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ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara
pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (MO 249/2009), urmata de
RECTIFICAREA din 16 aprilie 2009 (MO 254/2009)
Ordonanta de urgenta aduce importante modificari Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala care intra in vigoare 1 mai 2009.
CODUL FISCAL

Cuprins:
• Modificari importante Cod
Fiscal:
• Introducere impozit minim
anual si aplicare incepand cu
trimestrul II 2009
• Limitare cheltuieli pentru un
singur vehicul
• Societatile nu mai deduc TVA
la achizitia de vehicule
• Carburantul pentru vehicule si
TVA aferenta devin fiscal nedeductibile
• Cod de Procedura fiscala Declaratia 390 (AIC si LIC) :
amenda 2% din valoarea bunurilor
• Rambursare contributiilor
sociale patronale pentru anul 4
si 5, aferente salariilor
absolventilor angajati de peste
3 ani in intreprindere
• Rata dobanzii BNR Aprilie
2009
• Accize tigarete
• Institutii financiare nebancare
• Reminder – impact fiscal
corectii erori contabile
• Indicatori sociali
• Agenda MAI 2009

Impozitul pe profit (Titlul II) / Impozitul pe veniturile microintreprinderilor (Titlul IV)
Se introduce notiunea de impozit minim (noul art. 18 Cod Fiscal), reprezentand un impozit forfetar datorat de intreprinderile platitoare de impozit pe profit, persoane juridice romane si persoane juridice straine care desfasoara activitati prin intermediul unui sediu permanent in Romania,
precum si de societatile platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Impozitul minim se datoreaza in cazul in care impozitul pe profit, respectiv impozitul pe veniturile microintreprinderilor, este mai mic decat impozitul minim. Impozitul minim este stabilit in
functie de veniturile inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, in urmatoarele
transe:
Venituri totale anuale (lei)
0 – 52.000
52.001 – 215.000
215.001 – 430.000
430.001 – 4.300.000
4.300.001 – 21.500.000
21.500.001 –129.000.000
Peste 129.000.001

Impozit minim anual (lei)
2.200
4.300
6.500
8.600
11.000
22.000
43.000

Pentru incadrarea in transa de venituri totale prevazuta mai sus, se iau in calcul veniturile totale, obtinute din orice sursa, inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se
scad:
 veniturile din variatia stocurilor;
 veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
 veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor
resurse pentru finantarea investitiilor;
 veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere,
conform reglementarilor legale;
 veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care
nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
 veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;
 veniturile neimpozabile prevazute in mod expres in acorduri si memorandumuri aprobate
prin acte normative.
Limitari ale deductibilitatii cheltuielilor
 Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale
persoanei juridice, sunt deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent
fiecarei persoane cu astfel de atributii;
 Cheltuielile privind combustibilul au fost in mod expres excluse si intra in categoria de mai
jos, cu exceptiile respective.
Cheltuieli nedeductibile
In perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, sunt nedeductibile cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier
de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu
aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare
dintre urmatoarele categorii:
 vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de
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vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;

mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul

 vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu soferului, nu se deduce TVA aferenta achizitiilor acestor

vehicule si nici TVA aferenta achizitiilor de combustibil

plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;

 vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte per- destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caractesoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire
in cadrul scolilor de soferi.
Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe
Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe si a terenurilor, efectuate dupa 1 ianuarie 2004, care sunt deduse prin intermediul
amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/
sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea
amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a
acestor mijloace fixe.
Alte reglementari privind impozitul pe profit / veniturile
microintreprinderilor
 Societatile comerciale, exclusiv societatile comerciale bancare, vor determina impozitul de platit in trimestrul II prin
comparatie intre impozitul pe profit si impozitul minim anual
calculat pentru perioada 1 mai – 30 iunie 2009.
 Pentru trimestrele III si IV, impozitul de plata se stabileste
prin comparatie intre impozitul pe profit si impozitul minim
anual calculat prin impartirea la 12 si inmultirea cu numarul
de luni aferente trimestrului respectiv.
 Aceste prevederi se aplica si microintreprinderilor, cu
observatia ca se va avea in vedere comparatia intre impozitul pe veniturile microintreprinderilor si impozitul minim
anual.
 Contribuabilii care au beneficiat de scutiri de la impozitul
pe profit in anul precedent, dar nu mai beneficiaza de
aceasta facilitate in prezent, vor determina platile anticipate
pe baza impozitului pe profit din anul precedent, fara a lua
insa in calcul scutirea.
 Societatile comerciale bancare si sucursalele din Romania
ale bancilor straine nou-infiintate, efectueaza plati anticipate la nivelul sumei de 2.200 lei, recalculate pentru perioada
impozabila respectiva.
 In cazul in care au inregistrat pierdere fiscala in anul precedent, bancile vor efectua plati anticipate in suma de o
patrime din impozitul minim anual.
Impozitul pe venit (Titlul III)
In perioada 1 mai 2009 – 31 decembrie 2010, sunt nedeductibile la stabilirea venitului net anual din activitati independente
cheltuielile cu combustibilul pentru autovehiculele detinute si
utilizate de contribuabili cu destinatia exclusiv pentru transportul
rutier de persoane, cu o greutate sub 3.500 kg si cu cel mult 9
scaune de pasageri (inclusiv scaunul soferului). Exceptiile de la
aceasta regula sunt reprezentate de aceleasi categorii de vehicule mentionate mai sus la capitolul “Impozitul pe profit/
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor”.
TVA (Titlul VI)
Limitari speciale ale dreptului de deducere in perioada 1
mai 2009 – 31 decembrie 2010
In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima
autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba

ristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare
dintre urmatoarele categorii:
 vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii,
paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la
locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti
de recrutare a fortei de munca;
 vehiculele utilizate pentru transportul de persoane
cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
 vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea
folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau
operational;
 vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea
revanzarii.
Prin achizitie de vehicule se intelege cumpararea unui vehicul
din Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului. Aceste prevederi nu se aplica avansurilor achitate inainte de
data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a
vehiculelor rutiere motorizate, daca livrarea acestora intervine
dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
In cazul vehiculelor exceptate se vor aplica regulile generale de deducere existente in Codul Fiscal la articolele 145 si
art. 146-147/1.
Perioada fiscala
Pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala (dpdv al TVA) si care efectueaza
o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, perioada
fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
 prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea
taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in aceasta
prima luna a respectivului trimestru;
 a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a
doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale
trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala
distincta, pentru care persoana impozabila va avea
obligatia depunerii unui decont de TVA conform art. 156/2
alin. (1);
 prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca
exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.
Persoana impozabila care este obligata sa isi schimbe
perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni
(formular 010) la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta
obligatie, si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica, fara a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului

