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IMPORTANT: Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania va deveni stat membru al Uniunii
Europene.
ORDIN nr. 1267 din 27 iulie 2006 pentru aprobarea formularului "Decizie privind
nemodificarea bazei de impunere" (MO 738 / 2006)
Acesta se emite de catre organul de inspectie fiscala la finalizarea unei inspectii fiscale
generale sau partiale, numai în cazul în care se constata ca toate obligatiile bugetare care au
facut obiectul inspectiei fiscale au fost corect determinate.
ORDIN nr. 708 din 7 septembrie 2006 privind conditiile si modalitatile de suspendare a
inspectiei fiscale (MO 768 / 2006)
Inspectia fiscala poate fi suspendata la propunerea organelor de inspectie fiscala care
efectueaza inspectia fiscala.
Suspendarea poate fi facuta in urmatoarele situatii si numai daca neîndeplinirea acesteia
împiedica finalizarea inspectiei fiscale:
necesitatea efectuarii unuia sau mai multor controale încrucisate;
necesitatea remedierii unor deficiente constatate în timpul inspectiei fiscale si care au
facut obiectul unei "Dispozitii privind masurile stabilite de organele de inspectie
fiscala";
necesitatea obtinerii unui punct de vedere de la una sau mai multe directii de
specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al ANAF ori emiterii unei
decizii a Comisiei fiscale centrale;
necesitatea efectuarii unei expertize conform Codului de procedura fiscala;
necesitatea efectuarii de cercetari specifice pentru identificarea unor persoane fizice
sau stabilirea realitatii unor tranzactii;
necesitatea solicitarii unor informatii suplimentare din alte state membre ale Uniunii
Europene cu privire la operatiunile intracomunitare ale contribuabilului verificat;
solicitarea suspendarii formulata de catre contribuabil ca urmare a aparitiei unei situatii
obiective care împiedica desfasurarea inspectiei fiscale. Pe parcursul desfasurarii unei
inspectii fiscale contribuabilul poate solicita, în scris, suspendarea acesteia, numai o
singura data.
ORDIN nr. 1393 din 22 august 2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din
oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice si a modelului si continutului
formularelor "Decizie de impunere din oficiu" (MO 758 / 2006)

Capital social minimum SA
Infiintarea Registrului national
al operatorilor de produse
accizabile armonizate
Situatii financiare periodice
aplicabile institutiilor
financiare nebancare
Modificarea si completarea
CODULUI FISCAL
AGENDA
2006

lunii

octombrie

INDICATORI SOCIALI

ORDIN nr. 1394 din 22 august 2006 pentru aprobarea modelului si continutului
formularelor "Adeverinta de venit" si "Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit"
pentru persoane fizice (MO 758 / 2006)
Sunt folosite pentru atestarea veniturilor aflate în evidenta fiscala pentru persoanele fizice.
ORDIN nr. 1346 din 14 august 2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de
înregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod
independent sau exercita profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal
pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si a modelului unor
formulare (MO 744 / 2006)
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ORDONANTA nr. 49 din 30 august 2006 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de
munca (MO 745 / 2006)
Permis de munca de tip B (lucratori detasati) - da
dreptul titularului sa presteze munca, în conditiile legii,
în baza deciziei de detasare de la un angajator
persoana juridica straina la un angajator persoana
juridica din România ori la o reprezentanta, sucursala
sau filiala din România a unei persoane juridice cu
sediul în strainatate.
În situatia în care un angajator persoana juridica cu
sediul în România ori o reprezentanta, sucursala sau
filiala din România a unei persoane juridice cu sediul
în strainatate face dovada realizarii unor investitii
directe cu impact semnificativ în economie, în sensul
prevederilor Legii nr. 332/2001, în care lucratorul
detasat are o implicare directa si necesara, perioada
pentru care acesta desfasoara activitatea pe teritoriul
României poate fi prelungita pâna la 3 ani.
Prin investitii directe cu impact semnificativ in
economie se intelege investitiile cu o valoare care
depaseste echivalentul a 1 milion dolari S.U.A.,
realizate in formele si modalitatile prevazute de
prezenta lege si care contribuie la dezvoltarea si
modernizarea infrastructurii economice a României,
determina un efect pozitiv de antrenare in economie si
creeaza noi locuri de munca.

