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ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 30 iunie 2009 pentru amanarea la plata a
obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
(MO 457/2009)
Conform ordonantei se poate solicita amanarea la plata a obligatiilor fiscale administrate de
ANAF, datorate si neachitate in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii. Perioada pentru
care se solicita amanarea nu poate fi mai mare de 6 luni si nu poate depasi data de 20 decembrie a anului fiscal in care se acorda. Amanarea la plata se acorda o singura data intr-un an
calendaristic. Pentru a beneficia de amanarea la plata, contribuabilii trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
 nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30.09.2008;
 s-au depus toate declaratiile fiscale;
 nu are inscrise fapte in cazierul fiscal;
 nu s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 27 si 28 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Cererea se depune la organul fiscal si se solutioneaza in termen de maximum 15 zile de la data
depunerii. In termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de amanare la plata, contribuabilii
trebuie sa constituie garantii sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau sa ofere bunuri libere de orice sarcini in vederea instituirii masurilor asiguratorii, valoarea acestora trebuind sa acopere sumele amanate la plata, precum si majorarile de intarziere pe perioada amanarii.
Dispozitiile ordonantei se aplica pana la data de 30 iunie 2010.
ORDIN nr. 1308 din 2 iulie 2009 privind unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu
sume negative de TVA cu optiune de rambursare, precum si pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentand TVA aprobata prin decizia de rambursare
(MO 476/2009)
Printre cele mai importante masuri, precizam:
 In cazul in care, pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de
rambursare, organele fiscale competente solicita efectuarea unui control incrucisat, rezultatele acestui control se transmit in termen de 45 de zile de la data solicitarii, existand posibilitatea prelungirii acestui termen cu alte 45 zile, in cazuri justificate. Controlul incrucisat
poate fi efectuat si de catre comisarii Garzii Financiare, in cazuri temeinic justificate.
 Sunt aduse clarificari cu privire la regulile legate de compensarea sumei de TVA ceruta la
rambursare cu alte debite fiscale restante, precum si de cesionarea dreptului de restituire a
sumei de TVA cerute la rambursare intre doi contribuabili.
 Se stabilesc modelul si continutul formularelor necesare in vederea cesionarii dreptului de
restituire a sumei de TVA intre doi contribuabili, respectiv:
ο formularul: „Lista furnizorilor neachitati la data de ...” ;
ο formularul: „Notificare privind cesionarea dreptului de restituire, conform Art. 30 din OG
92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare”.
ORDIN nr. 2281 din 7 iulie 2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din OUG nr. 34/2009
cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiarfiscale (MO 487/2009)
Organele fiscale au obligatia de a planifica rambursarile de TVA efectuate in conturi ale contribuabililor deschise la institutii de credit, in conditiile legii, potrivit modelului prevazut in anexa 3
la prezentul Ordin.
Situatia se intocmeste distinct pentru fiecare decada a lunii si se depune la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei
decade.
LEGE nr. 277 din 7 iulie 2009 privind aprobarea OUG 173/2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si pentru modificarea lit. c) a
art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (MO 486/2009)
Creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel creditor care a formulat si
caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de
creante contra debitorului intocmite in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota
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in adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnat in
calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la
distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a
debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat
ori notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege. Au
calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii
debitorului.
LEGE nr. 270 din 7 iulie 2009 privind aprobarea OUG nr.
25/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 99/2006
privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (MO
483/2009)
In scopul remedierii unei situatii de deteriorare semnificativa a
indicatorilor prudentiali si de performanta financiara ai unei
institutii de credit, persoana juridica romana, sau al prevenirii
aparitiei unei deteriorari semnificative previzibile a acestora, de
natura sa pericliteze in perspectiva apropiata capacitatea
institutiei de credit de a respecta cerintele prudentiale, Banca
Nationala a Romaniei (BNR) este abilitata sa adopte
urmatoarele masuri:
 sa solicite persoanelor care detin participatii calificate sa
sustina financiar institutia de credit
ο prin majorarea capitalului social;
ο prin acordarea de imprumuturi eligibile pentru a fi incluse
in calculul fondurilor proprii conform reglementarilor in
materie emise de BNR si/sau convertirea in actiuni a unor
astfel de imprumuturi.
 sa interzica repartizarea totala sau partiala a profitului pe
alte destinatii decat cele prevazute de lege ca fiind obligatorii, pana cand BNR constata remedierea situatiei financiare a institutiei de credit.
CIRCULARA nr. 21 din 1 iulie 2009 privind nivelul ratei
dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil
in luna iulie 2009 (MO 452/2009)
Pentru luna iulie 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR
este de 9,50% pe an.
LEGE nr. 268 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea OUG nr.
28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie
sociala (MO 482/ 2009)
In anul 2009, pe perioada suspendarii contractului individual de
munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatii
ale caror contracte sunt astfel suspendate si care beneficiaza
de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza
corespunzator locului de munca ocupat, sunt scutiti de plata
contributiilor de asigurari sociale datorate potrivit legii, dar nu
pentru mai mult de 90 de zile.
Indemnizatiile de care beneficiaza salariatii, de minimum 75%
din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat,
platite din fondul de salarii, pe durata intreruperii temporare a
activitatii angajatorului, nu sunt incluse in veniturile salariale si

