Pag.

Noutati legislative
Nr. 12 / 2007
B-dul Dacia 56,
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 (0) 31 809 2739
Fax:+40 (0) 31 805 7739
E-mail: office@apex-team.ro
Cuprins:
•

Indicatori sociali

•

Cote de contributii 2008 pentru somaj si pentru accidente
de munca

•
•

Salariul minim garantat in
2008
Inregistrarea contractelor de
servicii aflate in curs
incheiate cu nerezidenti

•

Modificarea contribuţiei de
asigurări sociale si declaratii
rectificative

•

Noile formulare de
inregistrare fiscala

•

Formulare pentru declararea
veniturilor estimate pentru
2008 si a celor aferente 2007

•

Rambursarea TVA-ului

•

Justificarea scutirii de TVA

•

Reglementari contabile destinate organizatiilor non-profit

•

Sanatate – dovada calitatii de
asigurat si contributii ale
angajatilor neimpozabile

•

Impozitarea veniturilor din
cedarea folosinţei bunurilor

•

Noul barem de impozitare
pentru TIR in 2008

•

Dobanda de referinta a BNR
pentru decembrie 2007

•

Intrastat – praguri pentru
declaratii 2008

•

Fisele fiscale F1 si F2

•

Actualizarea codurilor CAEN

•

Atribuirea numerelor de facturi pentru 2008 si altele

•

Cursuri de schimb valutar de
inchidere la 31.12.2007

•

Agenda IANUARIE 2008

INDICATORI SOCIALI
Contributii 2008

Angajator (rata %)

19,5 % pentru conditii normale de munca
24,5% pentru conditii deosebite de munca
29,5% pentru conditii speciale de munca
* NOTA: Nu mai exista plafon pentru calculul acestei contributii.
Contributia pentru concedii medicale si
0,85%
indemnizatii de asigurari de sanatate
Contributia pentru asigurari sociale (*)

Contributia pentru accidente de munca si

Angajat
(rata %)
9,5%

0,4% - 2% in functie de codul CAEN al

Contributia la fondul de somaj
1%
0,5% (**)
* * NOTA: Cota de 0,5% la foncul de somaj datorata de salariat se aplica la venitul brut realizat.
Fondul

de

garantare

pentru

plata

0,25%

Contributia la fondul de asigurari sociale de

6%

6,5%

Comisionul ITM
Impozitul pe veniturile din salarii

0,25% sau 0,75%

Fondul pentru neangajarea de persoane cu
handicap (pentru societatile care au peste

4 * 50% salariu minim pe economie (500
RON) la fiecare 100 de salariati

Valoarea unui tichet de masa

7,56 RON

Salariul minim pe economie (brut)

500 RON
1.000 RON pentru functii care necesita

Castigul salarial mediu nominal brut INSSE

1.471 RON

Diurna (in tara)
Pentru angajatii institutiilor publice

13 RON

16%

LEGE nr. 387 din 31 decembrie 2007 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2008 (MO 901/2007)
Conform prezentei legii, incepand cu 1 ianuarie 2008, se stabilesc urmatoarele cote de
contributii:

 cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 1%;
 cota contributiei datorate de angajati la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
 cotele contributiei datorate de angajatori pentru asigurarea pentru accidente de munca si
boli profesionale se stabilesc in functie de clasa de risc de la 0,4% la 2%.
HOTĂRÂRE nr. 1507 din 12 decembrie 2007 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe Ńară garantat în plată (MO 877/2007)
Începând cu 1 ianuarie 2008, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte
la 500 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună în anul 2008,
reprezentând 2,941 lei/oră.
Începând cu 1 iulie 2008, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 540 lei
lunar, reprezentând 3,176 lei/oră, în condiţiile realizării principalilor indicatori economici pe care
este construit bugetul de stat pe anul 2008.
ORDIN nr. 2310 din 3 decembrie 2007 privind procedura de înregistrare a contractelor
încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice
nerezidente (MO 858/2007)
Persoanele juridice române au obligaţia să înregistreze contractele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de
servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor
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de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror alte activităţi
care pot constitui sediu permanent în România.

