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ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 - Codul fiscal (MO 705/2008)
Principalele modificari si completari aduse de aceasta ordonanta sunt urmatoarele:
IMPOZITUL PE PROFIT
 Veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata
de CNVM sunt neimpozabile in anul 2009. In aceeasi perioada, cheltuielile reprezentand
valoarea de inregistrare a acestor titluri de participare, precum si cheltuielile inregistrate cu
ocazia desfasurarii operatiunilor de tranzactionare reprezinta cheltuieli nedeductibile la
calculul profitului impozabil;
 Incepand cu 1 ianuarie 2009, se mareste limita deductibilitatii cheltuielilor efectuate in numele unui angajat la schemele de pensii facultative, de la echivalentul in lei a 200 de euro
la echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;
 Incepand cu 1 ianuarie 2009, se mareste si limita deductibilitatii cheltuielilor cu primele de
asigurare voluntara de sanatate, de la echivalentul in lei a 200 de euro la echivalentul în
lei a 250 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant.
IMPOZITUL PE VENIT
 Incepand cu 1 ianuarie 2009, devin neimpozabile la persoana fizica contributiile efectuate
in numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in vigoare,
in limita echivalentului in lei a 400 euro anual, precum si prima de asigurare voluntara de
sanatate, conform legii, in limita echivalentului in lei a 250 euro anual;
 Castigurile realizate de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decat
partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise sunt venituri neimpozabile in
anul 2009.
VENITURILE OBTINUTE DE NEREZIDENTI
 Nu se impoziteaza in anul 2009 profitul obtinut de persoanele juridice straine din
tranzactionarea pe piata autorizata si supravegheata de CNVM a titlurilor de participare
detinute la o persoana juridica romana;
 Castigurile realizate de persoanele fizice nerezidente din transferul titlurilor de valoare altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, nu vor fi impozitate
in anul 2009;
 Veniturile obtinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fara personalitate
juridica din transferul titlurilor de valoare, respectiv a titlurilor de participare, detinute direct
sau indirect intr-o persoana juridica romana nu reprezinta venituri impozabile in Romania
incepand cu 1 ianuarie 2009;
 Veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din transferul instrumentelor financiare derivate, definite potrivit legii, nu reprezinta venituri impozabile in Romania incepand cu 1 ianuarie 2009;
 Veniturile obtinute de nerezidenti pe piete de capital straine din transferul titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana precum si din transferul titlurilor de valoare
emise de rezidenti romani nu reprezinta venituri impozabile in Romania incepand cu 1 ianuarie 2009.
TVA
Incepand cu 1 noiembrie 2008, decontul special de TVA (declaratia 301) trebuie depus astfel:
 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiilor
intracomunitare;
 inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou, dar nu mai tarziu de
25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare.
IMPOZITE LOCALE
Incepand cu anul 2009, impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele
cladiri si terenurile aferente detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru
prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.
Cursul de schimb pentru calculul accizelor in 2009
Cursul de schimb valabil pentru calculul accizelor in anul 2009 este de 3,7364 RON/Euro conform Jurnalului Oficial al UE nr. C250/02.10.2008.
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LEGEA nr. 202 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea
alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (MO
728/2008)
Prin aceasta lege se completeaza alin. (1) al articolului 134 din
Codul muncii adaugandu-se 3 zile de sarbatoare legala, astfel
zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
 1 si 2 ianuarie;
 prima si a doua zi de Pasti;
 1 mai;
 prima si a doua zi de Rusalii;
 Adormirea Maicii Domnului – 15 August;
 1 decembrie;
 prima si a doua zi de Craciun;
 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat
cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 126 din 8 octombrie 2008
privind modificarea si completarea unor acte normative in
vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si nivelul salariului de baza minim brut pe tara si a stabilirii masurilor de
aplicare a unor regulamente comunitare (MO 697/2008)
Prezenta ordonanta modifica urmatoarele acte:
 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru
somaj si stimularea ocuparii fortei de munca in sensul definirii si stabilirii nivelului indicatorului social de referinta
in functie de care se stabilesc indemnizatiile de somaj si
alte drepturi similare. Indemnizatiile/stimulentele acordate
in vederea stimularii angajarii de persoane neocupate,
persoane cu handicap, studenti se stabilesc in functie de
acest indicator, stabilit la nivelul de 500 lei;
 Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a
elevilor si studentilor in sensul ca stimulentul financiar lunar
va fi egal cu 50% din valoarea indicatorului social de
referinta si nu din salariul minim brut pe tara pentru angajatorul care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor;
 Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca in
sensul calcularii sumelor acordate angajatorilor care
incadreaza in munca persoane in baza unui contract de
ucenicie la locul de munca ca procent din indicatorul social
de referinta.