nu sunt impozabile, pentru o perioada de cel mult 90 de zile in
anul 2009, in intelesul impozitului pe venit prevazut de Legea
571/2003- Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
LEGE nr. 240 din 10 iunie 2009 pentru completarea alin. (2)
al art. 1 din OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in
vederea cresterii copilului (MO 403/2009)
Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12
luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit
prevederilor Legii 571/2003 - Codul fiscal, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau,
optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe
ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.
Prin modificarea adusa se limiteaza nivelul maxim al
indemnizatiei la valoarea de 4.000 lei.
ORDIN nr. 448 din 1 iulie 2009 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre operatorii economici
care desfasoara activitati de schimb valutar (MO 467/2009)
Operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar au obligatia de a-i informa pe consumatori asupra cursurilor
de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si
pentru operatiunile de cumparare de valuta, prin afisare la loc
vizibil, atat in interiorul, cat si in exteriorul casei de schimb valutar. Cursurile de schimb valutar afisate vor include si comisioanele practicate de operatorul economic care desfasoara
activitati de schimb valutar, in cazul in care acestea exista.
REGULAMENT nr. 11 din 30 iunie 2009 pentru modificarea
Regulamentului nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice (MO 459/2009)
Conform modificarilor aduse prin acest regulament,
imprumutatorii stabilesc nivelurile maxime admise pentru gradul
total de indatorare, inclusiv fundamentarea acestora,
diferentiate pe categoriile de clientela, pe destinatia creditului
(de exemplu, credit de consum, credit ipotecar), pe tipul creditului (defalcat in functie de moneda de exprimare sau, dupa caz,
de indexare, de tipul dobanzii, respectiv fixa ori variabila, de
termenul de acordare a creditului si de comportamentul clientului in legatura cu onorarea serviciului datoriei determinat de
calitatea garantiei). In cazul creditelor care nu beneficiaza de
garantia statului sau care nu sunt garantate cu ipoteci asupra
proprietatilor imobiliare locative ori a terenurilor intravilane, nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare sunt
stabilite inclusiv prin luarea in considerare a riscului valutar,
riscului de rata a dobanzii, precum si a posibilitatii de majorare
a costului creditului provenind din comisioane si alte cheltuieli
privind administrarea creditului prevazute in contract.
HOTARARE nr. 631 din 20 mai 2009 pentru modificarea si
completarea HG nr. 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea
intreprinderilor (MO 398/ 2009)
Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este echivalentul in lei a 100 milioane euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.
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Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de:
 investitiile in active corporale referitoare la:
ο constructii cu scop industrial, destinate realizarii activitatii
pentru care s-a solicitat finantare;
ο echipamente tehnologice;
ο masini, utilaje si instalatii de lucru;
ο aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
ο mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea
activitatii intreprinderii;
 investitiile in active necorporale referitoare la brevete,
licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare.
Se iau in considerare cheltuielile aferente realizarii unei
constructii cu scop industrial, doar in cazul in care aceasta se
realizeaza cu o intreprindere autorizata in domeniu si
intreprinderea beneficiara a proiectului face dovada detinerii in
proprietate a terenului pe care urmeaza sa se realizeze
constructia ori detine un drept de uzufruct sau un contract de
concesiune ori inchiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investitiei.
ORDIN nr. 1193 din 12 iunie 2009 privind modificarea anexei la OMEF nr. 2229/2008 pentru aprobarea schemei de
ajutor de stat "Ajutor pentru investitii realizate de
intreprinderile mici si mijlocii in vederea dezvoltarii eeconomiei", aferenta operatiunilor 3.3.1 "Sprijin pentru
sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru
afaceri" si 3.3.2 "Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de
comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri",
domeniul major de interventie 3.3 "Sustinerea eeconomiei", axa prioritara 3 "Tehnologia informatiei si
comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea
competitivitatii economice" (MO 470/2009)
In conditiile de eligibilitate se mentioneaza ca solicitantul nu
inregistreaza obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile
de plata restante la buget si sumele de recuperat de la buget)
mai mari de 1/12 din obligatiile datorate de solicitant in ultimele
12 luni in cazul certificatului de atestare fiscala emis de ANAF
sau de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru in
cazul certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile publice locale.
HOTARARE nr. 104 din 18 iunie 2009 pentru aprobarea
Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
destinate facilitarii accesului la finantare in actuala perioada de criza economica si financiara, constand in garantii
acordate IMM-urilor si intreprinderilor mari (NI-GAR-08-I/0)
(MO 458/2009)
Se aproba Norma privind instituirea unei scheme de ajutor de
stat destinate facilitarii accesului la finantare in actuala perioada
de criza economica si financiara, constand in garantii acordate
IMM-urilor si intreprinderilor mari (NI-GAR-08-I/0), conform anexei la prezenta hotarare.
Prezenta norma instituie o schema transparenta de ajutor de
stat, prin care Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK
- S.A. garanteaza, in numele si in contul statului, creditele bancare acordate IMM si intreprinderilor mari pentru investitii si/sau
pentru activitatea curenta, valoarea garantiei nedepasind 90%
din valoarea creditului pe intreaga durata de creditare.
ORDIN nr. 1785 din 29 iunie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaratiilor vamale
intocmite prin procedee informatice (MO 452/2009)
NORME Tehnice si Metodologice pentru aplicarea Legii nr.
589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice
notariale (MO 487/2009)
In cadrul activitatii electronice notariale se utilizeaza certificate
calificate, eliberate de furnizori de servicii de certificare care
functioneaza in baza Legii nr. 455/2001, acreditati de autoritate,