Alăturaţi-vă echipei!
APEX Team este în continuă dezvoltare şi de aceea doreşte să
îşi completeze echipa cu un contabil experimentat vorbitor de limbă franceză
TrimiteŃi C.V. la: recrutare@apex-team.ro
Aplicaţia dumneavoastră va fi tratată cu discreţie.
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calendaristic ca perioada fiscala.
Accize si alte taxe speciale (Titlul VII)
Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in
sistem angro carburanti (de ex. benzina, motorina, gaz) sunt
obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala. Procedura de
inregistrare si conditiile de desfasurare a acestei activitati se
stabilesc prin ordin al ANAF. Neinregistrarea si neindeplinirea
procedurii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda si confiscarea sumelor rezultate din vanzare.
Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare in sistem angro a carburantilor sunt obligati sa aplice procedura ce urmeaza a fi stabilita prin Ordin in termen de 90 de
zile de la publicarea acestuia in Monitorul Oficial.
Neindeplinirea procedurii constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda, confiscarea sumelor rezultate din
vanzare si oprirea activitatii de comercializare cu produse accizabile pe o perioada de 1 – 3 luni.
Aceste prevederi nu se aplica antrepozitarilor autorizati si operatorilor inregistrati pentru produse energetice.
CODUL DE PROCEDURA FISCALA
Nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor
recapitulative (formular 390) reglementate la titlul VI (TVA) din
Codul Fiscal sau depunerea de astfel de declaratii cu sume
incorecte ori incomplete se sanctioneaza cu amenda de 2%
din suma totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de
bunuri nedeclarate sau, dupa caz, din diferentele nedeclarate
rezultate ca urmare a declaratiilor incorecte ori incomplete.
Amenda prevazuta se reduce cu 50% in situatia in care persoana impozabila corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative.
Nu se sanctioneaza contraventional persoanele care:
 corecteaza declaratiile recapitulative pana la implinirea
termenului legal de depunere a acestora;
 ulterior termenului legal de depunere, corecteaza
declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei
impozabile;
 corecteaza pana la 30 mai 2009 declaratiile recapitulative
cu termene de depunere anterioare datei de 1 mai 2009.
FONDUL SOCIAL
Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi acordata
de producatorii interni si distribuitorii de gaze naturale prin
contributii benevole, sursa acestora constituind-o, de regula,
majorarile de pret la gazele naturale. Acest fond se colecteaza
si se distribuie in cursul anului 2009 pentru acordarea de ajutoare sociale persoanelor fizice aflate in dificultate. Se prevede
ca aceste sume nu urmeaza tratamentul fiscal general valabil
pentru sponsorizari (nedeductibilitatea cheltuielilor si acordarea
unui credit fiscal in limitele prevazute de lege), ci reprezinta
cheltuieli cu deductibilitate limitata, fara insa a se clarifica limita
acestora.
ORDIN nr. 342 din 14 aprilie 2009 privind aprobarea Procedurii pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 841 din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru
somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (MO 266/2009)
Prezenta procedura reglementeaza modalitatea de acordare a
ajutorului financiar, prevazut la art. 841 din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii
fortei de munca, angajatorilor care incadreaza in munca
absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile art. 80 din
lege si care, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83
alin. (1) din lege, mentin raporturile de munca cu persoane din
randul absolventilor respectivi, pe o perioada de unu sau 2 ani.
Ajutorul financiar se acorda angajatorilor pentru fiecare an de
continuare a raporturilor de munca cu persoanele respective
dar nu mai mult de 2 ani, dupa indeplinirea obligatiei de a
mentine raporturile de munca ale acestora cel putin 3 ani.
Acest ajutor este egal cu suma aferenta contributiilor sociale

datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii. Prin contributii sociale datorate de angajatori se
intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia
pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari
pentru somaj.
Pentru acordarea ajutorului financiar, angajatorii vor depune la
agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana ori a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi au sediul, in termen de 60 de zile de la data expirarii perioadei de unu sau 2
ani, dupa cei 3 ani in care au mentinut raporturile de munca ale
persoanelor din randul absolventilor incadrati in conditiile legii si
pentru care solicita acordarea ajutorului financiar, urmatoarele
documente:
 cerere pentru acordarea ajutorului financiar care va contine
si o declaratie pe propria raspundere, conform modelului
prevazut in anexa nr. 1 a Ordinului;
 tabel nominal cu persoanele incadrate in munca din randul
absolventilor institutiilor de invatamant, carora le-au
mentinut raporturile de munca pentru perioada de unu sau
2 ani pentru care se solicita acordarea ajutorului financiar,
conform modelului prevazut in anexa nr. 2 a Ordinului;
 carnetul de munca, in copie, sau alte acte prevazute de
lege care sa ateste mentinerea raporturilor de munca pe
perioada stabilita pentru a se putea acorda ajutorul financiar;
 certificat de atestare fiscala, eliberat de institutia competenta, care sa ateste ca la data depunerii cererii angajatorul nu inregistreaza debite provenind din neplata
contributiilor sociale prevazute de lege;
 situatie privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentand ajutorul financiar solicitat, intocmita pe
categorii de contributii sociale, pentru fiecare absolvent in
parte, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 a Ordinului;
 statele de plata, in copie certificata de angajator, care sa
prevada distinct drepturile salariale ale absolventilor
incadrati in conditiile art. 80 din lege, ale caror raporturi de
munca sunt mentinute dupa indeplinirea obligatiei
prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, pentru perioada de
unu, respectiv 2 ani, precum si contributiile sociale datorate
de angajator pentru absolventii respectivi si semnatura
acestora.
In situatia in care expirarea perioadei de unu sau 2 ani pentru
care angajatorii au mentinut raporturile de munca ale persoanelor din randul absolventilor incadrati in conditiile art. 80 din lege,
este anterioara intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii,
familiei si protectiei sociale pentru aprobarea prezentei proceduri, termenul de 60 de zile in care se poate solicita ajutorul
financiar se calculeaza incepand cu data intrarii in vigoare a
ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru
aprobarea prezentei proceduri.
ORDIN nr. 491 din 6 aprilie 2009 pentru modificarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea
masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de
sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007(MO
269/2009)
Prezentul ordin stabileste noi coduri pentru declararea lunara la
Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate a persoanelor asigurate.
ORDIN nr. 529 din 19 martie 2009 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice privind organizarea si
conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de
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INDICATORI SOCIALI
Contributii 2009

Angajator (rata %)

Angajat
(rata %)

Contributia pentru asigurari sociale

20,8 % pentru conditii normale de munca
25,8 % pentru conditii deosebite de munca
30,8 % pentru conditii speciale de munca

10,5%

Contributia pentru concedii medicale si indemnizatii
de asigurari de sanatate
Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale
Contributia la fondul de somaj
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate
Comisionul Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)
Impozitul pe veniturile din salarii
Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap
(pentru societatile care au peste 50 salariati)

0,85%
0,15% - 0,85% in functie de codul CAEN al activitatii
principale
0.5%
0,25%
5,2%
0,25% sau 0,75%

5,5%
16%

4 * 50% salariu minim pe economie (600 RON) la fiecare
100 de salariati

Valoarea unui tichet de masa

8,48 RON

Salariul minim pe economie (brut)

600 RON - pentru muncitori necalificati
720 RON - pentru functii care necesita studii medii
1.200 RON pentru functii care necesita studii superioare

Castigul salarial mediu nominal brut INSSE februarie
2009
Diurna (in tara)
Pentru angajatii institutiilor publice
Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5)