numărul zilelor lucrate în cadrul lunii de referinţă; numărul
zilelor de indemnizaţii;

Nu fac obiectul înregistrării contractele încheiate pentru activi- 
tăţi desfăşurate în afara teritoriului României.


a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asiguraţi;

Inregistrarea contractelor se realizează prin depunerea la organul fiscal competent a "Declaraţiei de înregistrare a contractelor
iniţiale/adiţionale (conexe) încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente".
Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor.
Modificările intervenite în datele declarate iniţial se declară, în
termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi Declaraţii de înregistrare a contractelor iniţiale/adiţionale (conexe) încheiate cu persoane juridice străine sau
persoane fizice nerezidente.
Prevederile prezentului ordin se aplică şi contractelor aflate în derulare, încheiate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin. Termenul de înregistrare a acestor contracte la
organul fiscal competent este 30 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentului ordin (13 decembrie 2007 – data
publicării).

asiguratul/asiguraţii a/au fost înregistrat/înregistraţi fără
temei şi este necesară anularea respectivei înregistrări.
Pentru situaţiile în care au intervenit modificări cu privire la veniturile înscrise în declaraţia nominală, prin acordarea retroactivă a unor drepturi băneşti asupra cărora se datorează contribuţie, nu se depune declaraţie rectificativă. Aceste venituri se
includ în baza de calcul a lunii în care aceste drepturi se achită.
Fac excepţie situaţiile în care drepturile băneşti în cauză au fost
acordate în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi situaţiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, cazuri pentru
care se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni.
La depunerea la casa teritorială de pensii a declaraţiilor rectificative, acestea vor fi însoţite de o notă justificativă întocmită de
angajator, semnată de conducătorul unităţii, prin care se motivează necesitatea efectuării rectificărilor, şi de copia documentului legal care stă la baza acestora.

ORDIN nr. 2296 din 4 decembrie 2007 privind modificarea
Prezentul ordin abrogă ordinul 1415/2007 (MO 699/2007) pri- OMFP 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregisvind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între trare fiscală a contribuabililor (MO 864/2007)
persoane juridice române şi persoane juridice sau fizice străine
Incepand cu 1 ianuarie 2008 se modifica urmatoarele declaratii:
nerezidente.

 Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni
ORDIN nr. 1019 din 23 noiembrie 2007 pentru modificarea
pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara persoNormelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 prinalitate juridica (010);
vind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate
pentru sediile secundare (060).
prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităŃii sociale nr.
340/2001 (MO 831/2007)
ORDIN nr. 2371 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea
Potrivit prezentului ordin, contribuţia de asigurări sociale nu se modelului şi conŃinutului unor formulare prevăzute la titlul
datorează pentru:
III din Legea nr. 571/2003—Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare (MO 878/2007)
 prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat,
inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli Prezentul ordin aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare care se utilizează pentru stabilirea plăţilor anticipate cu
profesionale;
titlu de impozit începând cu 1 ianuarie 2008:
 diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturi de autor;
 220 "Declaraţie privind venitul estimat", cod
14.13.01.13/3p;
 participarea salariaţilor la profit.
Pentru perioadele ulterioare datei de 1 august 2007, se pot 
depune declaraţii rectificative numai în următoarele situaţii:

"Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9;

 au intervenit modificări cu privire la elementele de identifi-  "Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităcare a asiguratului: nume, prenume, cod numeric personal;

 au intervenit modificări ale datelor pe baza cărora se determină stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului, cum ar fi:

ţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România
şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate",
cod 14.13.01.13/5i;

 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile

Alăturaţi-vă echipei!

APEX Team este în continuă dezvoltare şi de aceea doreşte să
îşi completeze echipa cu noi contabili seniori şi juniori.