precum si servicii de marcare temporala, furnizate conform
Legii nr. 451/2004 privind marca temporala.
ORDIN nr. 190 din 30 martie 2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile
banesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare,
unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare (MO 464/2009)
Procedura aproba modalitatea de stabilire si plata a impozitului
pe veniturile banesti din agricultura realizate prin valorificarea
produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare,
unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru
utilizare ca atare, prevazuta in anexa care face parte integranta
din prezentul ordin.
REMINDER – Tichete de masa si tichete de vacanta
Tichetele de masa nu se pot acorda pentru zilele nelucrate din
cursul unei luni (concedii platite si fara plata, absente, somaj
tehnic, incapacitate temporara de munca, sarbatori legale etc).
De asemenea nu se pot acorda tichete de masa pe perioada
deplasarii salariatilor in delegatii, perioada pentru care salariatii
pot primi indemnizatie de deplasare (diurna).
Nivelul maxim al sumelor ce pot fi acordate sub forma de tichete de vacanta este contravaloarea a 6 salarii minime brute in
decursul unui an. Acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit in limita
anuala prevazuta mai sus.
Beneficiarii care au primit tichete de vacanta nominale sunt
singurele persoane indreptatite sa utilizeze tichetele de vacanta
in perioada mentionata pe acestea, si in exclusivitate pentru
achitarea pachetului de servicii turistice in Romania.
Conform OUG 8 privind acordarea tichetelor de vacanta (MO
110/2009), angajatorii acorda tichete de vacanta in 2009 numai
in cazul in care in anul fiscal 2008 au obtinut profit sau venit, dupa caz.
REMINDER – CONSOLIDAREA CONTURILOR PANA LA 31
AUGUST 2009
In conformitate cu prevederile HG 1579/2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
571/2003 – Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004 (MO
894/2007), o societate-mama este scutita de la intocmirea
situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului
consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii
financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre
urmatoarele 3 criterii:
 total active: 17.520.000 Euro;
 cifra de afaceri neta: 35.040.000 Euro;
 numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar:
250.
Societatile care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare
anuale consolidate pot intocmi aceste situatii fie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a
Comunitatilor Economice Europene, fie in baza Standardelor
Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
In ceea ce priveste reglementarile contabile aplicabile situatiilor
financiare consolidate, mentionam prevederile legii nr. 259 din
19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Legii
contabilitatii nr. 82/1991 (MO 506/2007):
 Societatile-mama sunt obligate sa intocmeasca situatii
financiare anuale consolidate;
 Persoanele juridice care apartin unui grup de societati si
intra in perimetrul de consolidare al societatii-mama sunt
supuse auditului financiar;
 Situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa fie
insotite de o declaratie scrisa a administratorului societatiimama prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea
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INDICATORI SOCIALI
Contributii 2009
Contributia pentru asigurari sociale
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)

Angajat
(rata %)

Angajator (rata %)
20,8 % pentru conditii normale de munca
25,8 % pentru conditii deosebite de munca
30,8 % pentru conditii speciale de munca

10,5%

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%

0,5%
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

Castigul salarial mediu nominal brut INSSE mai 2009

1.855 RON

Diurna (in tara)
Pentru angajatii institutiilor publice
Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5)