0,5%

1.863 RON
13 RON
32,50 RON

conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplica- CIRCULARA nr. 10 din 1 aprilie 2009 privind nivelul ratei
re a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005 (MO 221/2009) dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil
in luna aprilie 2009 (MO 210/2009)
ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) si (3) din OUG nr. 44/2008 Pentru luna aprilie 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a
privind desfasurarea activitatilor economice de catre per- BNR este de 10,07% pe an.
soanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si
intreprinderile familiale (MO 269/2009)
In conformitate cu prevederile OUG 44/2008, persoanele fizice
pot desfasura activitatile economice intr-una din formele
urmatoare:
 individual si independent, ca persoane fizice autorizate;
 ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;
 ca membri ai unei intreprinderi familiale.
Conform articolului 39 alin (2) – (5) din OUG 44/2008, persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in registrul comertului in temeiul unor acte normative anterioare
OUG 44/2008, mai pot functiona in baza certificatului de
inregistrare emis de oficiul registrului comertului de pe langa
tribunal un an de la data intrarii in vigoare a acestei ordonante
de urgenta, adica pana la 25 aprilie 2009. In cadrul acestui termen trebuia exprimata optiunea privind forma de functionare
conform celor mentionate mai sus, in caz contrar urmand ca
persoanele sa isi inceteze activitatea si sa fie radiate din registrul comertului, din oficiu, fara nici o alta formalitate.
Reamintim ca orice persoana fizica, cetatean roman sau
cetatean al unui alt stat membru al UE ori al SEE, poate
desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in
conditiile prevazute de lege.
DECIZIE nr. 61 din 9 aprilie 2009 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in
limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit (MO
268/2009)
Se aproba Procedura de implementare a Programului pentru
sprijinirea dezvoltarii IMM prin fonduri in limita sumelor platite
pentru profitul brut reinvestit. Procedura aprobata va fi publicata
ulterior.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 29 din 25 martie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO
194/2009)
Prezenta OUG stabileste noi nivele ale accizelor pentru unele
produse accizabile. Totodata, nivelul accizei la tigarete este
stabilit la 57 euro/1.000 tigarete, valabil de la 1 aprilie 2009
pana la 31 august 2009, reprezentand 35,06 euro/1.000
tigarete + 23% din pretul maxim de vanzare cu amanuntul declarat. Ordonanta a intrat in vigoare la data de 1 aprilie 2009.
ORDIN nr. 614 din 31 martie 2009 privind nivelul accizei
minime pentru tigarete (MO 210/2009)
In perioada 1 aprilie - 31 august 2009, nivelul accizei minime
pentru tigarete este de 51,87 euro/1.000 de tigarete, respectiv
de 193,81 lei/1.000 de tigarete. Ordinul nr. 3687/2008 privind
nivelul accizei minime pentru tigarete se abroga incepand cu 1
aprilie 2009.
ORDIN nr. 392 din 31 martie 2009 pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in
contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate
de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui ANAF
1314/2007 (MO 215/2009)
In situatia in care contribuabilii efectueaza o plata in contul unic
in cuantum mai mare decat cel al obligatiilor fiscale datorate,
curente si/sau restante, distribuirea sumei se efectueaza conform prevederilor metodologiei, pana la limita obligatiilor fiscale
inregistrate de catre acestia. Pentru diferenta ramasa, daca
suma a fost virata in contul unic „Venituri ale bugetului de stat sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de
distribuire”, diferenta ramane inregistrata in acest cont iar daca
aceasta a fost virata in contul unic de disponibilitati „Disponibil
al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de
distribuire”, diferenta se distribuie de organul fiscal competent,
in ultima zi lucratoare a lunii, conform metodologiei aprobate.
© 2009 APEX Team International
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LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind institutiile financiare
nebancare (MO 259/2009)
ο
Prezenta lege reglementeaza conditiile minime de acces la
ο
activitatea de creditare si desfasurarea acesteia pe teritoriul
Romaniei, prin IFN, in scopul asigurarii si al mentinerii stabilitatii
ο
financiare. Prevederile legii se aplica in mod corespunzator si
sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare avand sediul
ο
in strainatate.

REMINDER – Impactul fiscal al corectarii erorilor contabile
aferente anilor fiscali precedenti
Dorim sa va reamintim ca in conformitate cu prevederile Codului Fiscal (art 19) si a Normelor de aplicare a Codului Fiscal,
veniturile sau cheltuielile inregistrate eronat sau omise se
corecteaza prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale careia ii apartin .
In cazul in care contribuabilul constata ca dupa depunerea 
declaratiei anuale un element de venit sau de cheltuiala a fost
omis ori a fost inregistrat eronat, contribuabilul este obligat sa
depuna declaratia 101 rectificativa pentru anul fiscal respectiv. Daca in urma efectuarii acestei corectii rezulta o suma suplimentara de plata a impozitului pe profit, atunci pentru aceasta
suma se datoreaza dobanzi si eventuale penalitati de intarziere

conform legislatiei in vigoare.
AGENDA lunii mai 2009
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 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;
 Inscrieti pe facturile primite suma 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, 11 mai este ultima zi pentru depunerea:
 declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand
taxa hoteliera
Ca luni, 11 mai este ultima zi pentru plata:
 taxei hoteliere
 taxei pentru serviciul de reclama si publicitate
Ca vineri, 15 mai este ultima zi pentru depunerea:
 declaratiei INTRASTAT pentru luna aprilie 2009 (depusa in
format electronic);
 declaratiei speciale privind veniturile realizate, cod 14.13.01.13. Formularul 200 se completeaza si se depune de
catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in