ORDIN nr. 2848 pentru actualizarea listei marilor contribuabili administrati conform prevederilor OMFP 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare (MO
698/2008)
ORDIN nr. 1338 pentru aprobarea Procedurii privind
indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele
fiscale (MO 706/2008)
Se stabilesc structurile de indrumare si asistenta a contribuabililor, sfera de cuprindere a activitatilor precum si modalitatile de
indrumare si acordare a asistentei. De asemenea este reglementata procedura ce trebuie urmata de contribuabili pentru a
obtine informatiile solicitate.
DECIZIE nr. 888 din 1 octombrie 2008 privind procedura de
verificare si omologare a sistemelor informatice destinate
operatiunilor de emitere a facturilor in forma electronica,
precum si normele de performanta si securitate cu privire
la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit,
transmit sau arhiveaza facturi, chitante si bonuri fiscale in
forma electronica (MO 718/2008)
Pentru a putea emite factura in forma electronica orice emitent
are obligatia sa foloseasca un sistem informatic omologat de
Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANC). In acest sens
va solicita la ANC omologarea sistemului informatic. Decizia
stabileste documentele necesare pentru obtinerea omologarii,
testele de auditare a sistemului, persoanele care pot efectua
auditarea si alte elemente referitoare la desfasurarea procedurii
de omologare.
ORDIN nr. 592 din 26 august 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor
emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al
Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii
independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in
cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr.
574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CEE) nr. 1408/71 (MO 648/2008)

CIRCULARA nr. 30 din 1 octombrie 2008 privind nivelul
ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei
valabil in luna octombrie 2008 (MO 685/2008)
ORDIN nr. 754 din 2 octombrie 2008 pentru modificarea şi Pentru luna octombrie 2008, nivelul ratei dobanzii de referinta a
completarea Normelor metodologice privind stabilirea do- BNR este de 10,25% pe an.
cumentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asi- LEGEA nr. 162 din 1 octombrie 2008 pentru aprobarea OUG
gurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de
si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru stimulare a innoirii Parcului auto national (MO 684/2008)
incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de Legea aduce urmatoarea modificare Ordonantei: Producatorul
asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul validat garanteaza accesul la Program al persoanei fizice care
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. depune in termen toate documentele necesare pentru
617/2007 (MO 706/2008)
achizitionarea unui autoturism nou. In cazul in care accesul nu
Prezentul ordin aduce completari privind obtinerea documente- se realizeaza din culpa producatorului validat, acesta este oblilor care atesta calitatea de asigurat pentru diferite categorii de gat sa ofere persoanei fizice respective posibilitatea
persoane (copii, elevi, studenti, sot-sotie aflat in intretinere, achizitionarii unui autoturism nou la un pret mai mic cu 3.000 lei
persoane cu handicap, persoane aflate in concediu pentru fata de pretul de achizitie al autoturismului nou respectiv.
cresterea copilului pana la 2 ani, pensionari, etc.).
HOTARARE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regiORDIN nr. 2847 pentru actualizarea listei contribuabililor mul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si
mijlocii administrati conform prevederilor OMFP 1074/2006 acumulatori (MO 667/2008)
privind organizarea activitatii de administrare a contribua- Principalele modificari introduse de hotarare sunt urmatoarele:
bililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a  Se interzice introducerea pe piata a bateriilor portabile,
Municipiului Bucuresti, cu modificarile si completarile ulteinclusiv a celor integrate in aparate, care contin cadmiu in
rioare (MO 648 /2008)
proportie mai mare de 0,002% din greutate.
 Producatorii au obligatia sa se inregistreze la Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului pentru a putea introduce baterii pe piata. Dupa data de 26 septembrie 2008, nu
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INDICATORI SOCIALI
Contributii 2008
Contributia pentru asigurari sociale (*)

Angajat
(rata %)

Angajator (rata %)
19,5 % pentru conditii normale de munca (**)
24,5% pentru conditii deosebite de munca (**)
29,5% pentru conditii speciale de munca (**)