TrimiteŃi C.V. la: recrutare@apex-team.ro
AplicaŃia dumneavoastră va fi tratată cu discreŃie.
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fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice", ORDIN nr. 2250 din 21 noiembrie 2007 privind aprobarea
Procedurii de soluŃionare a cererilor de restituire a TVA
cod 14.13.01.13/1i;
224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din depuse în condiŃiile titlului VI "TVA" din Legea 571/2003 străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfă- Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (MO
şoară activitate în România şi de către persoanele fizice 834/2007)
române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor Restituirea TVA se efectuează în termen de 45 de zile de la
consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5;
data depunerii cererii pe baza procedurii descrise de prezentul
260 "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de ordin.

impozit", cod 14.13.02.13/3a.
Formularele urmatoare se utilizează pentru definitivarea impozi- ORDIN nr. 2421 din 18 decembrie 2007 pentru modificarea
tului anual aferent veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie InstrucŃiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru operaŃiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2)
2007:
şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003—Codul fiscal, cu modifi 200 "Declaraţie privind veniturile realizate", cod 14- cările şi completările ulterioare (MO 887/2007)
.13.01.13;
Prin prezentele instrucţiuni se reglementează modul de justifi-

 201 "Declaraţie privind veniturile din străinătate", cod 14- care a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru operaţiunile
prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art.
 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără per- 1441 din Codul fiscal.
sonalitate juridică", cod 14.13.01.13/2i;
Justificarea scutirilor se face, de regulă, în momentul în care
 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe ve- este emisă o factură pentru operaţiunea în cauză. Totuşi, penniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de ve- tru acele operaţiuni care prin natura lor nu permit operatorilor
economici să fie în posesia documentelor de justificare a scutirii
nit", cod 14.13.01.13/l;
în momentul emiterii facturii, prezentarea documentelor pentru
 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la
justificarea scutirii de taxă se va face în termen de maximum 90
2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate
de zile calendaristice de la data la care a fost emisă factura.
pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul
Dacă factura nu este emisă în termenul prevăzut de lege, terlocativ", cod 14.13.04.13;
menul de 90 de zile menţionat anterior va începe din data la
 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate care a intervenit faptul generator de taxă pentru operaţiunea în
din România de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a;
cauză.
 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate
ORDIN nr. 1969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea
din străinătate de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/5a.
reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără
ORDIN nr. 1857 din 1 noiembrie 2007 privind aprobarea scop patrimonial (MO 846/2007)
Metodologiei de soluŃionare a deconturilor cu sume negatiPrezentul ordin, care intra în vigoare la data de 1 ianuarie
ve de TVA cu opŃiune de rambursare (MO 785/2007)
2008, aproba:
.13.01.13/7;

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se soluţionează, în funcţie de gradul de risc fiscal pe care îl Reglementări contabile pentru persoanele juridice fără
scop patrimonial
prezintă fiecare persoană impozabilă, astfel:
 în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic - sistemul va Sunt obligatorii pentru asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de
acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte
genera în mod automat proiectul deciziei de rambursare a
religioase, precum şi pentru alte persoane juridice înfiinţate în
TVA.
baza unor legi speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără
 în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu - cu anali- scop patrimonial, care au obligaţia, potrivit legii, să conducă
ză documentară; organul fiscal va comunica în scris per- contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financisoanei impozabile documentele care trebuie prezentate, are anuale.
data, ora şi locul întâlnirii, precum şi numele şi prenumele
persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care Reglementări contabile privind organizarea şi conducerea
se ocupă de analiză. Neprezentarea, în termenul stabilit de contabilităŃii în partidă simplă de către persoanele juridice
organul fiscal, a documentelor solicitate pentru efectuarea fără scop patrimonial
analizei documentare atrage încadrarea în gradul de risc
fiscal mare şi soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată. In ORDIN nr. 903 din 19 noiembrie 2007 pentru modificarea şi
urma efectuării analizei documentare, deconturile cu sume completarea Normelor metodologice privind stabilirea donegative de TVA cu opţiune de rambursare pentru care au cumentelor justificative pentru dobândirea calităŃii de asiputut fi justificate sumele solicitate la rambursare se apro- gurat, respectiv de asigurat fără plata contribuŃiei, precum
bă şi se emite proiectul deciziei de rambursare a TVA. Da- şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru
că sumele solicitate la rambursare nu au putut fi justificate încasarea sumelor datorate la Fondul naŃional unic de asicu ocazia analizei documentare, decontul respectiv se în- gurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedincadrează la gradul de risc fiscal mare şi se soluţionează cu telui Casei NaŃionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007
(MO 827/2007)
inspecţie fiscală anticipată.

