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Tr`iasc` [eful!

Cine nu a s`dit un pom [i cine nu a primit un
control, acela nu e om contabil. Cine controleaz`

ne [i \ndrum(eaz)`. A[a face
[eful. {i Fiscul, dup` cum ve]i
citi dincolo de mijlocul acestui
num`r din Taxe [i Impozite –
Actual.

La fel ca pe un [ef, putem s`
\ntreb`m Fiscul. S` cerem
l`muriri [i explica]ii. Fiscul nu
doar ne \ndrum`, ci ne [i asist`.

Dup` ce ne consult`, ne asist` s` pl`tim. Aproape
c` ne acord` consultan]` fiscal`. Ar trebui s`
punem \n codul CAEN [i activitatea de \ndrumare
[i asisten]` realizat` de Fisc pentru contribuabili.
Adic` acea activitate care const` \n explica]ii
suplimentare \n sensul de a pl`ti cåt mai mult [i cåt
mai bine.

Poate \ntrez`ri]i o not` de iritare \n cele de mai
sus? Nici pe departe, fiindc` am putea considera c`
este normal ca Fiscul s` ne fac` exact ce ne face.
Este tocmai rostul lui.

Mai mult decåt atåt, este chiar normal ca Fiscul
s` fie ca un fel de [ef, \ntrucåt Fiscul este asociatul
permanent [i irefragabil al oric`rui \ntreprinz`tor,
cu un procent corespunz`tor impozitului pe profit,
pe dividende [.a.

Tr`iasc` [eful!

Andrei S`vescu
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Codul fiscal. Noile modific`ri: impozite,
TVA, accize

Recent am asistat la o nou` modificare a Codului fiscal. Astfel, \n Monitorul
Oficial nr. 705 din 16 octombrie 2008 a fost publicat` Ordonan]a de urgen]`
a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea [i completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Care sunt nout`]ile?

Noutate

1. Modific`ri privind impozitul pe
profit

Referitor la venituri [i cheltuieli
din tranzac]ii pe pia]a de capital 

|n perioada 1 ianuarie 2009 - 31 de-
cembrie 2009 inclusiv, veniturile din
tranzac]ionarea titlurilor de participare
pe pia]a autorizat` [i supravegheat` de
Comisia Na]ional` a Valorilor Mobi-
liare sunt venituri neimpozabile la cal-
culul profitului impozabil. |n aceea[i
perioad`, cheltuielile reprezentånd va-
loarea de \nregistrare a acestor titluri de
participare, precum [i cheltuielile \n-
registrate cu ocazia desf`[ur`rii ope-
ra]iunilor de tranzac]ionare reprezint`
cheltuieli nedeductibile la calculul
profitului impozabil.

Referitor la cheltuielile cu pensi-
ile facultative [i primele de asigu-
rare voluntar` de s`n`tate

|ncepånd cu 1 ianuarie 2009, cheltu-
ielile efectuate \n numele unui angajat
la schemele de pensii facultative sunt
deductibile la calculul profitului im-
pozabil, \n limita unei sume reprezen-
tånd echivalentul \n lei a 400 euro 
\ntr-un an fiscal, pentru fiecare partici-
pant. Astfel, limita de deductibilitate
pentru aceste cheltuieli se va majora de
la 200 euro la 400 euro.

De asemenea, nivelul de deductibi-
litate pentru cheltuielile cu primele de
asigurare voluntar` de s`n`tate se va
majora, \ncepånd cu 1 ianuarie 2009,
de la 200 euro la 250 euro \ntr-un an
fiscal, pentru fiecare participant.

Referitor la pierderile de valoare
pe pia]a de capital

Nu sunt deductibile la calculul pro-
fitului impozabil cheltuielile determi-

nate de diferen]ele nefavorabile de va-
loare a titlurilor de participare la per-
soanele juridice la care se de]in partici-
pa]ii, precum [i de diferen]ele nefavo-
rabile de valoare aferente obliga]iunilor
emise pe termen lung, cu excep]ia celor
determinate de vånzarea-cesionarea a-
cestora. Excep]ia nu se aplic` pentru
cheltuielile reprezentånd valoarea de
\nregistrare a titlurilor de participare
tranzac]ionate pe pia]a autorizat` [i su-
pravegheat` de Comisia Na]ional` a
Valorilor Mobiliare, \n perioada 1 ia-
nuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclu-
siv.

2. Modific`ri privind impozitul pe
venit

Referitor la  activit`]ile indepen-
dente

|n ceea ce prive[te veniturile din
activit`]ile independente, \ncepånd cu
1 ianuarie 2009, nivelul de deductibili-
tate pentru contribu]iile efectuate \n
numele angaja]ilor la fonduri de pensii
facultative s-a majorat de la 200 euro la
400 euro anual pentru o persoan`.

De asemenea, se va majora nivelul
de deductibilitate pentru prima de asi-
gurare voluntar` de s`n`tate, de la 200
la 250 euro anual pentru o persoan`. 

Referitor la  activitatea salarizat`
Limita anual` de deductibilitate

privind contribu]iile la fondurile de
pensii facultative pentru calculul
impozitului pe venitul din salariu se va
majora \ncepånd cu 1 ianuarie 2009 de
la 200 euro la 400 euro. Astfel, impo-
zitul lunar pentru veniturile din salarii
la locul unde se afl` func]ia de baz` se
determin` prin aplicarea cotei de 16%
asupra bazei de calcul determinate ca
diferen]` \ntre venitul net din salarii,
calculat prin deducerea din venitul brut
a contribu]iilor obligatorii aferente
unei luni, [i urm`toarele:

● deducerea personal` acordat` pentru
luna respectiv`;

● cotiza]ia sindical` pl`tit` \n luna
respectiv`;

● contribu]iile la fondurile de pensii
facultative, astfel \ncåt la nivelul
anului s` nu se dep`[easc` echiva-
lentul \n lei a 400 euro.

Referitor la  veniturile din in-
vesti]ii

Pierderile rezultate din tranzac]io-
narea titlurilor de valoare, altele
decåt cele privitoare la societ`]ile
\nchise, \nregistrate \n cursul anului
fiscal, se compenseaz` la sfår[itul
anului fiscal cu cå[tigurile de aceea[i
natur` realizate din tranzac]ionarea
respectivelor titluri de valoare, \n
cursul anului respectiv.