nascut recent, precum si pentru copii si tineri;
egalitatea de tratament dintre barbati si femei, precum
si alte dispozitii în materie de nediscriminare.
Indemnizatiile specifice detasarii sunt considerate parte a
salariului minim, în masura în care nu sunt acordate salariatului
pentru acoperirea cheltuielilor generate de detasare, precum
cele de transport, cazare si masa.
Legea intra in vigoare la data aderarii Romaniei la UE.
HOTARARE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul
de munca (MO 722 / 2006)
In anexele la aceasta hotarare sunt atasate lista orientativa si
neexhaustiva a echipamentelor individuale de protectie si lista
orientativa si neexhaustiva a activitatilor si sectoarelor de
activitate care pot necesita utilizarea de echipament individual
de protectie.
HOTARARE nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
(MO 739 / 2006)

HOTARARE nr. 1093 din 16 august 2006 privind stabilirea
cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia
lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
În temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau
agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca (MO
întelegerilor internationale la care România este parte,
perioada pentru care lucratorul detasat desfasoara 757 / 2006)
activitatea pe teritoriul României poate fi prelungita în
conditiile si situatiile prevazute în mod expres de HOTARARE nr. 1136 din 30 august 2006 privind cerintele
acestea.
minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detasarea salariatilor (MO 769 / 2006)
în cadrul prestarii de servicii transnationale (MO 636 / 2006)
Legea se aplica întreprinderilor stabilite într-un stat membru al NORMA nr. 1 din 23 august 2006 privind autorizarea de
UE sau al Spatiului Economic European, care detaseaza pe constituire a societatii de pensii (MO 766 / 2006)
teritoriul României salariati cu care au stabilite raporturi de Reglementeaza procedurile, conditiile de autorizare si
munca.
documentele necesare pentru constituirea societatii de pensii.
Legea nu se aplica personalului navigant al întreprinderilor din
marina comerciala.
NORMA nr. 2 din 23 august 2006 privind autorizarea
Prin salariat detasat se întelege salariatul care în mod normal societatii de administrare a fondurilor de pensii facultative
lucreaza într-un alt stat decât România, dar pentru o perioada (MO 766 / 2006)
de timp limitata îsi desfasoara activitatea în România.
Salariatii detasati pe teritoriul României în cadrul prestarii de
servicii transnationale beneficiaza de conditiile de munca
stabilite prin legea româna si/sau prin contractul colectiv de
munca la nivel national si de ramura, cu privire la:
durata maxima a timpului de munca si durata minima a
repausului periodic;
durata minima a concediilor anuale platite;
salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii
suplimentare;
conditiile de punere la dispozitie a salariatilor, în
special de catre întreprinderile de munca temporara;
sanatatea si securitatea în munca;
masurile de protectie aplicabile conditiilor de munca
pentru femeile însarcinate sau pentru cele care au

Pot administra fonduri de pensii facultative societatile
de pensii, precum si societatile de administrare a
investitiilor si societatile de asigurare care sunt
înfiintate si autorizate potrivit legislatiei în acest scop.
De la data aderarii României la UE, orice entitate
autorizata sa administreze fonduri de pensii facultative
într-un stat membru al UE sau apartinând Spatiului
Economic European este exceptata de la cerinta
autorizarii de catre Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private, având numai obligatia de
a notifica acesteia intentia sa de a administra o
schema de pensii facultative cu participanti din
România.
Norma precizeaza conditiile cerute actionarilor,
membrilor consiliului de administratie si ai comitetului
de directie precum si modul de autorizare al
societatilor de administrare a fondurilor de pensii
facultative.
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NORMA nr. 3 din 23 august 2006 privind autorizarea
fondului de pensii facultative (MO 766 / 2006)
De la data aderarii României la UE, orice cetatean
român poate adera la un fond de pensii facultative
autorizat într-un alt stat membru al UE sau apartinând
SEE.
Fondul de pensii facultative se constituie pe baza de
contract de societate civila.
Numarul fondatorilor, necesar constituirii unui fond de
pensii facultative, este de minimum 5 persoane.
Denumirea fondului de pensii va contine sintagma
"fond de pensii facultative".

investitorilor, în limita plafoanelor stabilite;
Sunt obligati sa participe la constituirea resurselor
financiare ale Fondului intermediarii care sunt înscrisi
în registrul CNVM pentru prestarea serviciilor de
investitii financiare în numele clientilor si societatile de
administrare a investitiilor înscrise în Registrul CNVM,
care au în obiectul de activitate administrarea
portofoliilor individuale de investitii si care îsi
desfasoara activitatea pe teritoriul României;
Limita plafonului de compensare a investitorilor este
stabilit gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 euro
pana la 31.12.2011.