 în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare - cu in- Persoanele care au calitatea de salariat, precum şi coasiguraţii
specţie fiscală anticipată.
Deciziile de rambursare a TVA emise în cazul riscului fiscal mic
şi mediu sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit
art. 90 din Codul de procedură fiscală.

acestora vor putea face dovada calităţii de asigurat pe baza
adeverinţei eliberate de Casa de Asigurari Sociale de Sanatate
sau cu adeverinţa eliberată de angajatori. Termenul de valabilitate a adeverinţei eliberate de angajatori este de 3 luni de la
data emiterii.
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Conform prezentului ordin, persoanele care realizează exclusiv
venituri din salarii, care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, au obligaţia plăţii contribuţiei lunare de asigurari sociale de
sanatate calculata la un salariu de bază minim brut pe ţară.
Contribuţia pentru aceste persoane se reţine si se vireaza de
către angajator. De asemenea, angajatorul are obligaţia de a
calcula şi vira contribuţia se asigurari sociale de sanatate datorata de angajator, raportata la fondul lunar de salarii.

form legii, pentru schimbul de bunuri între România şi alte state
membre ale Uniunii Europene. Fluxurile de bunuri din alte state
membre ale U.E. către teritoriul României se numesc introduceri şi fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu
destinaţia alte state membre ale U.E. se numesc expedieri.
Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

ORDIN nr. 2333 din 11 decembrie 2007 pentru aprobarea 
Procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe
veniturile din cedarea folosinŃei bunurilor realizate din de- 
rularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/
subînchiriere (MO 868/2007)
Prevederile ordinului se aplica pentru impunerea veniturilor
incepand cu 1 ianuarie 2008.

sunt înregistraţi în scopuri de TVA (au cod de identificare
fiscală);
realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale
U.E.;

 valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte sta-

te membre ale U.E. pentru fiecare dintre cele două fluxuri,
introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric
Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Pentru anul 2008, Institutul Naţional de Statistică a stabilit un
nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi de 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei
bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de
închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu
anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente. Contribuabilii au obligaţia declarării venitului estimat până la data de 15 ianuarie a anului de
Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introduceriimpunere.
le intracomunitare de bunuri este mai mare de 300.000 lei treLa stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele buie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic
de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de
decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepţia bunuri este mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru
contractelor de arendare a bunurilor agricole.
fluxul expedieri.
Persoanele fizice care intra sub incidenta prezentului ordin,
stabilesc venitul net în sistem real, potrivit regulilor prevăzute
pentru veniturile din activităţi independente şi conduc contabilitate în partidă simplă în conformitate cu prevederile OMF 1040/2004.