Dac` \n urma acestei compens`ri
rezult` o pierdere anual`, \ncepånd
cu pierderea anual` a anului fiscal
2010, aceasta se reporteaz` numai \n
anul urm`tor. Pierderea anual` \nre-
gistrat` \n anul fiscal 2009 nu se
reporteaz`.

|n perioada 1 ianuarie 2009 – 31 de-
cembrie 2009 inclusiv, cå[tigurile rea-
lizate de persoanele fizice din transfe-
rul titlurilor de valoare, altele decåt
p`r]ile sociale [i valorile mobiliare \n
cazul societ`]ilor \nchise, sunt venituri
neimpozabile.

|n perioada 1 ianuarie 2009 – 
31 decembrie 2009 inclusiv, nu se
impoziteaz` profitul ob]inut de
persoanele juridice str`ine din
tranzac]ionarea pe pia]a autorizat`
[i supravegheat` de Comisia Na-
]ional` a Valorilor Mobiliare a ti-
tlurilor de participare de]inute la o
persoan` juridic` romån`.

Aten]ie !

NFI 024  11/25/08  8:40 AM  Page 2



noiembrie 2008

TAXE [i IMPOZITE ACTUAL

3

R&S

R
E

N
T

R
O

P
 &

 S
T

R
A

T
O

N
G

ru
p 

de
 E

di
tu

r`
 [

i C
on

su
lta

n]
` 

\n
 A

fa
ce

ri

|ncepånd cu 1 ianuarie 2009, nu re-
prezint` venituri impozabile \n Romå-
nia:
● veniturile ob]inute de organismele

nerezidente de plasament colectiv
f`r` personalitate juridic` din trans-
ferul titlurilor de valoare, respectiv al
titlurilor de participare, de]inute
direct sau indirect \ntr-o persoan`
juridic` romån`;

● veniturile ob]inute din Romånia de
nereziden]i din transferul instru-
mentelor financiare derivate;

● veniturile ob]inute de nereziden]i pe
pie]e de capital str`ine din transferul
titlurilor de participare, de]inute la o
persoan` juridic` romån`, precum [i
din transferul titlurilor de valoare,
emise de reziden]i romåni.

3. Modific`ri privind TVA

|ncepånd cu 1 noiembrie 2008, de-
contul special de tax` trebuie depus
numai pentru perioadele \n care ia
na[tere exigibilitatea taxei. Acesta tre-
buie \ntocmit potrivit modelului stabilit
de Ministerul Economiei [i Finan]elor
[i se depune:
a) pån` la data de 25 inclusiv a lunii ur-

m`toare celei \n care ia na[tere exi-
gibilitatea achizi]iilor intracomu-
nitare;

b) \nainte de \nmatricularea \n Romå-
nia a unui mijloc de transport nou,
dar nu mai tårziu de data de 25 in-
clusiv a lunii urm`toare celei \n care
ia na[tere exigibilitatea achizi]iei
intracomunitare.

Elementul de noutate const` a[adar

\n necesitatea depunerii decontului spe-
cial \nainte de \nmatricularea \n Ro-
månia a unui mijloc de transport nou.

4. Modific`ri privind m`surile spe-
ciale privind supravegherea pro-
duc]iei, importului [i circula]iei
unor produse accizabile

|ncepånd cu 1 noiembrie 2008, sunt
obliga]i s` se \nregistreze la autoritatea
fiscal` teritorial` operatorii economici
care inten]ioneaz` s` comercializeze \n
sistem en detail urm`toarele produse
energetice:
a) benzin` cu plumb;
b) benzin` f`r` plumb;
c) motorin`;
d) petrol lampant (kerosen);
e) gaz petrolier lichefiat.

Nerespectarea procedurii de \nregis-
trare [i a condi]iilor stabilite de Fisc
constituie contraven]ie [i se sanc]io-
neaz` cu amend` de la 20.000 lei la
100.000 lei [i confiscarea sumelor
rezultate din aceast` vånzare.

5. Modific`ri privind impozitele [i
taxele locale

Impozitul pe cl`diri [i impozitul pe
teren se reduc cu 50% pentru acele
cl`diri [i terenurile aferente de]inute de
persoane juridice, care sunt utilizate
exclusiv pentru prestarea de servicii
turistice pe o perioad` de maximum 6
luni pe durata unui an calendaristic.
Astfel, \ncepånd cu 1 ianuarie 2009 se
majoreaz` perioada pentru prestarea de
servicii turistice de la 5 luni la 6 luni.

Acte normative aplicabile:
Art. 20 lit. e), art. 21 alin. (3) lit. j) [i k)
[i alin. (4) lit. h), art. 30 alin. (11), art.
48 alin. (5) lit. g) [i h), art. 57 alin. (2)
lit. a), art. 67 alin. (5) [i (9), art. 115
alin. (3), (4) [i (5), art. 1563 alin. (5), art.
2441 alin (4) [i (6) [i art. 285 alin. (2)
din Codul fiscal, astfel cum au fost
modificate prin O.U.G nr. 127/2008

Obliga]ia de omologare

|n cazul \n care dorim s` emitem
facturi \n form` electronic` avem

obliga]ia s` folosim un sistem infor-
matic omologat de Autoritatea Na]io-
nal` pentru Comunica]ii. |n acest
sens, vom \nainta Autorit`]ii Na]io-

Modific`rile Codului fiscal vizeaz`
\n special:
● pia]a intern` de capital \n sensul

sprijinirii pie]ei bursiere din Ro-
månia. |n acest context, m`surile
fiscale propuse urm`resc reduce-
rea influen]elor negative generate
de dificult`]ile \nregistrate pe
pia]a de capital asupra mediului
investi]ional romånesc;

● limita anual` de deductibilitate
privind contribu]iile la fondurile
de pensii facultative pentru calcu-
lul impozitului pe profit [i pe ve-
nitul din salariu, care se va majo-
ra de la 200 euro la 400 euro;

● limita de deductibilitate pentru
prima de asigurare voluntar` de
s`n`tate, care se va majora de la
200 la 250 euro anual pentru o
persoan`;

● diminuarea fenomenului de eva-
ziune fiscal` \n domeniul comer-
cializ`rii produselor energetice
accizabile [i al TVA aferente
achizi]iilor intracomunitare de
mijloace de transport noi, impu-
nåndu-se m`suri suplimentare.