Membrii fondatori vor semna un contract de CIRCULARA nr. 18 din 1 septembrie 2006 (MO 763 / 2006)
administrare cu o societate de administrare a Pentru luna septembrie 2006, nivelul ratei dobânzii de referinta
fondurilor de pensii facultative, autorizata de Comisia a BNR este de 8,75% pe an.
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în
acest sens.
REMINDER
NORMA nr. 4 din 23 august 2006 privind capitalul social al
societatii de pensii si a societatilor de administrare a
fondurilor de pensii facultative constituite in conformitate
cu prevederile Legii nr. 204 / 2006 (MO 766 / 2006)

Capitalul social al societatii pe actiuni si al societatii în
comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000 euro, în
echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de BNR la
data subscrierii.

Societatea de pensii, la momentul depunerii cererii de
autorizare de constituire, trebuie sa aiba un capital
social minim reprezentând echivalentul în lei al sumei
de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al
BNR la data constituirii.

Pana la 27 octombrie 2006, societatile pe actiuni la care nivelul
capitalului social este inferior valorii de 25.000 euro au obligatia
majorarii capitalului social. Dupa data expirarii termenului,
Oficiul National al Registrului Comertului va solicita tribunalelor
dizolvarea societatilor care nu si-au îndeplinit obligatia de
majorare a capitalului social în limita prevazuta de lege.

Capitalul social al societatii de pensii este subscris si
varsat integral, exclusiv în numerar, la momentul
constituirii, într-un cont deschis la o banca, persoana
juridica româna, sau la o sucursala a unei banci
straine autorizate sa functioneze pe teritoriul
României.
Societatea de administrare a investitiilor sau
societatea de asigurare, la momentul depunerii cererii
de autorizare ca societate de administrare a fondurilor
de pensii facultative, trebuie sa aiba un capital social
minim reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1,5
milioane euro, calculat la cursul de schimb al BNR.

ORDIN nr. 1459 din 1 septembrie 2006 privind înfiintarea
Registrului national al operatorilor de produse accizabile
armonizate si aprobarea procedurii de înfiintare si
actualizare a acestuia (MO 777 / 2006)
Pe www.mfinante.ro, se va publica situatia centralizatoare
privind starea autorizatiilor emise operatorilor de produse
accizabile.

ORDIN nr. 3 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea modelelor
situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice
Capitalul social minim al administratorului reprezentat privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile
de o societate de administrare a investitiilor sau de o institutiilor financiare nebancare (MO 643 / 2006)
societate de asigurari se completeaza, daca este Situatiile financiare periodice ale institutiilor financiare
cazul, pana la nivelul prevazut, prin subscriere si nebancare se întocmesc trimestrial incepand cu trimestrul al IIIvarsare integrala, exclusiv în numerar, la momentul lea al anului 2006 si cuprind:
autorizarii de administrare, într-un cont deschis la o
Elemente bilantiere si extrabilantiere (angajamente);
banca, persoana juridica româna, sau la o sucursala a
unei banci straine autorizate sa functioneze pe
Elemente de venituri si cheltuieli;
teritoriul României.
Indicatori de activitate - date informative;
REGULAMENT nr. 10 a CNVM din 21 iunie 2006 pentru
Indicatori privind criteriile de înscriere în Registrul
modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea,
special.
organizarea si functionarea Fondului de compensare a
Termenul de depunere la BNR este de 25 de zile calendaristice
investitorilor (MO 604 / 2006)
de la sfarsitul trimestrului pentru care se face raportarea.
Fondul se constituie ca o societate pe actiuni,
actionarii fondului fiind intermediarii si societatile de
NORMA nr. 18 din 5 septembrie 2006 privind organizarea si
administrare a investitiilor;
controlul intern, administrarea riscurilor semnificative,
Obiectul principal de activitate a fondului este precum si desfasurarea activitatii de audit intern a
colectarea contributiilor actionarilor si compensarea institutiilor financiare nebancare (MO 770 / 2006)
creantelor investitorilor provenind din incapacitatea
unui actionar de a restitui fondurile banesti si/sau
instrumentele financiare datorate sau apartinând
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ORDIN nr. 7521 din 10 iulie 2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind realizarea supravegherii si
controlului
vamal
ulterior
(MO
638
/
2006)

