colectiv de munca unic la nivel pentru perioada anterioar pentru care se solicit restituirea.
national pentru anii 2005-2006
Modelul solicit rii se g seste in anexa la prezentul ordin.
Principalele modific ri si complet ri aduse contractului colectiv
de munc unic la nivel national sunt:
LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 (MO nr. 446 din 23 mai 2006)
Salariul de baz minim brut negociat pentru un
privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cres
program complet de 170 de ore, in medie, este de 370
RON, adic 2,18 RON/or , incepand cu data de 1
Toti angajatorii, inclusiv institutiile publice, pot acorda
aprilie 2006.
salariatilor bilete de valoare sub forma tichetelor cadou
si a tichetelor de cres .
Salariatul poate fi concediat pentru motive de
necorespundere profesional , cu respectarea
Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de
procedurii de cercetare prealabil . Procedura cercet rii
marketing, studiul pietei, promovarea pe piete
si termenele ce trebuie respectate sunt stabilite in
existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuieli de
prezentul act aditional.
reclam si publicitate, pentru cheltuieli sociale.
Actul aditional enumer , in anexa 6, ramurile si
sectoarele de activitate pentru care durata timpului de
munc , incluzand si orele suplimentare, poate fi
prelungit la peste 48 de ore pe s pt man , prin
raportare la o perioada de referint mai mare de 3 luni
calendaristice, dar f r s dep seasc 12 luni.
Se definesc termenele formare
formare profesional continu .

profesional

COMUNICAT al Inspectoratului Teritorial de Munc
Municipiului Bucuresti (ITMB) din 18 mai 2006

si

al

Pentru usurarea activit tii angajatorilor din Bucuresti,
declaratiile fiscale precum si statele de plat pentru personalul
angajat cu contract individual de munc se pot depune si prin
post , la sediul ITMB din str. Radu Vod nr. 26-26A, sector 4.
Pentru ca documentele trimise s aib un flux corect, se
mentioneaz necesitatea respect rii cu strictete a urm toarelor
mentiuni:
statul de plat , intocmit conform prevederilor OMF
1850/2004, trebuie s cuprind o recapitulatie cu
fondul total de salarii si contributiile legale;

Tichetele de cres se acord angajatilor care nu
beneficiaz de concediu si de indemnizatia acordate
pentru cresterea copilului in varst de pan la 2 ani.
Pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la cresa
unde este inscris copilul salariatului.
Valoarea nominal lunar a tichetelor de cres este de
300 Ron, indexabil trimestrial.
Sumele corespunz toare tichetelor de cres acordate
de angajator, in limitele valorii nominale, se incadreaz
in categoria cheltuielilor sociale deductibile limitat, cf.
dispozitiilor art. 21 alin. 3 lit. c) din Codul fiscal (adic
2% din fondul de salarii).
Sumele corespunz toare tichetelor cadou si tichetelor
de cres acordate de angajator nu se iau in calcul nici
pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea
drepturilor si obligatiilor (inclusiv impozit pe veniturile
salariale) care se determin in raport cu venitul
salarial.
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii
(adic pan la 25 iulie 2006) se vor elabora norme
metodologice de aplicare.

statul de plat trebuie s cuprind si:

LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 (MO nr. 453 din 25 mai 2006)
antet cu adresa societ tii, num rul de inregistrare la privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare
pentru plata creantelor salariale
Registrul Comertului si codul fiscal;
Prin Fondul de garantare se asigur plata creantelor
perioada pentru care se face plata (luna si anul);
salariale ce rezult din contractele individuale de
munc si din contractele colective incheiate de salariati
numele inspectorului ITM responsabil si num rul de
cu angajatorii impotriva c rora au fost pronuntate
dosar;
hot rari judec toresti de deschidere a procedurii
insolventei
numele in clar si semn tura persoanei care a
Angajatorii au obligatia de a pl ti lunar o contributie la
intocmit statul de salarii;
Fondul de garantare, in cota de 0,25%, aplicat asupra
fondului lunar de salarii.
semn tura conduc torului societ tii si stampila
oficial aplicat pe stat.
La data intr rii in vigoare a legii, respectiv 1 ianuarie
2007, cota contributiei la bugetul asigur rilor pentru
somaj datorat de angajator se va diminua cu 0,25
ORDIN nr. 526 din 16 mai 2006 (MO nr. 447 din 24 mai 2006)
puncte procentuale.
privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a
Angajatorii au obligatia declar rii lunare a contributiei
OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de
la Fondul de garantare la organul fiscal competent,
asigur ri sociale de s n tate
pan la data de 25 a lunii urm toare celei pentru care
Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de
se datoreaz drepturile salariale.
asigur ri sociale pl tite de angajatori asigurarilor, care
Din resursele Fondului de garantare se suport :
dep sesc obligatia lunar de plat a contributiei pentru concedii
si indemnizatii, angajatorul depune la casa de asigur ri de
salariile restante;
s n tate o solicitare scris insotit de Declaratia privind
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compensatii pentru concediul de odihn neefectuat, Ajutorul financiar poate fi acordat pe o perioad de cel mult 2
ani de la data indeplinirii obligatiei. Ajutorul financiar se vireaz ,
dar numai pentru maxim 1 an de munc ;
la cerere, din bugetul asigur rilor pentru somaj, angajatorilor
pl ti compensatorii restante, stabilite in CCM si/sau care nu inregistreaz debite provenind din neplata contributiilor
in contractul individual, in cazul incet rii raporturilor sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la
data aprob rii cererii.
de munc ;
compensatii restante in cazul accidentelor de munc
sau bolilor profesionale;
indemnizatii restante pentru intreruperea temporar
a activitatii;
Din Fondul de garantare nu se suport
sociale datorate de angajator.

PROIECT DE MODIFICARE A CODULUI FISCAL
Ministerul Finantelor intentioneaz
s
inainteze proiectul
Parlamentului la 1 iunie, modific rile urmand s intre in vigoare
incepand cu prima zi a anului 2007.

contributiile Printre modific rile semnificative aduse Codului Fiscal ar putea
fi :

Suma total a creantelor salariale suportate din Fondul
de garantare nu poate dep si cuantumul a 3 salarii
medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

Redefinirea contractului de leasing financiar,

In termen de 90 de zile de la publicarea legii (adic
pan la 23 august 2006) se vor aproba norme
metodologice de aplicare.

Modificarea definitiilor privind impunerea veniturilor
obtinute in Romania de persoanele fizice nerezidente

Corelarea definitiei "persoanelor afiliate" cu directivele
europene

Reconsiderarea cotelor de impunere pentru anumite
categorii de venituri sau contribuabili, printre care:
Facilit ti acordate angajatorilor pentru angajarea tinerilor
absolventi de institutii de inv t mant
Angajatorii care incadreaz in munc pe durat nedeterminat
absolventi ai unor institutii de inv t mant primesc, pe o
perioad de 12 luni, pentru fiecare absolvent:
1 salariu minim de baz minim brut pe tar , in vigoare
la data incadr rii in munc , pentru absolventii ciclului
inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
1,2 salarii de baz minime brute pe tar , in vigoare la
data incadr rii in munc , pentru absolventii de
inv t mant secundar superior sau inv t mant
postliceal;

MICROINTREPRINDERI: Impozit pe profit de 16%,
generalizat
PIATA DE CAPITAL: Impozit de 16% pe castig,
indiferent de perioada de detinere a titlurilor
PIATA VALUTARA: Impozit de 16% pe castig din
operatiuni valutare
DIVIDENDE: Impozit de 16% pentru persoane fizice,
10% pentru persoane juridice romane

1,5 salarii de baz minime brute pe tar , in vigoare la
data incadr rii in munc , pentru absolventii de
inv t mant superior;

TRANZACTII IMOBILIARE: Impozit de 16% pe
castigul din diferenta dintre valoarea de instr inare
si valoarea de baz a cl dirii / terenului, inclusiv
pentru schimburile de locuint sau pentru cl dirile
incluse ca aport la capitalul social al unei societ ti

Pentru a beneficia de prevederile legii, angajatorii au
obligativitatea mentinerii raporturilor de munc ale absolventilor
cel putin 3 ani de la data inceperii activit tii. Aceast
obligativitate nu este aplicabil in situatia in care incetarea
raporturilor de munc are loc din initiativa sau din motive
imputabile angajatului.

IMPOZIT PE CLADIRI pentru persoane fizice:
Impozit majorat pentru cl dirile de peste 150 mp cu
cate 10% pentru fiecare 100 mp in plus (sau
fractiune); impozit de 0,1% din valoarea impozabil ,
generalizat pentru mediul urban/rural

Angajatorii vor incheia, anual, cu agentia pentru ocuparea fortei
de munc judetean sau a Municipiului Bucuresti o conventie
pentru fiecare promotie de absolventi ai institutiilor de
inv t mant si vor depune odat cu declaratia lunar privind
obligatiile de plat c tre bugetul asigurarilor pentru somaj si un
tabel nominal cuprinzand persoanele pentru care beneficiaz
de deducerile respective.