Concluzie

Ce ne cost` s` facem facturi electronice?

Legiuitorul a emis recent o reglementare care stabile[te condi]iile \n care
putem recurge la facturarea electronic`. Din p`cate, aceast` modalitate mo-
dern` de facturare nu reprezint` o op]iune la \ndemåna oric`rui agent eco-
nomic. 

Noutate nale pentru Comunica]ii o cerere
scris` prin care vom solicita \ncepe-
rea procedurii de omologare a sis-
temului informatic.

Procedura de omologare

Pentru a omologa sistemul infor-
matic trebuie s` transmitem Autorit`]ii
Na]ionale pentru Comunica]ii urm`-
toarele documente:

�
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● cererea;
● raportul de audit;
● descrierea func]ional` a sistemului

informatic;
● planul de securitate a sistemului

informatic;
● certific`ri privind securitatea sis-

temului informatic, acolo unde aces-
tea exist`;

● declara]ia pe propria r`spundere a
auditorului, prin care este exprimat`
independen]a sa fa]` de emitentul
facturii \n form` electronic` [i produ-
c`torul sistemului informatic auditat;

● dac` este cazul, descrierea echipa-
mentelor necesare realiz`rii procesu-
lui de conversie, \n situa]ia \n care
emitentul de drept al facturii \n form`
electronic` are un contract valabil
\ncheiat, \n baza c`ruia beneficiaz`
de servicii de conversie a facturilor
emise pe suport hårtie \n facturi \n
form` electronic`;

● dovada achit`rii tarifului de omolo-
gare.

Auditul este realizat de c`tre un
auditor independent fa]` de emitentul
facturii \n form` electronic` [i fa]` de
produc`torul sistemului informatic a
c`rui omologare se solicit`.

Raportul de audit poate fi realizat de
o persoan` fizic` sau juridic`, certifi-
cat` ca auditor de sisteme informatice.

|n cazul \n care sistemul informatic
este situat \n alt stat, auditarea acestuia
se va face prin una dintre urm`toarele
metode:

● auditorul auditeaz` \n mod nemijlo-
cit sistemul informatic din str`in`-
tate;

● auditorul \[i bazeaz` raportul de
audit pe certific`ri similare emise sau
pe teste efectuate \n statul \n care se
afl` sistemul informatic [i care au un
grad de asigurare corespunz`tor,
acoperind obiectivele [i ariile de con-
trol.

Decizia de omologare este emis` \n
termen de 30 de zile de la data transmi-
terii documenta]iei \n urma verific`rii
conformit`]ii sistemului informatic.
Decizia de omologare este valabil` pe

o perioad` de un an, procedura de
re\nnoire fiind similar` cu cea de
emitere.

Avem obliga]ia s` notific`m ANC
orice modificare a sistemului informa-
tic care afecteaz` documenta]ia depus`
pentru acordarea omolog`rii. ANC
avizeaz` modific`rile aduse \n maxi-
mum 30 de zile de la data transmiterii
notific`rii.

ANC are obliga]ia de a p`stra confi-
den]ialitatea tuturor informa]iilor pri-
mite de la emitentul facturii \n form`
electronic` care solicit` omologarea
sistemului informatic.

Retragerea omolog`rii
ANC ne poate retrage omologarea

\n urm`toarele situa]ii:

● \n cazul \n care, \n urma veri-
fic`rilor efectuate, ANC constat`
ne\ndeplinirea obliga]iei de  notifi-
care a modific`rilor efectuate
asupra sistemului informatic;

● \n cazul \n care, \n urma verifi-
c`rilor efectuate, ANC constat`
faptul c` sistemul informatic nu
mai \ndepline[te normele de per-
forman]` [i securitate.

|n cazul \n care constat` una dintre
aceste situa]ii, ANC ne va comunica
deficien]ele constatate, acordåndu-ne
\n acest sens un termen de 30 de zile
pentru remedierea acestora. Dac` nu

vom remedia deficien]ele constatate
\n acest termen, ANC ne va retrage o-
mologarea.

Cåt cost` omologarea?
Omologarea nu este gratis, ci este

supus` unui tarif semnificativ.

Acte normative aplicabile:
Art. 3-12 din Decizia Autorit`]ii
Na]ionale de Reglementare \n Co-
munica]ii nr. 888/2008 privind pro-
cedura de verificare [i omologare a
sistemelor informatice destinate
opera]iunilor de emitere a facturilor
\n form` electronic`, precum [i
normele de performan]` [i securitate
cu privire la sistemele informatice
utilizate de persoanele care emit,
transmit sau arhiveaz` facturi, chi-
tan]e [i bonuri fiscale \n form` elec-
tronic`

Pe \ntreaga perioad` de valabili-
tate a deciziei de omologare, ANC
are dreptul de a efectua verific`ri
ale sistemului informatic omolo-
gat.

Important !

Cuantumul tarifului de omologare
este de 9.000 lei. Termenul de
plat` a tarifului este anterior trans-
miterii documentelor pentru acor-
darea omolog`rii.

Aten]ie !

Persoanele care emit, transmit sau
arhiveaz` facturi \n form` elec-
tronic` pot externaliza aceste ser-
vicii \n temeiul unui contract vala-
bil \ncheiat cu un furnizor de ser-
vicii de facturare electronic`.

Important !

Cu toate c`, \ncepånd din 1 ianua-
rie 2007, semnarea [i [tampilarea
facturilor nu mai sunt obligatorii,
aceasta nu \nseamn` c` simplul 
e-mail este suficient pentru a fac-
tura electronic, \n mod valabil. |n
fa]a organelor de inspec]ie fiscal`
va trebui s` demonstr`m c` nu ne-
am confec]ionat singuri facturile
pentru a beneficia de cheltuieli de-
ductibile [i a mic[ora astfel baza
impozabil`. Facturarea electronic`
va fi considerat` costisitoare de
multe unit`]i, astfel c` multe din-
tre acestea vor r`måne totu[i la
semnarea [i [tampilarea facturilor
sau transmiterea acestora prin
po[t`.