investitii, începând cu data de 1 ianuarie 2007, într-o
perioada mai mare de 365 de zile de la data
dobândirii.

HOTARARE nr. 1052 din 9 august 2006 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Camerei
Consultantilor Fiscali (MO 732 / 2006)

In cazul câstigurilor determinate din transferul valorilor
mobiliare, în cazul societatilor închise, si din transfer al
partilor sociale, obligatia calcularii, retinerii si virarii
impozitului revine dobânditorului. Calculul si retinerea
impozitului de catre dobânditor se efectueaza la
momentul încheierii tranzactiei, pe baza contractului
încheiat între parti. Impozitul se calculeaza prin
aplicarea cotei de 16% asupra câstigului, la fiecare
tranzactie, impozitul fiind final. Transmiterea dreptului
de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a partilor
sociale trebuie înscrisa în registrul comertului si/sau în
registrul asociatilor/actionarilor, dupa caz, operatiune
care nu se poate efectua fara justificarea virarii
impozitului la bugetul de stat. Termenul de virare a
impozitului este pâna la data la care se depun
documentele pentru transcrierea dreptului de
proprietate asupra partilor sociale sau a valorilor
mobiliare la registrul comertului ori în registrul
actionarilor, dupa caz, indiferent daca plata titlurilor
respective se face sau nu esalonat.

LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind CODUL FISCAL (MO
662 din 1 august 2006)
Legea intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.
IMPOZITUL PE PROFIT
Modificarile privind impozitul pe profit au fost prezentate in
APEX Noutati legislative nr. 8 din 2006 cu exceptia modificarilor
privind regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre
UE care vor fi prezentate in urmatorul Newsletter APEX Team.
IMPOZITUL PE VENIT
Modificarile privind impozitul pe venit au fost prezentate in
APEX Noutati legislative nr. 8 din 2006 cu exceptia
urmatoarelor :
Venituri din investitii
Veniturile sub forma de dobânzi pentru:
termen constituite, instrumentele de
dobândite, contractele civile încheiate,
data de 1 ianuarie 2007, se impun cu o
din suma acestora.

depozitele la
economisire
începând cu
cota de 16%

Pentru depozitele la termen constituite, instrumentele
de economisire dobândite, contractele civile încheiate,
depozitele la vedere/conturile curente constituite
anterior datei de 1 ianuarie 2007, dar a caror scadenta
este începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru
determinarea impozitului pe veniturile din dobânzi se
aplica cota de impozit de la data constituirii.
Câstigul determinat din transferul titlurilor de valoare,
altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul
societatilor închise, se impune cu o cota de 1%,
impozitul retinut constituind plata anticipata în contul
impozitului anual datorat.
Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are
obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat,
pe baza careia organul fiscal stabileste impozitul anual
datorat, respectiv impozitul anual pe care
contribuabilul îl are de recuperat, si emite o decizie de
impunere anuala, luându-se în calcul si impozitul
retinut la sursa, reprezentând plata anticipata.
Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal
astfel:
prin aplicarea cotei de 16% asupra câstigului net
anual al fiecarui contribuabil, pentru titlurile de
valoare înstrainate sau rascumparate, în cazul
titlurilor de participare la fonduri deschise de
investitii, începând cu data de 1 ianuarie 2007, într-o
perioada mai mica de 365 de zile de la data
dobândirii;
prin aplicarea cotei de 1% asupra câstigului net
anual al fiecarui contribuabil, pentru titlurile de
valoare înstrainate sau rascumparate, în cazul
titlurilor de participare la fonduri deschise de