9,5%

* NOTA: Nu mai exista plafon pentru calculul acestei contributii.
**NOTA: Incepand cu 1 decembrie 2008, cotele de contributie pentru asigurari sociale ale angajatorului vor fi:
18 % pentru conditii normale de munca 23% pentru conditii deosebite de munca 28% pentru conditii speciale de munca
Contributia pentru concedii medicale si indemnizatii de asigurari de
0,85%
sanatate
Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale
0,4% - 2% in functie de codul CAEN al activitatii principale
0,5% (*)
Contributia la fondul de somaj
1% (**)
* NOTA: Cota de 0,5% la fondul de somaj datorata de salariat se aplica la venitul brut realizat
** NOTA: Incepand cu 1 decembrie 2008, cota de contributie va fi de 0,5%
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
0,25%
5,5%
Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate
5,5% (*)
* NOTA: Incepand cu 1 decembrie 2008, cota de contributie va fi de 5,2%
Comisionul ITM
0,25% sau 0,75%
Impozitul pe veniturile din salarii
16%
Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru 4 * 50% salariu minim pe economie (540 RON) la fiecare
societatile care au peste 50 salariati)
100 de salariati
Valoarea unui tichet de masa
8,31 RON incepand cu 1 septembrie 2008
540 RON incepand cu 1 octombrie 2008 (600 RON
incepand cu 1 ianuarie 2009)
Salariul minim pe economie (brut)
1.080 RON incepand cu 1 octombrie 2008 pentru functii
care necesita studii superioare
Castigul salarial mediu nominal brut INSSE august 2008
1.728 RON
Diurna (in tara)
Pentru angajatii institutiilor publice
13 RON
Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5)
32,50 RON

se pot introduce pe piata decat baterii care indeplinesc
cerintele acestei Hotarari. Producatorii existenti se pot
inregistra pana la data de 30 aprilie 2009.
 Distribuitorilor li se interzice comercializarea de baterii care
provin de la producatori neinregistrati.
 Producatorii au obligatia sa tina evidenta bateriilor timp de
5 ani (fata de 3 ani, anterior).
 Producatorii trebuie sa organizeze colectarea deseurilor
individual sau prin transferarea responsabilitatilor, pe baza
de contract, catre un operator economic legal constituit
(„organizatie colectiva”).
 Amenzile contraventionale s-au marit de la 100-10.000 lei
anterior la 2.500-30.000 lei. In plus, se poate aplica si
masura retragerii de pe piata a bateriilor care nu respecta
prevederile in vigoare.
 Procedura de inregistrare a producatorilor, procedura si
criteriile de autorizare a organizatiilor colective se stabilesc
prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al MEF, in termen de 60 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei hotarari.
Hotararea a intrat in vigoare la data de 26 septembrie 2008.
HOTARARE nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei (MO 67 /2008)
Principalele modificari aduse de Hotarare se refera la:
 Transportul deseurilor nepericuloase se efectueaza numai
pe baza formularului de incarcare/descarcare deseuri nepericuloase intocmit de catre expeditor in 3 exemplare.
 Pentru deseurile periculoase generate in cantitate mai mica de o tona/an, destinatarul depune la agentia judeteana
pentru protectia mediului din raza sa teritoriala un exemplar al formularului de expeditie/transport deseuri periculoase, semnat si stampilat.
 Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase se intocmeste in 6 exemplare (fata de 5 anterior).