Concluzie

�
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|ncepånd cu data de 1 ianuarie
2009, \n cazul \n care ve]i realiza \n
ultimul an anterior datei na[terii
copilului, timp de 12 luni, venituri
profesionale supuse impozitului pe
venit, beneficia]i de concediu pentru
cre[terea copilului \n vårst` de pån`
la 2 ani sau, \n cazul copilului cu
handicap, de pån` la 3 ani. De aseme-
nea, beneficia]i [i de o indemniza]ie
lunar` \n cuantum de 600 lei sau,

op]ional, \n cuantum de 85% din
media veniturilor realizate pe ulti-
mele 12 luni. 

Noutatea introdus` de recenta regle-
mentare const` \n posibilitatea de
op]iune pentru cuantumul procentual,
care nu exista pån` la aceast` dat`.
Dac` ta]ii cå[tig` mai mult decåt
m`micile, pot beneficia [i ei de procen-
tul de 85%, bine\n]eles \n locul mamei,

1. Cine \nregistreaz` amortizarea
fiscal` a cl`dirii?

Amortizarea imobiliz`rilor corpo-
rale \nchiriate se calculeaz` [i se \nre-
gistreaz` \n contabilitate de c`tre enti-
tatea care le are \n proprietate.

2. Cine \nregistreaz` amortizarea
investi]iilor efectuate la cl`direa
\nchiriat`?

Cheltuielile efectuate \n leg`tur` cu
imobiliz`rile corporale utilizate \n baza
unui contract de \nchiriere se evi-
den]iaz` \n contabilitatea entit`]ii care
le-a efectuat. Aceste cheltuieli se \nre-
gistreaz` astfel:

● fie la imobiliz`ri corporale, atunci
cånd aceste cheltuieli au ca efect
\mbun`t`]irea parametrilor tehnici
ini]iali ai imobiliz`rilor corporale [i
conduc la ob]inerea de beneficii eco-
nomice viitoare, suplimentare fa]` de
cele estimate ini]ial;

● fie drept cheltuieli \n perioada \n care
au fost efectuate atunci cånd aceste
cheltuieli au ca scop asigurarea uti-
liz`rii continue a imobiliz`rilor cor-
porale.

A[adar, \n contabilitate, inves-
ti]iile efectuate la imobiliz`rile cor-
porale \nchiriate se \nregistreaz` \n
func]ie de beneficiile economice
aferente, similar cheltuielilor efectu-

deoarece aceast` op]iune li se aplic` [i
lor.

Pot beneficia de aceast` op]iune [i
persoanele care se afl` \n concediu
pentru cre[terea copilului la data de 
1 ianuarie 2009, nu numai cele care
vor primi concediu \ncepånd cu
aceast` dat`.

Indemniza]ia pentru cre[terea copilului.
Op]iunea concret` pentru 85%

Cl`diri \nchiriate. Cum se impoziteaz` [i
cine le amortizeaz`

Avem noi reglement`ri privitoare la indemniza]ia pentru cre[terea copilului,
cuprinse \n Legea nr. 257/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din
Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 148/2005 privind sus]inerea familiei
\n vederea cre[terii copilului, publicat` \n Monitorul Oficial nr. 746 din 
4 noiembrie 2008.

Noutate

Posibilitatea de a opta pentru
cuantumul de 85% favorizeaz`
mamele care realizeaz` venituri
salariale mari [i care pot ob]ine
astfel o indemniza]ie mai mare
decåt plafonul de 600 de lei.

Concluzie

�

Cine calculeaz` amortizarea unei cl`diri \nchiriate: proprietarul sau
chiria[ul? |n sarcina cui este amortizarea cheltuielilor cu investi]iile efectu-
ate de chiria[? Dar \n cazul investi]iilor efectuate de proprietar, cine cal-
culeaz` amortizarea acestora? Cine datoreaz` impozitul pe cl`dire? Cum se
\ntocme[te declara]ia fiscal` privind impozitul pe cl`dire?

Problem` fiscal`
ate \n leg`tur` cu imobiliz`rile cor-
porale proprii.

Ob]inerea de beneficii se poate rea-
liza astfel:
● fie direct prin cre[terea veniturilor;

● fie indirect prin reducerea cheltu-
ielilor de \ntre]inere [i func]ionare.

Investi]iile efectuate la imobiliz`rile
corporale luate cu chirie se supun
amortiz`rii, pe durata contractului de
\nchiriere. Aceste cheltuieli de mo-
dernizare sunt recuperate din punct de
vedere fiscal, prin deducerea amor-
tiz`rii lor, dac` sunt utilizate \n scopul
realiz`rii de venituri impozabile

A[adar, amortizarea cheltuielilor
cu investi]iile [i moderniz`rile
efectuate la mijloacele fixe \nchi-
riate este \n sarcina agentului eco-
nomic care a efectuat investi]ia.

Important !
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La expirarea contractului de \n-
chiriere, valoarea investi]iilor efectuate
[i a amortiz`rii corespunz`toare se
cedeaz` proprietarului imobiliz`rii. |n
func]ie de clauzele cuprinse \n contrac-
tul de \nchiriere, transferul poate
reprezenta o vånzare de active sau o
alt` modalitate de cedare.

3. Cine pl`te[te impozitul pe cl`-
dire?

Impozitul pe cl`diri se datoreaz`
c`tre bugetul local al comunei, al
ora[ului sau al municipiului \n care este
amplasat` cl`direa. |n cazul municipiu-
lui Bucure[ti, impozitul [i taxa pe
cl`diri se datoreaz` c`tre bugetul local
al sectorului \n care este amplasat`
cl`direa.

|n cazul persoanelor juridice,
impozitul pe cl`diri se calculeaz` prin
aplicarea unei cote de impozitare
asupra valorii de inventar a cl`dirii.

Cota de impozit se stabile[te prin
hot`råre a consiliului local [i poate fi
cuprins` \ntre 0,25% [i 1,50% inclusiv.