Câstigul din operatiuni de vânzare-cumparare de
valuta la termen, pe baza de contract, precum si din
orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu
instrumente financiare tranzactionate pe piete
autorizate si supravegheate de CNVM, se impune cu o
cota de 1% la fiecare tranzactie, impozitul retinut
constituind plata anticipata în contul impozitului anual
datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului
revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa
caz. Impozitul calculat si retinut, reprezentând plata
anticipata, se vireaza pâna la data de 25 inclusiv a
lunii urmatoare celei în care a fost retinut. Pentru
tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia
depunerii declaratiei privind venitul realizat, pe baza
careia organul fiscal stabileste impozitul anual datorat,
respectiv impozitul anual pe care contribuabilul îl are
de recuperat, si emite o decizie de impunere anuala,
luându-se în calcul si impozitul retinut la sursa,
reprezentând plata anticipata. Impozitul anual datorat
se stabileste de organul fiscal competent, prin
aplicarea cotei de 16% asupra câstigului net anual al
fiecarui contribuabil.
Venitul impozabil obtinut din lichidare sau dizolvare
fara lichidare a unei persoane juridice de catre
actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cota
de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii,
retinerii si virarii impozitului revine persoanei juridice.
Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pâna la
data depunerii situatiei financiare finale la oficiul
registrului comertului, întocmita de lichidatori.
Pierderile rezultate din tranzactiile cu parti sociale si
valori mobiliare, în cazul societatilor închise, nu sunt
recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se
compenseaza si nu se reporteaza.
Pierderile rezultate din tranzactionarea titlurilor de
valoare, altele decât cele mentionate mai sus, precum
si din operatiuni de vanzare / cumparare de valuta la
termen, pe baza de contract, înregistrate în cursul
anului fiscal, se compenseaza la sfârsitul anului fiscal
cu câstigurile de aceeasi natura realizate în cursul
anului respectiv. Daca în urma acestei compensari
rezulta o pierdere anuala, aceasta nu se reporteaza.
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IMPOZIT PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR
Modificarile privind impozitul pe venturile microintreprinderilor
au fost prezentate in APEX Noutati legislative nr. 8 din 2006.
IMPOZIT PE VENITURILE OBTINUTE DIN ROMANIA DE
NEREZIDENTI
Modificarile referitoare vor fi prezentate in urmatorul buletin
informativ.
TVA
Odata cu aderarea Romaniei la UE, se desfiinteaza barierele
vamale intre statele membre UE, eliminand astfel controlul
vamal al miscarii bunurilor intre statele membre.
Nu vor mai exista notiunile de import si export intre statele
membre UE. Noul Cod Fiscal defineste notiuni noi precum
livrare intra-comunitara si achizitie intra-comunitara, ce vor
inlocui practic exportul, respectiv importul de bunuri.
Este reglementata modalitatea de tratare a
operatiunilor impozabile privind achizitiile
intracomunitare cat si operatiunile intracomunitare
scutite;

persoanele impozabile nestabilite care presteaza
servicii electronice persoanelor neimpozabile.
Persoana impozabila care nu este înregistrata si nu
are obligatia sa se înregistreze si persoana juridica
neimpozabila care intentioneaza sa efectueze o
achizitie intracomunitara în România au obligatia sa
solicite înregistrarea în scopuri de TVA înaintea
efectuarii achizitiei intracomunitare, în cazul în care
valoarea achizitiei intracomunitare respective
depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare în
anul calendaristic în care are loc achizitia
intracomunitara (echivalentul in lei a 10.000 euro);
Daca persoana obligata sa se înregistreze în scopuri
de TVA nu solicita înregistrarea, organele fiscale
competente vor înregistra persoana respectiva din
oficiu. Persoana înregistrata în scopuri de TVA, poate
solicita anularea înregistrarii sale oricând, dupa
expirarea anului calendaristic urmator celui în care a
fost înregistrata, daca valoarea achizitiilor sale
intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii în
anul în care face solicitarea sau în anul calendaristic
anterior;