13 RON
32,50 RON

acestora si confirma ca:
politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate sunt in conformitate cu
reglementarile contabile aplicabile;
ο situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine
fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a
celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului.
 Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale societatii-mama au obligatia de a se asigura
ca situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor sunt întocmite si publicate in conformitate cu Ordinul nr. 917 din 28 iunie 2005. Prin publicare se intelege depunerea documentelor prevazute de lege
la oficiul registrului comertului si afisarea unor indicatori
care au caracter public, in modalitatea prevazuta de aceasta institutie, respectiv publicarea pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului a indicatorilor respectivi, sau
eliberarea la cerere de copii certificate de pe situatiile financiare anuale complete, raportul administratorilor si raportul de audit.
 Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc în
termen de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar
al societatii-mama (deci pana la 31 august 2009 pentru
exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008).
ο

INFO – DEPUNERE ELECTRONICA DECLARATII FISCALE
Va prezentam mai jos o lista a declaratiilor fiscale care 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:
 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 101 Declaratie privind impozitul pe profit
 102 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele
asigurarilor sociale si fondurilor speciale
 103 Declaratie privind accizele
 120 Decont privind accizele
 130 Decont privind impozitul la titeiul din productia interna
 300 Decont de TVA

 301 Decont special de TVA
 390 Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri

 710 Declaratie rectificativa
Mentionam ca declaratia 394 „.declaratiei informative privind
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” nu
se poate depune online.
INFO – DEPUNERE RAPORTARE CONTABILA LA 30 IUNIE
2009
Operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma
de proprietate si chiar cei aflati in regim de declarare derogatoriu, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile
la 30 iunie 2009 la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei
si Finantelor.
Raportarile contabile la 30 iunie 2009, precum si declaratiile
operatorilor economici care nu au desfasurat activitate de la
data infiintarii pana la 30 iunie 2009 sau se afla in curs de lichidare se vor depune pana cel mai tarziu la 14 august 2009.
ERATA
La finalul buletinului informativ nr. 6 din luna iunie 2009, s-a
precizat “Raportarea contabila la 30 iunie 2009 (bilant, contul
de profit si pierdere, date informative) de depus pana la 17 august 2009”.
In loc de de 17 august 2009 a se citi 14 august 2009.
PROIECT DE MODIFICARE A LEGII CONTABILITATII
Ministerul Economiei si Finantelor lucreaza la elaborarea unui
act normativ pentru modificarea legii contabilitatii.
Printre masurile care se au in vedere mentionam:
 Se introduce posibilitatea de a avea alt exercitiu financiar decat cel calendaristic;
 Termenul de intocmire a situatiilor financiare anuale in cazul institutiilor de credit se reduce la 130 zile (de la 150
zile);
 Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare
de venituri au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea in partida simpla;
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 In cazul efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare, dizol-  declaratiei privind obligatiile de plata catre bugetul fondului



vare sau lichidare se definesc criterii diferite pentru cazul
obligativitatii auditarii situatiilor financiare (total active 500
mii euro, cifra de afaceri neta 1 mil euro – determinate pe
baza situatiilor financiare ale ultimului exercitiu incheiat);

Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 25 ani.

AGENDA LUNII AUGUST 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

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 marti, 25 august 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
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 persoanele juridice pentru persoanele
cu handicap neincadrate
 contributiei la Fondul pentru mediu
 taxei pe jocurile de noroc
Ca luni, 31 august este ultima zi pentru intocmirea
situatiilor financiare 2008 consolidate

Ca miercuri, 5 august este ultima zi pentru depunerea
 declaratiei de mentiuni 092 pentru schimbarea perioadei
fiscale pentru TVA din trimestrial in lunar, in cazul in care
ati efectuat achizitii intracomunitare in luna iulie 2009.
Incepand cu luna iulie perioada fiscala de raportare a TVA
va fi lunara.
Ca marti, 11 august este ultima zi pentru depunerea
 declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand
taxa hoteliera
Ca marti, 11 august este ultima zi pentru plata
 taxei hoteliere
 taxei pentru serviciul de reclama si publicitate
Ca vineri, 14 august 2009, este ultima zi pentru depunerea
raportarilor contabile la 30 iunie 2009 pentru toti operatorii Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta
in completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul Ministerueconomici (nu pentru organizatile non profit).
lui de Finante : www.mfinante.ro. Declaratiile fiscale evidentiate
Ca luni, 17 august este ultima zi pentru depunerea
cu * pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la
 declaratiei Intrastat pentru luna iulie 2009 (depusa in for- distanta de contribuabilii care au optat pentru depunerea online
mat electronic);
a declaratiilor si au un certificat digital.
Ca marti, 25 august 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;
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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:
 Tinere de contabilitate
 Salarizare si servicii conexe







Asistenta contabila
Organizarea functiei contabile
Consultanta fiscala si contabila « on line »
Servicii de “Start up”
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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