natura provenind din:
Activitati independente;
Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in
calitate de proprietar uzufructuar sau alt detinator legal;
Activitati agricole impuse in sistem real, pe baza datelor
din contabilitatea in partida simpla;
Castiguri rezultate din transferul titlurilor de valoare.
cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2%
din impozitul anual, cod 14.13.04.13. Formularul 230 se
completeaza de catre persoanele fizice care au realizat, in
anul 2008 venituri din salarii si care solicita virarea unei
sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza
potrivit legii. Cererea trebuie insotita de o copie a fisei fiscale F1 sau F2.
cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2%
din impozitul pe venitul anual datorat, cod 14.13.04.13/1.
Formularul 231 se completeaza de catre persoanele fizice
care au realizat, in anul 2008 venituri din activitati agricole
si care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit sau
pentru burse private.
declaratiei privind veniturile din strainatate, cod 14.13.01.13/7. Formularul 201 se completeaza si se depune
de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din strainatate ca urmare a
desfasurarii unor activitati in strainatate. Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare tara - sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.
Ca la 15 zile dupa aprobare prin AGA a situatiilor financiare, ele trebuie depuse la Registrul Comertului
Ca luni, 25 mai 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;
 listelor 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 luni, 25 mai 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 re© 2009 APEX Team International
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gim de retinere la sursa
impozitului pe veniturile din dividende
impozitului pe veniturile din dobanzi
impozitului pe alte venituri din investitii
impozitului pe veniturile din pensii
impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de noroc
impozitului pe veniturile din alte surse
contributiei de asigurari sociale
contributiei la asigurarile sociale de sanatate
contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de
asigurari sociale de sanatate
 contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj
 comisionului ITM pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca
 contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale
 varsamintelor de la angajator cu cel putin 50 de angajati
pentru persoanele cu handicap neincadrate
 contributiei la Fondul pentru mediu
 taxei pe jocurile de noroc
Ca luni, 1 iunie, este ultima zi pentru depunerea:
 situatiilor financiare anuale
 pentru societatile comerciale, societatile/companiile
nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
 pentru sediile permanente din Romania care apartin unor
persoane juridice cu sediul in strainatate;
 pentru reprezentantii fiscali, persoane juridice care sunt
obligati sa tina contabilitate proprie potrivit Legii
contabilitatii nr. 82/1991.
Ca luni, 1 iunie, este ultima zi pentru corectarea fara amenda contraventionala:
 a declaratiilor recapitulative trimestriale privind livrarile/
achizitiile intracomunitare de bunuri (formular 390), care au
avut termen de depunere pana la 1 mai 2009 (conform
OUG 34/2009)











IMPORTANT
Odata cu depunerea Situatiilor Financiare aferente anului 2008
trebuie sa se finalizeze si evidenta contabila si fiscala aferenta
exercitiului financiar:
 sa se completeze Registrul de evidenta fiscala;
 sa se completeze Registrul inventar;
 sa se verifice ca PV al comisiei de inventar si eventualele
decizii de casare, de scoatere din gestiune sunt semnate;
 sa se arhiveze documentele justificative si contabile (10 ani
este regula generala cu exceptie lista prevazuta in Ordinul
nr. 3512 din 27.11.2008 - MO 870/2008 care se pot pastra
timp de 5 ani);
 Registrele obligatorii, adica Registrul-jurnal, Registrulinventar si Cartea mare se pastreaza in unitate timp de 10
ani;
 Statele de salarii se pastreaza 50 de ani;
 perioada de conservare a situatiilor financiare a fost redusa
la 10 ani prin Legea 259 din 19.07.2007 pentru modificarea
si completarea Legii 82/1991 (MO 506/2007).
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.
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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

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.
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