Este definit plafonul privind achizitiile intracomunitare,
Codul de înregistrare în scopuri de TVA, are prefixul
pana la care se poate opta pentru scutire sau pentru
«RO», conform Standardului international ISO 3166.
aplicarea regimului general, optiunea se aplica pentru
cel putin doi ani calendaristici;
Codul Fiscal introduce notiunea de transport intracomunitar de
bunuri, care are reguli diferite fata de transportul international
Este definita notiunea de grup fiscal unic pentru
de bunuri dintre statele membre si tarile terte. Astfel, transportul
persoanele impozabile stabilite în România care,
international de bunuri aferent unui import sau export este si va
independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în
ramane scutit de TVA, in timp ce transportul intracomunitar de
relatii strânse una cu alta din punct de vedere
bunuri nu este scutit de TVA, dar, daca clientul transmite
financiar, economic si organizatoric;
transportatorului un cod valabil de TVA din alt stat membru
Este definita notiunea de non-transfer de bunuri decat Romania, de unde pleaca transportul, atunci clientul va
plati taxa din tara sa, iar transportatorul roman va factura fara
intracomunitare si conditiile de incadrare;
TVA. In mod reciproc, cand un operator economic din Romania
Este definita notiunea de vanzare la distanta;
contracteaza un transport cu un transportator din alt stat
Este definita raspunderea individuala si in solidar membru, va trebui sa comunice codul sau de TVA din Romania
si prin urmare va datora taxa aferenta in Romania, dar nu va
pentru plata TVA;
face plata efectiva ci va aplica regula taxarii inverse, adica a
Plafonul cifrei de afaceri anuale peste care este platii prin decontul de TVA.
obligatorie inregistrarea ca platitor de TVA este de
Scutiri de TVA - eliminate
35.000 euro, echivalent in lei. Daca acest plafon este
depasit in cursul anului, contribuabilul trebuie sa De la data aderarii vor fi eliminate o serie de scutiri de TVA
solicite înregistrarea în scopuri de TVA în termen de incompatibile cu acquis-ul comunitar. Printre cele mai
10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. semnificative mentionam eliminarea scutirii de TVA pentru :
Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi activitatile de cercetare dezvoltare, comisionul pentru
prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei în care tranzactiile burselor de marfuri, precum si veniturile obtinute de
plafonul a fost atins sau depasit. Daca persoana Societatile de Valori Mobiliare pentru administrarea si
impozabila respectiva nu solicita sau solicita depozitarea de actiuni, titluri de participare, titluri de creante,
înregistrarea cu întârziere, organele fiscale operatiunile finantate din fonduri nerambursabile acordate de
competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind guverne straine si organizatii internationale, ingrijirile medicale
taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care veterinare. Pe lânga scutirile de TVA eliminate, au fost incluse
ar fi trebuit sa fie înregistrat în scopuri de taxa; Dupa în legislatia armonizata o serie de scutiri de TVA obligatorii,
atingerea sau depasirea plafonului de scutire sau dupa pentru: serviciile publice postale, operatiunile de leasing cu
exercitarea optiunii, persoana impozabila nu mai poate bunuri imobile, vânzarea de terenuri de orice fel cu exceptia
aplica din nou regimul special de scutire, chiar daca celor construibile precum si vânzarea de constructii care nu
ulterior realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara sunt noi.
plafonului de scutire;
Facturarea
Sunt detaliate regimuri speciale de scutire pentru:
Persoana impozabila este obligata ca pentru livrarile de bunuri
sau prestarile de servicii efectuate, cat si pentru avansurile
agentii de turism;
incasate, sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel târziu
bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de pâna în cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei în
care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului în
colectie si antichitati;
care factura a fost deja emisa. Acelasi termen se aplica si in
cazul autofacturarilor si al vanzarilor la distanta efectuate.
aurul de investitii;
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Factura cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele informatii:
numarul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii,
care identifica factura în mod unic;
data emiterii facturii;
denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare,
dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura,
ale reprezentantului fiscal (daca e cazul), precum si
ale cumparatorului sau reprezentantului fiscal al
acestuia;
denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea
serviciilor prestate, precum si particularitatile
prevazute în cazul livrarii intracomunitare de mijloace
de transport noi;
data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile
sau data încasarii unui avans, cu exceptia cazului în
care factura este emisa înainte de data livrarii/prestarii
sau încasarii avansului;