Valoarea de inventar a cl`dirii este
valoarea de intrare a cl`dirii \n patri-
moniu, \nregistrat` \n contabilitatea
proprietarului cl`dirii.

|n cazul cl`dirii la care au fost exe-
cutate lucr`ri de reconstruire, consoli-
dare, modernizare, modificare sau
extindere, de c`tre chiria[, din punct de
vedere fiscal, acesta are obliga]ia s`
comunice proprietarului valoarea
lucr`rilor executate. Legiuitorul nu
instituie un termen anume pentru
\ndeplinirea acestei obliga]ii, \n schimb
instituie un termen pentru proprietar,
de 30 de zile de la data termin`rii

lucr`rilor respective, pentru depunerea
unei noi declara]ii fiscale. Aceasta pre-
supune ca obliga]ia chiria[ului de a co-
munica proprietarului valoarea lucr`-
rilor executate s` fie \ndeplinit` \n inte-
riorul acestui termen de 30 de zile de la
data termin`rii lucr`rilor respective.

4. Exemplu

Am efectuat o investi]ie, \n regie
proprie, la o cl`dire luat` cu chirie pen-
tru o perioad` de 10 ani.

● \nregistrarea cheltuielilor efectuate
de chiria[:

Materii prime = 300.000 lei
Salarii = 20.000 lei
Presta]ii facturate de ter]i = 40.000 lei
601 = 301 300.000
„Cheltuieli cu „Materii prime“
materiile prime“    

641 = 421 20.000
„Cheltuieli cu „Personal –
salariile    salarii datorate“ 
personalului“

628 = 401 40.000
„Alte cheltuieli „Furnizori“
cu serviciile     
executate de ter]i“

● \nregistrarea recep]iei lucr`rilor de
investi]ii la cl`direa \nchiriat`:

212 = 722 360.000
„Construc]ii“ „Venituri din 

produc]ia de 
imobiliz`ri 
corporale“

Sau:
231 = 722 360.000
„Imobiliz`ri „Venituri din
corporale \n  produc]ia de
curs de execu]ie“ imobiliz`ri 

corporale“
212 = 231 360.000
„Construc]ii“ „Imobiliz`ri 

corporale \n curs 
de execu]ie“

● \nregistrarea amortiz`rii investi]iilor
efectuate la mijloacele fixe luate cu
chirie pe perioada contractului de
\nchiriere:

Amortizarea liniar` se calculeaz`
prin \mp`r]irea lui 100 la num`rul
anilor (pentru chiria[ 10) = 100/10 =
10%

360.000 x 10% = 36.000 lei/an
36.000 / 12 = 3.000 lei/lun`.

6811 = 2812 3.000
„Cheltuieli „Amortizarea
de exploatare         construc]iilor“ 
privind amortizarea 
imobiliz`rilor“

● \nregistrarea scoaterii din eviden]` a
investi]iei amortizate integral la expi-
rarea contractului de \nchiriere:

2812 = 212 360.000
„Amortizarea „Construc]ii“
construc]iilor“      

Acte normative aplicabile:
Pct. 93, 94 [i 98 din Reglement`ri con-
tabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunit`]ilor Economice Europene,
aprobate prin Ordinul ministrului
finan]elor publice nr. 1.752/2005
Art. 249 alin. (1) [i (2) [i art. 253 
alin. (1)-(31) din Codul fiscal 

Din punctul de vedere al impozi-
tului pe cl`diri, chiria[ul nu dato-
reaz` acest impozit pe perioada
contractului de \nchiriere. Impo-
zitul pe cl`dire se datoreaz` de
c`tre persoanele juridice sau fizice
care au \n proprietate cl`direa situ-
at` \n Romånia, cu excep]iile
expres prev`zute de lege.

Important !

1. Amortizarea imobiliz`rilor cor-
porale \nchiriate se calculeaz` [i
se \nregistreaz` \n contabilitate de
c`tre proprietarul bunului.

2. Amortizarea cheltuielilor cu
investi]iile efectuate la mijloacele
fixe \nchiriate se calculeaz` [i se
\nregistreaz` \n contabilitate de
c`tre entitatea ce a efectuat inves-
ti]ia. A[adar:

● \n cazul \n care investi]ia este
efectuat` de chiria[, amortizarea
este \n sarcina chiria[ului;

● \n cazul \n care investi]ia este
efectuat` de proprietar, amorti-
zarea este \n sarcina proprietaru-
lui.

3. Impozitul pe cl`dire se datorea-
z` de c`tre proprietarul imobilului.
Singura obliga]ie a chiria[ului din
acest punct de vedere este, \n cazul
\n care el efectueaz` investi]ia, de
a comunica proprietarului valoa-
rea lucr`rilor executate.

Concluzie
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1. Veniturile care nu intr` \n baza
de calcul a contribu]iei de asi-
gur`ri sociale

Contribu]ia de asigur`ri sociale nu
se datoreaz` asupra sumelor reprezen-
tånd:
a) presta]ii suportate din bugetul asi-

gur`rilor sociale de stat, inclusiv
cele acordate pentru accidente de
munc` [i boli profesionale;

b) diurne de deplasare [i de delegare,
indemniza]ii de delegare, deta[are [i
transfer, drepturi de autor, precum [i
venituri primite \n baza unor con-
ven]ii civile sau contracte de colabo-
rare;

c) participarea salaria]ilor la profit. 

Sumele asupra c`rora nu se datorea-
z` contribu]ia de asigur`ri sociale, res-
pectiv diurne de deplasare [i de dele-
gare, indemniza]ii de delegare, deta[a-
re [i transfer, drepturi de autor, precum
[i venituri primite \n baza unor conven-
]ii civile sau contracte de colaborare [i
participarea salaria]ilor la profit, nu se

iau \n considerare la stabilirea presta-
]iilor din sistemul public de pensii.