 Amenda pentru nerespectarea procedurii privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase s-a modificat la
10.000 – 20.000 lei (anterior era 7.500 - 10.000 lei).
INFO - Certificatul energetic, obligatoriu pentru tranzactii
imobiliare
Toate cladirile si apartamentele din Romania vor avea din 2010
“certificatul energetic” - un document pe care sunt scrise consumurile din imobile. Astfel, in functie de energia consumata pentru incalzirea locuintei, climatizare, iluminat artificial, imobilul va
primi un calificativ de la A la G in urma unui audit realizat de un
auditor energetic. Daca un apartament are calificativul A
inseamna ca are un consum redus de energie, iar daca are G
inseamna ca are un consum foarte ridicat si prin urmare cheltuielile la intretinere sunt foarte mari.
Scopul acestui certificat este de a informa consumatorul, respectiv persoana care cumpara sau inchiriaza respectiva
locuinta, ce consum energetic are locuinta si la cat se ridica
cheltuielile lunare de intretinere.
INFO - Plata online a obligatiilor fiscale de catre persoanele
fizice
Sistemul de plata online prin intermediul cardurilor bancare a
impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri ale bugetului
de stat de catre persoanele fizice a devenit operational.
Platile online pot fi efectuate prin Ghiseul Virtual de Plati
(http://www.ghiseul.ro), portal administrat de Agentia pentru
Serviciile Societatii Informationale (ASSI), institutie aflata in
subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei
Informatiilor.
Persoanele fizice pot achita online, la bugetul de stat, prin intermediul cardurilor bancare, obligatille fiscale reprezentand impozit pe venit, plati anticipate cu titlul de impozit, regularizari aferente impozitului pe venit si obligatii fiscale accesorii aferente
acestora, pentru urmatoarele categorii de venituri:
 venituri din activitati comerciale;
 venituri din profesii libere;
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venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
venituri din cedarea folosintei bunurilor;
castiguri din transferul titlurilor de valoare;
venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la
termen, pe baza de contract;
 venituri din activitati agricole;
 venituri din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul
personal;
 venituri din salarii pentru care angajatii au obligatia stabilirii,
declararii si platii impozitului pe venit.
De asemenea se pot plati online amenzile de circulatie aplicate
in municipiul Bucuresti cetatenilor romani cu domiciliul in
Bucuresti sau cetatenilor straini cu resedinta in Bucuresti.
AGENDA lunii noiembrie 2008
Zilnic nu uitati:
 Sa completati registrul de casa (sau sa imprimati registrul
intocmit in format electronic);
 Sa completati jurnalul de vanzari si cumparari.
La final de luna nu uitati:
 Sa completati Registrul Jurnal;
 Sa inregistrati la Administratia Financiara contractele de
prestari de servicii incheiete cu nerezidentii in cursul lunii;
 Sa efectuati inventarierea stocurilor in cazul in care folositi
inventarul intermitent ;
 Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii.
Pentru indeplinirea noilor reglementari in domeniul TVA:
 Mentionati pe documentele emise catre partenerii din Uniunea Europeana codul de inregistrare in scopuri de TVA;
 Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile primite;
 Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite;
 Verificati mentiunile referitoare la TVA (ex. „taxare inversa”,
„operatiune neimpozabila” etc.) inscrise pe factura;
 Inscrierea pe facturile primite a sumei de TVA in cazul
taxarii inverse;
 Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale primite;
 Completati Registrul non-transferurilor;
 Mentionati in contractele comerciale contractate si decontate in valuta cursul de schimb care va fi utilizat (BNR sau
cursul bancii comerciale).
In cursul lunii nu uitati:
Ca luni, 10 noiembrie, este ultima zi pentru depunerea:
 declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand
taxa hoteliera
Ca luni, 10 noiembrie, este ultima zi pentru plata:
 taxei hoteliere
 taxei pentru serviciul de reclama si publicitate
Ca luni, 17 noiembrie, este ultima zi pentru depunerea:
 declaratiei INTRASTAT aferenta lunii octombrie 2008
(depusa in format electronic)
Ca luni, 17 noiembrie, este ultima zi pentru plata:
 impozitului pe venitul din activitati agricole – pe baza de
norme de venit (transa a 2-a – 50% -ultima);
 taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate (transa
a 4-a – ultima).
Ca marti, 25 noiembrie, este ultima zi pentru depunerea:
 declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat
(formular 100)*
 declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele
asigurarilor sociale si fondurilor speciale (formular 102)*

 declaratiei privind accizele (formular 103) *
 decontului de TVA (formular 300) *
 declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale

 declaratiei privind obligatiile de plata catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate pentru
asigurari sociale de sanatate si pentru concedii si
indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
 listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata catre Fondul national unic de asigurari
sociale de sanatate
 declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj
 declaratiei fiscale privind comisionul datorat de angajatori
catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)
 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)
 decontului special de TVA (formular 301) *
 declaratiei privind obligatiile de plata la veniturile Fondului
pentru mediu
Ca marti, 25 noiembrie, este ultima zi pentru plata:
 accizelor;
 impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna;
 impozitului pe veniturile nerezidentilor;
 TVA;
 impozitului pe salarii;
 impozitului pe veniturile din activitati independente, cu regim de retinere la sursa;
 impozitului pe veniturile din dividende;
 impozitului pe veniturile din dobanzi;
 impozitului pe alte venituri din investitii;
 impozitului pe veniturile din pensii;
 impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de noroc;
 impozitului pe veniturile din alte surse;
 contributiei de asigurari sociale;
 contributiei la asigurarile sociale de sanatate;
 contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sanatate;
 contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj;
 plata comisionului ITM pentru pastrarea si completarea
carnetelor de munca;
 contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli
profesionale;
 varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele
cu handicap neincadrate;
 contributiei la Fondul pentru mediu;
 taxei pe jocurile de noroc.
IMPORTANT
Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta
in completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul Ministerului de Finante : www.mfinante.ro
Declaratiile fiscale evidentiate cu * pot fi depuse prin mijloace
electronice de transmitere la distanta de contribuabilii care au
optat pentru depunerea online a declaratiilor si au un certificat
digital emis de ANAF inainte de 1 mai 2008 sau dupa de un
furnizor de servicii de certificare acreditat.
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ACCOUNTING AND PAYROLL
EXPERT TEAM

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.
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.
2008
APEX
Team
International
©©
2008
APEX
Team
International