Obligati declarative
Sunt detaliate obligatiile declarative ale contribuabililor
din punct de vedere al TVA, altele decat decontul de
TVA. Toate statele membre prevad în legislatia
specifica privind TVA obligativitatea depunerii de
declaratii recapitulative trimestriale pentru livrarile
intracomunitare realizate. Informatiile din aceste
declaratii recapitulative sunt transferate în VIES ( VAT
International Exchange System) si astfel statele
membre pot face verificari ale operatiunilor realizate.
De exemplu atunci când se raporteaza o achizitie
intra-comunitara în România, va fi posibil sa fie
verificat furnizorul care a raportat livrarea intracomunitara, respectiv daca are un numar valabil
atribuit în scopuri de TVA în statul sau membru si
daca operatiunea este declarata în respectivul stat.
Persoana impozabila va evidentia în decontul de TVA,
atât ca taxa colectata, cât si ca taxa deductibila, în
limitele si în conditiile stabilite in Codul Fiscal, taxa
aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si
serviciilor achizitionate în beneficiul sau, pentru care
respectiva persoana este obligata la plata taxei.

baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru
fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul
unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele,
risturnele si alte reduceri de pret;
Masuri de simplificare

indicarea, în functie de cotele taxei, a taxei colectate si Furnizorii si beneficiarii bunurilor/serviciilor prevazute mai jos
a sumei totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a au obligatia sa aplice masurile de simplificare.
urmatoarelor mentiuni:
Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare
este ca atât furnizorul cât si beneficiarul sa fie înregistrati în
în cazul în care nu se datoreaza taxa, o mentiune
scopuri de TVA.
referitoare la prevederile aplicabile din Codul Fiscal
sau din Directiva a 6-a, ori mentiunile «scutit cu Bunurile si serviciile pentru livrarea sau prestarea carora se
drept de deducere», «scutit fara drept de aplica masurile de simplificare sunt:
deducere», «neimpozabila în România» sau, dupa
deseurile si materiile prime secundare, rezultate din
caz, «neinclus în baza de impozitare»;
valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de OUG
nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale
în cazul în care taxa se datoreaza de beneficiar o
reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
mentiune la prevederile Codului Fiscal sau ale
Directivei a 6-a ori mentiunea «taxare inversa».
cladirile, partile de cladire si terenurile de orice fel,
o referire la alte facturi sau documente emise anterior,
atunci când se emit mai multe facturi sau documente
pentru aceeasi operatiune.
Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.
Prin norme se stabilesc conditiile în care:

pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare;
lucrarile de constructii-montaj;
bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau
catre persoanele aflate în stare de faliment declarata
prin hotarâre definitiva si irevocabila;

materialul lemnos, conform prevederilor din norme.
se poate întocmi o factura centralizatoare pentru mai
multe livrari separate de bunuri sau prestari separate
Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri prevazute mai sus
de servicii;
furnizorii sunt obligati sa înscrie mentiunea «taxare inversa»,
se pot emite facturi de catre cumparator sau client în fara sa înscrie taxa aferenta.
numele si în contul furnizorului/ prestatorului;
Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor înscrie taxa
se pot transmite facturi prin mijloace electronice;

aferenta, pe care o evidentiaza atât ca taxa colectata, cât si ca
taxa deductibila în decontul de TVA.

se pot emite facturi de catre un tert în numele si în
Pentru operatiunile supuse masurilor de simplificare nu se face
contul furnizorului/prestatorului;
plata taxei între furnizor si beneficiar.
se pot pastra facturile într-un anumit loc.
Pentru aplicarea prevederilor privind masurile de simplificare
Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, sunt responsabili atât furnizorii/prestatorii, cât si beneficiarii. În
obligata la plata TVA trebuie sa autofactureze, pâna cel mai situatia în care furnizorul/prestatorul nu a mentionat «taxare
târziu în a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei în care ia inversa» în facturile emise pentru bunurile/serviciile care se
nastere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana încadreaza in criteriile de mai sus, beneficiarul este obligat sa
respectiva nu se afla în posesia facturii emise de furnizor/ aplice taxare inversa, sa nu faca plata taxei catre furnizor/
prestator, sa înscrie din proprie initiativa mentiunea «taxare
prestator.
inversa» în factura si sa îndeplineasca obligatiile prevazute.
În cazul bunurilor mobile corporale introduse în tara înainte de
data aderarii de societatile de leasing, persoane juridice
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române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu
utilizatori, persoane fizice sau juridice române, si care au fost
plasate în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata
sumelor aferente tuturor drepturilor de import, inclusiv a TVA,
daca sunt achizitionate dupa data aderarii de catre utilizatori, se
vor aplica reglementarile în vigoare la data intrarii în vigoare a
contractului.

obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru
somaj;
declaratiei fiscale privind comisionul datorat
angajatori catre Inspectoratul Teritorial de Munca;

de

decontului special de TVA (formular 301);

IMPOZITE SI TAXE LOCALE

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);

Modificarile privind impozitele si taxele locale au fost prezentate
in APEX Noutati legislative nr. 8 din 2006.

declaratiei privind obligatiile de plata la veniturile
Fondului pentru mediu.

ACCIZE
Modificarile referitoare la accize vor fi prezentate in urmatorul
buletin informativ.

HOTARARE nr. 1086 din 16 august 2006 privind aprobarea
nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute
la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 - Codul
fiscal, aplicabile în anul fiscal 2007 (MO 727 / 2006)

Ca miercuri, 25 octombrie, este ultima zi pentru plata:
accizelor;
impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia
interna;

AGENDA lunii octombrie 2006

impozitului pe veniturile nerezidentilor;

Zilnic nu uitati:

TVA;

Sa completati registrul de casa (sau sa imprimati
registrul intocmit in format electronic);

impozitul pe profit;

Sa completati jurnalul de vanzari si jurnalul de
cumparari.

impozitului pe salarii;

Impozit pe venitul microintreprinderilor;

impozitului pe veniturile din activitati independente, cu
regim de retinere la sursa;

La final de luna nu uitati:
Sa completati Registrul Jurnal;

impozitului pe veniturile din dividende;

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

impozitului pe veniturile din dobanzi;
impozitului pe alte venituri din investitii;

Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii;

impozitului pe veniturile din pensii;

Sa completati registrul de evidenta fiscala.

impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de
noroc;

In cursul lunii nu uitati:
Ca marti, 10 octombrie, este ultima zi pentru depunerea:
declaratiei-decont privind
reprezentand taxa hoteliera.

sumele

incasate

Ca marti, 10 octombrie, este ultima zi pentru plata:
taxei hoteliere;
taxei pentru serviciul de reclama si publicitate.
Ca miercuri, 25 octombrie, este ultima zi pentru depunerea:
Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul
general consolidat (formular 100);

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
carnetelor de munca;

decontului de TVA (formular 300);

contributiei de asigurare pentru accidente de munca si
boli profesionale;

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

varsamintelor de la persoanele juridice
persoanele cu handicap neincadrate;

pentru

declaratiei privind obligatiile de plata catre bugetul
contributiei la Fondul pentru mediu;
fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
taxei pe jocurile de noroc.
pentru asigurari sociale de sanatate si pentru concedii
si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
IMPORTANT
listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta
obligatiilor de plata catre Fondul national unic de in completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul
asigurari sociale de sanatate;
Ministerului de Finante : www.mfinante.ro
declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a
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INDICATORI SOCIALI
Contributie
Contributie pentru asigurari sociale

Angajator (rata %)
19,75 % pentru conditii normale de munca

Angajat (rata %)

24,75% pentru conditii deosebite de munca

9,5%

29,75% pentru conditii speciale de munca
Contributie pentru concedii medicale
si indemnizatii de asigurari de
sanatate
Contributie pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributie la fondul de somaj
Contributie la fondul de asigurari
sociale de sanatate
Comision ITM
Impozit pe venitul din salarii
Fond pentru neangajare de persoane
cu handicap (pentru societatile care
au peste 75 salariati)
Tichet de masa
Salariu minimum pe economie (brut)
Câstigul salarial mediu nominal brut
INSSE Iulie 2006
Diurna (in tara)

0,75%
0,5% - 4% - in functie de codul CAEN al activitatii
principale
2,5%

1%

7%

6,5%

0,25% - 0,75%
16%
4 salarii minime pe economie (330 RON) la
fiecare 100 de salariati
7,45 RON
330 RON
370 RON Contract Colectiv de munca national
1.122 RON
10,52 RON
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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.
B-dul 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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