2. Veniturile care nu intr` \n baza
de calcul a contribu]iei de asi-
gur`ri pentru accidente de munc`
[i boli profesionale

Contribu]ia de asigur`ri pentru acci-
dente de munc` [i boli profesionale nu
se aplic` asupra sumelor reprezentånd:
a) presta]ii suportate din bugetul asi-

gur`rilor sociale de stat, inclusiv
cele acordate pentru accidente de
munc` [i boli profesionale;

b) diurnele de deplasare [i de delegare,
indemniza]iile de delegare, deta[are
[i transfer, drepturile de autor, pre-
cum [i veniturile primite \n baza
unor conven]ii civile sau contracte
de colaborare;

c) participarea salaria]ilor la profit.

Sumele asupra c`rora nu se dato-
reaz` contribu]ia de asigur`ri pentru
accidente de munc` [i boli profesio-
nale, respectiv diurnele de deplasare [i

Facilit`]i fiscale pentru conven]iile civile

Avem noi modific`ri privind calculul contribu]iei de asigur`ri sociale [i al
contribu]iei de asigur`ri pentru accidente de munc` [i boli profesionale,
cuprinse \n Legea nr. 200/2008 privind aprobarea Ordonan]ei de urgen]` a
Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea [i completarea unor acte nor-
mative din domeniul protec]iei sociale.
Noile reglement`ri au intrat \n vigoare \ncepånd cu data de 30 octombrie
2008.

Noutate

Ca urmare a ultimelor modific`ri ale Codului fiscal, Agen]ia Na]ional` de
Administrare Fiscal` a emis recent un ordin. Este vorba despre Ordinul
pre[edintelui A.N.A.F. nr. 1.498/2008 pentru aprobarea modelului [i
con]inutului formularului (301) „Decont special de tax` pe valoarea ad`ugat`“.

Noutate

de delegare, indemniza]iile de dele-
gare, deta[are [i transfer, drepturile de
autor, precum [i veniturile primite \n
baza unor conven]ii civile sau contrac-
te de colaborare [i participarea sala-
ria]ilor la profit, nu se iau \n conside-
rare la stabilirea presta]iilor din sis-
temul de asigurare pentru accidente de
munc` [i boli profesionale.

De cånd vom utiliza noul formu-
lar?

Vom utiliza noul formular (301)
„Decont special de tax` pe valoarea
ad`ugat`“ \ncepånd cu declararea
obliga]iilor fiscale aferente lunii
noiembrie 2008.

Fa]` de vechiul sistemul de impo-
zitare, Legea nr. 200/2008 privind
aprobarea Ordonan]ei de urgen]` a
Guvernului nr. 91/2007 pentru
modificarea [i completarea unor
acte normative din domeniul pro-
tec]iei sociale aduce dou` modifi-
c`ri importante, respectiv:
1. nu dator`m contribu]ia la asi-
gur`rile sociale [i contribu]ia de
asigur`ri pentru accidente de munc`
[i boli profesionale pentru veni-
turile primite \n baza unor conven]ii
civile sau contracte de colaborare;
2. sumele reprezentånd presta]iile
suportate din bugetul asigur`rilor
sociale de stat, inclusiv cele acor-
date pentru accidente de munc` [i
boli profesionale se iau \n conside-
rare la stabilirea presta]iilor din sis-
temul public de pensii, precum [i
din sistemul de asigurare pentru
accidente de munc` [i boli profe-
sionale.

Concluzie

�

Decontul special de TVA s-a modificat
Pentru ce depunem decontul

special?

Vom depune decontul special
numai pentru perioadele \n care ia
na[tere exigibilitatea taxei dup` cum
urmeaz`:
a) pån` la data de 25 inclusiv a lunii ur-

m`toare celei \n care ia na[tere exi-
gibilitatea achizi]iilor intracomu-
nitare;

b) \nainte de \nmatricularea \n Romå-
nia a unui mijloc de transport nou,
dar nu mai tårziu de data de 25
inclusiv a lunii urm`toare celei \n

Decontul special de tax` nu se
depune de c`tre persoanele impo-
zabile \nregistrate \n scopuri de tax`
conform art. 153 din Codul fiscal
care declar` aceste opera]iuni cu aju-
torul formularului (300) „Decont de
tax` pe valoarea ad`ugat`“.

Aten]ie !
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care ia na[tere exigibilitatea achi-
zi]iei intracomunitare. Dac` \n
aceea[i lun` efectu`m mai multe
achizi]ii intracomunitare de mijloace
de transport noi, putem depune mai
multe deconturi speciale de tax`
pentru aceea[i lun`, f`r` a bifa
c`su]a „Declara]ie rectificativ`“.

Momentul exigibilit`]ii taxei inter-
vine:
● \n a cincisprezecea zi a lunii urm`-

toare celei \n care a avut loc faptul
generator, respectiv livrarea; sau

● dac` a fost emis` o factur` pentru
livrarea respectiv` c`tre persoana
care cump`r` bunurile, inclusiv \n
cazul facturilor pentru \ncasarea de
avansuri par]iale, \nainte de data de
15 a lunii urm`toare lunii \n care a
intervenit faptul generator, respectiv
livrarea, exigibilitatea taxei intervine
la data emiterii acestei facturi atåt
pentru livr`ri intracomunitare, cåt [i
pentru achizi]iile intracomunitare. 

Cum depunem decontul special?

Vom depune decontul special de
TVA \n format electronic, astfel:

● la registratura organului fiscal com-
petent;

● la po[t`, prin scrisoare recoman-
dat`;

● prin completare pe site-ul Minis-
terului Economiei [i Finan]elor,
portalul Agen]iei Na]ionale de
Administrare Fiscal`, de c`tre con-
tribuabilii eligibili, conform regle-
ment`rilor de utilizare a serviciu-
lui;

● prin mijloace electronice de trans-
mitere la distan]`, prin intermediul
Sistemului Electronic Na]ional.

Formatul electronic depus pe suport
electronic va fi \nso]it de formularul
editat cu ajutorul programului de asis-
ten]`, semnat [i [tampilat.

Formatul electronic al decontului
special de tax` pe valoarea ad`ugat` \l
vom ob]ine prin folosirea programului
de asisten]` elaborat de Ministerul
Economiei [i Finan]elor [i \l vom trans-
mite organului competent pe suport
electronic.