ORDIN nr. 2293 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea
modelului şi conŃinutului fişei fiscale privind impozitul pe
veniturile din salarii (MO 866/2007)

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate începând cu data de 1 ianuaVeniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului
rie 2008.
net sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare.
REMINDER - modelul si continutul fiselor fiscale pentru
În cazul în care la sfârşitul anului fiscal nu mai sunt îndeplinite veniturile anului 2007
condiţiile, începând cu anul fiscal următor persoanele fizice
Prin ordinul 2198 din 20 decembrie 2006 (MO 3/2007) aplicabil
determină şi declară venitul net realizat din închiriere/asupra veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate
subînchiriere potrivit regulilor aplicabile pentru categoria venituri
incepand cu 1 ianuarie 2007 s-a modificat formularul 210 "Fisa
din cedarea folosinţei bunurilor.
fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii” care va trebui
sa fie dat angajatilor si depus pana pe data de 29 februarie
ORDONANłA DE URGENTA nr. 155 din 19 decembrie 2007 2008.
pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr.
Desi exista declaratiile lunare aferente contributiilor salariale,
571/2003 - Codul Fiscal (MO 884/2007)
precum si carnetul de munca, fisele fiscale, F1 pentru veniturile
În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2008,
realizate la angajatorul unde este declarata functia de baza si
ca urmare a baremului introdus de prezenta ordonanta, pentru
F2 pentru veniturile realizate in afara functiei de baza si cele
fiecare mijloc de transport cu masa prevăzută la art. 263 alin.
asimilate salariilor (veniturile cenzorilor, administratorilor, etc.)
(4) si (5) din Legea nr. 571/2003, întreprinderile şi operatorii de
raman utile pentru :
transport rutier sunt obligaţi să declare pe propria răspundere,
până la data de 31 martie 2008, dacă vehiculul a efectuat sau  a fi anexate cererii privind destinatia sumei reprezentand
urmează să efectueze în cursul anului cel puţin o operaţiune de
pana la 2 % din impozitul anual, formularul 230, care este
transport rutier internaţional.
completat de persoanele fizice ce au realizat venituri salariale si care solicita virarea sumei de pana la 2 % din impozitul anual pentru susţinerea entitatilor nonprofit.
CIRCULARA nr. 31 din 3 decembrie 2007 privind nivelul
ratei dobânzii de referintã a BNR valabil în luna decembrie  justificarea sumei reprezentand impozitul retinut in Roma2007 (MO 841/2007)
nia, in cazul salariatului detasat de catre angajatorul roman
intr-un stat al U.E. pe o durata astfel incat acesta devine
Pentru luna decembrie 2007, nivelul ratei dobânzii de referintã a
rezident fiscal in acest stat, caz in care trebuie sa justifice
Bancii Nationale a României este de 7,50% pe an.
impozitul retinut in Romania.
ORDIN nr. 748 din 6 decembrie 2007 privind Normele de 
completare a DeclaraŃiei statistice Intrastat pentru anul
2008 (MO 879/2007)
Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, con-

a fi constituit venitul realizat in vederea regularizarii, pana
la data de 15 mai 2008, a impozitului, in cazul persoanelor
care au realizat si venituri din drepturi de autor (formular
200) sau conventii civile.
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REMINDER - CAEN Rev. 2 se va aplica din 1 ianuarie 2008

AGENDA lunii ianuarie 2008

Actualizarea prevăzută de Ordinul 337 din 20 aprilie 2007 (MO
293/2007) a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1893/2006 privind Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană - NACE Rev.2.
Acest ordin prevede preschimbarea intregii documentatii a
societatilor in care se face referire (contine) codul de activitate
potrivit CAEN. Deocamdata, nu exista norme de aplicare.

Zilnic nu uitati:

REMINDER – TVA

 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:

 Să completati Registrul Jurnal;
 Să faceti inventarierea patrimoniului in cazul in care folositi

inventarul intermitent;
Conform Ordonanta de Urgenta nr. 106 din 4 octombrie 2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 - Codul  Să intocmiti ultimele facturi aferente lunii.
fiscal (MO 703/2007), NU se mai aplica incepand cu data de 1 Pentru indeplinirea reglementari in domeniul TVA:
ianuarie 2008 masurile de simplificare pentru:
 Mentionati pe documentele emise catre partenerii din Uniu cladiri si terenuri;
nea Europeana codul de inregistrare in scopuri de TVA;
 lucrari de constructii montaj.
 Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile primite;
REMINDER – Facturarea si procedura de stabilire anuala a

Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite;
numerelor alocate formularelor financiar – contabile
 Verificati mentiunilor referitoare la TVA (ex. „taxare inverVa reamintim cateva din prevederile din :
sa”, „operatiune neimpozabila” etc.) inscrise pe factura;
Ordin 2226/2006 (MO 1056/ 2006):
 Inscrierea pe facturile primite a sumei de TVA in cazul
taxarii inverse;
 Se va asigura un regim intern de numerotare a facturilor.
 Persoanele care raspund de organizarea si conducerea  Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale primite;

contabilitatii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o
persoana sau mai multe, care sa aiba atributii privind alo- 
carea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de

societate.

 Factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau
mai multor serii, numar ce trebuie sa fie secvential, stabilit
de societate, astfel incat sa se asigure necesarul in functie
de numarul de facturi de emis.

 Anual, se stabileste numarul de la care se va emite prima

Completati Registrul non-transferurilor;

Mentionati in contractele comerciale contractate şi decontate în valută cursul de schimb care va fi utilizat (BNR sau
cursul bancii comerciale).
NU UITATI ca la inceputul anului 2008 sa stabiliti prin decizie interna intervalul numerelor alocate formularelor de
facturi, chitante, avize de expeditie pe care le veti folosi in
cursul anului 2008.

factura.
In cursul lunii nu uitati:
HG 213/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.
Ca joi, 10 ianuarie este ultima zi pentru depunerea:
571/2003 - Codul fiscal (MO 153/2007):

 Factura prevazuta la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal va fi  Declaratiei - decont privind sumele incasate reprezentand
intocmita in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea organelor de control trebuie
asigurata traducerea in limba romana. Baza de impozitare
poate fi inscrisa in valuta, dar daca operatiunea nu este
scutita de taxa, suma TVA trebuie inscrisa si in lei.
OUG 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.
571/2003 - Codul fiscal (MO 703/2007):

taxa hoteliera
Ca joi, 10 ianuarie este ultima zi pentru plata:

 taxei hoteliere
 taxei pentru serviciul de reclama si publicitate
Ca luni, 14 ianuarie este ultima zi pentru:

 Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport  Inregistrarea contractelor aflate in derulare, incheiate de

persoanele juridice romane cu persoane juridice străine
sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul
României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor
de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror alte activităţi care pot constitui sediu permanent în România
(conform OMEF 2310/2007 publicat in 13.12.2007).

hartie ori in forma electronica drept facturi, daca acestea
indeplinesc conditiile prevazute la art 155 (Facturarea).

 Orice document sau mesaj care modifica si care se refera

in mod specific si fara ambiguitati la factura initiala va fi
tratat ca o factura.
Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii, dar asigura controlul la nivel intern si reprezinta o modalitate de preve- Ca marti, 15 ianuarie este ultima zi pentru:
nire a fraudelor.
 Alegerea unui fond privat obligatoriu de pensii (pilonul II)
pentru salariatii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani;
Principalele CURSURI VALUTARE DE INCHIDERE ale
exercitiului financiar 2007
 Depunerea on-line a declaratiei INTRASTAT aferenta lunii
decembrie 2007;
 1 EURO = 3,6102 RON;

 1 USD = 2,4564 RON,
 1 GBP = 4,9095 RON,
 1 CHF = 2,1744 RON.

 Depunerea declaratiei privind venitul estimat din activitati
independente „Declaratia privind venitul estimat
activitati independente” (formular 220) privind:

ο

din

Venituri din activităţi independente: activităţi comerciale,
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profesii libere în mod individual/ într-o formă de asociere;

ο
ο
ο

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

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

Venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se 
determină în sistem real, pe baza datelor din contabilita- 
tea în partidă simplă;

impozitului pe veniturile din dobanzi

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, calificate în categoria venituri din activităţi independente (peste 5 contracte de închiriere).

impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de noroc

 Depunerea, de catre fiecare antrepozitar autorizat ca
producator de bere, a unei declaratii pe propria raspundere
privind capacitatile de productie pe care le detine.

impozitului pe alte venituri din investitii








impozitului pe veniturile din pensii
impozitului pe veniturile din alte surse
contributiei de asigurari sociale
contributiei la asigurarile sociale de sanatate
contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate

Ca vineri, 25 ianuarie este ultima zi pentru depunerea:

 contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj
 declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul general  plata comisionului pentru păstrarea si completarea carneconsolidat (formular 100);

telor de muncă

 decontului de TVA (formular 300);
 contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli
 declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile
profesionale
efectuate pe teritoriul national (formular 394);
 varsamintelor de la angajator cu cel putin 50 de angajati
 declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile intracopentru persoanele cu handicap neincadrate
munitare de bunuri (formular 390);

 declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a

 contributiile salariale si patronale totale aferente salariilor anului 2007, pentru asociatii, fundatii sau alte
entitati nonprofit, care au avut posibilitatea virarii
acestora anual, conform Ordonantei 35/2006

obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale;

 declaratiei privind obligatiile de plată către bugetul fondului




national unic de asigurări sociale de sănătate pentru asigu-  contributiei la Fondul pentru mediu
rări sociale de sănătate si pentru concedii si indemnizatii  taxei pe jocurile de noroc.
de asigurări sociale de sănătate;
Ca joi, 31 ianuarie este ultima zi pentru depunerea:
listele privind evidenta nominală a asiguratilor si a
obligatiilor de plată către Fondul national unic de asigurări  Optiunii de catre microintreprinderi referitoare la plata imsociale de sănătate;
pozitului pe profit, in situatia in care doresc sa renunte la
regimul de impunere aplicabil microintreprinderilor;
declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj;

 „Cererii pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real” insotita de „Declaratia privind venitul estimat din
activitati independente”, respectiv cea privind venitul estimat din cedarea folosintei bunurilor de catre contribuabilii
care opteaza pentru determinarea venitului net in sistem
real, impusi pe baza de norme de venit;

 declaratiei fiscale privind comisionul datorat de angajatori
către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM);

 decontului special de TVA (formular 301);
 declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din
strainatate obtinute de catre persoanele fizice care 
desfasoara activitate in Romania si de catre persoanle
fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania (formular 224);

Declaratiilor privind baza impozabila a terenurilor, cladirilor
si a mijloacelor de transport catre autoritatile locale in vederea stabilirii impozitelor locale. Aceeasi obligatie revine
si utilizatorilor din cadrul unor contracte de leasing
financiar aferente autoturismelor sau cladirilor.
 declaratiei privind obligatiile de plata la veniturile Fondului
pentru mediu;
Ca joi, 31 ianuarie este ultima zi pentru plata:
 pro-ratei provizorii pentru anul fiscal 2008, precum si a
 Plata integrala a impozitului pe mijlocul de transport, de
modului de determinare a acesteia;
catre detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care
 notificarii privind cifra de afaceri din anul precedent,
solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport
obtinuta sau, dupa caz, recalculata, de catre persoanein Romania, in situatia in care inmatricularea priveste o
le impozabile care au obligatia depunerii deconturilor
perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului
de TVA trimestriale.
fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, astfel:
Ca vineri, 25 ianuarie este ultima zi pentru plata:
ο in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
 accizelor

 impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna

 impozitului pe veniturile nerezidentilor
 impozitul pe profit datorat pentru trimestrul IV (suma egala



ο

in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se
sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an,
impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira
inmatricularea.

cu impozitul datorat pentru trimestrul III al anului fiscal
2007, pentru contribuabilii care nu incheie exercitiul financiDeclaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta
ar 2007 pana in 15 februarie 2008)
in completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul MinisteruTVA
lui de Finante : www.mfinante.ro
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Echipa APEX Team 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 ERP
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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