IMPOZIT PE LUX: Impozit dublu pentru
autoturismele sub 1.600 cmc; minim 800 RON
pentru cele peste 3.200 cmc; impozit dublu pentru
b rci cu motor si aproape triplu pentru iahturi.

AGENDA lunii iunie 2006

Angajatorii care indeplinesc obligatia de mai sus, respectiv Zilnic nu uitati:
mentinerea raporturilor de munc cel putin 3 ani, vor primi,
S completati registrul de casa (sau s imprimati
pentru fiecare an ulterior de continuare a raporturilor de munc ,
registrul intocmit in format electronic);
un ajutor financiar egal cu suma aferent contributiilor sociale
datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate,
S completati jurnalul de vanz ri si jurnalul de
conform legii.
cump r ri.
Prin contributii sociale datorate de angajator se intelege
contributia de asigur ri sociale, contributia de asigurare pentru La final de lun nu uitati:
accidente de munc si boli profesionale, contributia pentru
S completati Registrul Jurnal;
asigur ri sociale de s n tate si contributia de asigur ri pentru
S faceti inventarierea patrimoniului in cazul in care
somaj.
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folositi inventarul intermitent;

(formular 301);

S intocmiti ultimele facturi aferente lunii.

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);

In cursul lunii nu uitati:
C luni, 12 iunie, este ultima zi pentru depunerea:
declaratiei-decont privind
reprezentand taxa hotelier .

sumele

incasate

declaratiei privind obligatiile de plat
Fondului pentru mediu.

C luni, 12 iunie, este ultima zi pentru plata:
taxei hoteliere;

la veniturile

C luni, 26 iunie, este ultima zi pentru plata:

taxei pentru serviciul de reclam si publicitate.

accizelor;

C joi, 15 iunie, este ultima zi pentru plata:
impozitului pe veniturile din activit ti independente
(transa II);
impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor,
cu exceptia veniturilor din arendare (transa II);

impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia
intern ;
impozitului pe veniturile nerezidentilor;
taxei pe valoarea ad ugat ;
impozitului pe salarii;

impozitului pe venitul din activit ti agricole
real (transa II);

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

impozitului pe cl diri (transa II);

impozitului pe veniturile din dividende;
impozitului pe teren (transa II);
impozitului pe veniturile din dobanzi;
impozitului pe teren pentru terenurile amplasate în
extravilanul localit tilor (prima trans reprezentand 1/3
din impozitul anual datorat pentru anul 2006, pentru
contribuabilii care nu au achitat impozitul pan la data
intr rii în vigoare a OUG 21/2006, adic pan la 24
martie 2006);

impozitului pe alte venituri din investitii;
impozitului pe veniturile din pensii;
impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de
noroc;

taxei asupra mijloacelor de transport (transa II);

impozitului pe veniturile din alte surse;

taxei pentru afisaj in scop de reclam
(transa II).

contributiei de asigur ri sociale;

si publicitate

contributiei la asigur rile sociale de s n tate;

C marti, 20 iunie, este ultima zi pentru plata:
impozitului pe reprezentante (50% din suma forfetar
de 4.000 Euro).

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

C luni, 26 iunie, este ultima zi pentru depunerea:
declaratiei privind obligatiile de plat la bugetul general
consolidat (formular 100);
decontului de tax
300);

pe valoarea ad ugat

(formular

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

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
persoanele cu handicap neincadrate;

pentru

contributiei la Fondul pentru mediu;
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 C
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;

taxei pe jocurile de noroc.
vineri, 30 iunie, este ultima zi pentru depunerea:
declaratiei anuale privind veniturile din activit ti
agricole (pe baz de norme de venit) pentru anul 2005
(formular 215, cod 14.13.01.13/9);
declaratiei informative anuale privind impozitul retinut
pe veniturile cu regim de retinere la surs , pe
beneficiari de venit pentru anul 2005 (formular 205,
cod 14.13.01.13/l).

declaratiei fiscale privind comisionul datorat de
angajatori c tre Inspectoratul Teritorial de Munc
Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta
(ITM);
in completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul
decontului special de tax pe valoarea ad ugat Ministerului de Finante : www.mfinante.ro
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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. Dacia 56,
Bucuresti, Sector 2
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
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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