Programul de asisten]` este pus la
dispozi]ia noastr` gratuit de c`tre
unit`]ile fiscale sau \l putem desc`rca

de pe serverul de web al Ministerului
Economiei [i Finan]elor, la adresa
www.mfinante.ro.

Direct pe site-ul Ministerului
Economiei [i Finan]elor depun numai
contribuabilii care dispun de un certifi-
cat digital.

Procedura nu este foarte detaliat`,
din p`cate, \n pofida faptului c`
\ncearc` s` r`spund` la o serie de
\ntreb`ri esen]iale:
● pentru ce ne acord` Fiscul \ndrumare

[i asisten]`?
● ce trebuie s` facem pentru a benefi-

cia de \ndrumare [i asisten]`?
● cum ni se acord` asisten]a?
● care sunt modalit`]ile de \ndrumare

[i asisten]`?

1. Pentru ce ne acord` Fiscul \ndru-
mare [i asisten]`?

Fiscul ne \ndrum` [i ne acord` asis-
ten]` pentru ca noi s` beneficiem de un
drept fiscal sau pentru a ne conforma
unei obliga]ii fiscale. |ndrumarea [i
asisten]a pe care ne-o acord` Fiscul
cuprinde impozitele, taxele, contri-
bu]iile sociale [i alte venituri bugetare
administrate de acesta.

Cele mai recente modific`ri se
refer` la depunerea decontului
special pentru achizi]iile intraco-
munitare de mijloace de transport
noi. |ncepånd din noiembrie 2008,
depunerea decontului se face
\nainte de \nmatricularea \n
Romånia a unui mijloc de trans-
port nou care face obiectul unei
achizi]ii intracomunitare de c`tre
persoanele care nu sunt \nregis-
trate \n scopuri de TVA, inclusiv
de c`tre persoanele fizice. Pån` la
aceast` dat`, decontul se depunea
pån` la data de 25 inclusiv a lunii
urm`toare celei \n care ia na[tere
exigibilitatea acestei opera]iuni.

Concluzie

�

Cum ne d` nou` Fiscul \ndrumare 
[i asisten]` [.a.

Codul de procedur` fiscal` ne-a promis demult \ndrumarea [i sprijinul
Fiscului \n h`]i[ul unei legisla]ii tot mai sufocante. Acum avem \n sfår[it o
veste bun`: procedura de acordare a asisten]ei de c`tre Fisc a fost adoptat`
prin Ordinul Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal` nr. 1.338/2008
pentru aprobarea Procedurii privind \ndrumarea [i asisten]a contribuabililor
de c`tre organele fiscale, publicat \n M.Of. nr. 706 din 17 octombrie 2008.

Noutate 2. Cånd nu beneficiem de asisten]a
[i \ndrumarea Fiscului?

|ndrumarea [i asisten]a nu includ
furnizarea de informa]ii care se \n-
cadreaz` \n una dintre categoriile
urm`toare:
● informa]ii solicitate \n perioada \n

care suntem supu[i inspec]iei fiscale
[i \n leg`tur` cu aceasta;

● informa]ii \n leg`tur` cu so-
lu]ionarea unor problematici care
fac obiectul unor contesta]ii for-
mulate \mpotriva actelor adminis-
trative fiscale;

● informa]ii prin care se sugereaz` sau
se prezint` modalit`]i de optimizare
a sarcinii fiscale;

● informa]ii care nu intr` \n sfera de
competen]` a ANAF;
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● informa]ii care contravin principiului
secretului fiscal;

● informa]ii \n leg`tur` cu reclama]iile
privind \nc`lcarea prevederilor
codurilor de conduit` de c`tre per-
sonalul angajat \n cadrul unit`]ilor
fiscale;

● informa]iile de interes public;
● alte informa]ii a c`ror furnizare este

interzis`, conform legisla]iei \n
vigoare. 

3. Ce trebuie s` facem pentru a be-
neficia de \ndrumare [i asisten]`
din partea Fiscului?

Pentru a beneficia de asisten]`, ne
putem adresa cu o cerere \n acest sens
organelor fiscale competente, respec-
tiv:
● Direc]ia general` de administrare a

marilor contribuabili (DGAMC),
prin serviciul de asisten]` pentru
mari contribuabili;

● administra]iile finan]elor publice
(AFP), municipale/or`[ene[ti/comu-
nale [i AFP ale sectoarelor munici-
piului Bucure[ti, prin serviciile/
birourile/compartimentele de asis-
ten]` a contribuabililor sau servici-
ile/birourile/ compartimentele cu
atribu]ii \n domeniul asisten]ei,
potrivit regulamentului de organizare
[i func]ionare, dup` caz;

● AFP pentru contribuabili mijlocii,
prin birourile/ compartimentele de
asisten]` a contribuabililor.

4. Cum ne acord` Fiscul asisten]`?

Serviciile, birourile sau comparti-
mentele competente vor analiza
cererile noastre [i \n situa]ia \n care
r`spunsul la problematica fiscal` soli-
citat` exist` \n baza de date cu \ntreb`ri
[i r`spunsuri a Fiscului ni-l vor comu-
nica.

|n situa]ia \n care r`spunsul nu exist`
\n baza de date, dar se reg`se[te \n mod
explicit \n reglement`rile legale, ser-
viciile, birourile sau compartimentele
competente vor formula r`spunsul [i
ni-l vor comunica.

|n orice alte situa]ii, serviciile,
birourile sau compartimentele respec-

tive vor transmite pe cale ierarhic`,
spre analiz` [i solu]ionare, cererile
primite.

Asisten]a privind contribu]iile so-
ciale [i alte venituri bugetare adminis-
trate de ANAF se acord` astfel:
● \n situa]ia \n care r`spunsul la pro-

blematica fiscal` solicitat` de noi
exist` \n baza de date a Fiscului,
acesta ni-l va comunica;

● \n situa]ia \n care r`spunsul la pro-
blematica fiscal` solicitat` de noi nu
exist` \n baza de date a Fiscului, dar
se reg`se[te \n mod explicit \n regle-
ment`rile legale, Fiscul ne va comu-
nica r`spunsul;

● \n celelalte situa]ii, asisten]a se
acord` pe baza punctelor de vedere
solicitate institu]iilor care au elaborat
reglement`rile specifice domeniilor
respective, dup` caz.

|n situa]ia \n care consider`m c`
r`spunsurile primite de la ad-
ministra]iile finan]elor publice nu
rezolv` problematica solicitat`, ne
putem adresa direc]iilor generale ale
finan]elor publice, anexånd copia
\ntreb`rii [i a r`spunsului primit. Dac`
nici direc]iile generale ale finan]elor
publice nu rezolv` problematica solici-
tat` de noi, atunci ne putem adresa la
nivel central, respectiv Agen]iei
Na]ionale de Administrare Fiscal`,
anexånd copia \ntreb`rii [i a r`spunsu-
lui primit. ANAF va formula [i ne va
transmite r`spunsul pe baza punctului
de vedere al direc]iilor de specialitate [i
al administra]iilor finan]elor publice.

5. Care sunt modalit`]ile de \ndru-
mare [i asisten]`?

a) |ndrumarea [i asisten]a acordate
direct la sediul unit`]ii fiscale 

|ndrumarea [i asisten]a se pot acor-
da direct la sediul unit`]ii fiscale com-
petente, respectiv prin serviciile, biro-
urile sau compartimentele acestora.

b) |ndrumarea [i asisten]a acordate
\n scris

Cererile formulate \n vederea acor-
d`rii asisten]ei \n scris trebuie s`

includ` \n mod obligatoriu urm`toarele
date de identificare: 
● numele [i prenumele sau denumirea

societ`]ii;
● domiciliul fiscal;
● codul de identificare fiscal`.

Fiscul ne poate solicita informa]ii,
explica]ii, precum [i documente nece-
sare formul`rii de r`spunsuri la soli-
cit`rile noastre. 

c) |ndrumarea [i asisten]a acordate
prin e-mail

Structurile care coordoneaz` activi-
tatea de \ndrumare [i asisten]` sunt
obligate s` mediatizeze adresele de e-
mail de la care se acord` asisten]a, prin
mijloace adecvate de difuzare \n presa
scris` [i audiovizual`, inclusiv pe site-
ul propriu [i pe portalul ANAF.

|n cazul \n care structura c`reia tre-
buie s` ne adres`m, nu are la dispozi]ie
acest mijloc de comunicare, ne putem
adresa structurii ierarhic superioare,
urmånd a primi r`spuns direct de la
aceasta.

Pentru a beneficia de asisten]` prin
e-mail, trebuie s` formul`m solicitarea
\n mod clar [i concis. 

De asemenea, \n mesajul formulat
trebuie s` includem datele de identifi-
care, respectiv:
● numele [i prenumele sau denumirea

societ`]ii;
● domiciliul fiscal;
● codul de identificare fiscal`.

|n situa]ia \n care mesajul nu
respect` aceste condi]ii, vom fi
\n[tiin]a]i \n aceea[i zi despre necesi-
tatea reformul`rii acestuia.

d) |ndrumarea [i asisten]a prin tele-
fon 
Pentru a beneficia de asisten]` prin

telefon, ne putem adresa, prin inter-

Cererile vor fi semnate obligatoriu
de c`tre contribuabilul care soli-
cit` asisten]` sau de c`tre repre-
zentantul legal al acestuia.

Aten]ie !
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mediul liniilor telefonice alocate \n
acest scop, astfel:

● Centrului de asisten]` a contribua-
bililor;

● Serviciilor, birourilor sau comparti-
mentelor de \ndrumare [i asisten]`.

|n cazul \n care \n timpul convorbirii
telefonice Fiscul constat` c` proble-
matica fiscal` solicitat` prezint` un
grad ridicat de complexitate [i dificul-
tate, vom fi \ndruma]i c`tre celelalte
modalit`]i de acordare a asisten]ei.

Regula
Regula este c` eviden]a asigu-
ra]ilor la nivelul CAS se rea-
lizeaz` pe baza codului numeric
personal. 

Excep]ia
Prin excep]ie, persoanelor c`rora
nu li s-a atribuit codul numeric
personal de c`tre organele de
specialitate ale Ministerului
Internelor [i Reformei Adminis-
trative, dar care trebuie luate \n
eviden]` de c`tre casele de asi-
gur`ri de s`n`tate, li se atribuie \n
acest sens un num`r unic de
identificare \n sistemul de asi-
gur`ri sociale de s`n`tate.

Pentru aceste categorii de persoane,
adeverin]a de asigurat se elibereaz` pe
baza num`rului unic de identificare
atribuit \n sistemul de asigur`ri sociale
de s`n`tate.

Num`rul de identificare se compune
dup` urm`toarea formul`:

a) cuprinde 13 caractere numerice;
b) primul caracter este 1, 2, 3 sau 4, \n

func]ie de sexul persoanei [i de
secol (1 pentru persoane de sex mas-
culin n`scute \nainte de anul 2000, 2
pentru persoane de sex feminin
n`scute \nainte de anul 2000, 3 pen-
tru persoane de sex masculin
n`scute dup` anul 2000, 4 pentru
persoane de sex feminin n`scute
dup` anul 2000);

c) urm`toarele dou` caractere repre-
zint` ultimele dou` cifre ale anului
de na[tere;

d) urm`toarele dou` caractere repre-
zint` luna na[terii;

e) urm`toarele dou` caractere reprezin-
t` ziua na[terii;

f) urm`toarele dou` caractere repre-
zint` num`rul de identificare al
CAS;

De[i bine-venit, ordinul nu clarific` o problem` de cea mai mare importan]`,
\n sensul c` nu ne spune care este semnifica]ia juridic` a r`spunsului pe care \l
primim de la Fisc. Problema nu este din p`cate l`murit` nici de Codul de pro-
cedur` fiscal`.
Logic [i firesc ar fi ca r`spunderea pentru asisten]a [i \ndrumarea acordat` s`
apar]in` Fiscului. Cu alte cuvinte, dac` un contribuabil ac]ioneaz` \ntr-o anu-
mit` manier` pe baza r`spunsului primit de la Fisc, ar fi total inechitabil ca el
s` r`spund` \n fa]a Fiscului, \n cazul \n care se contureaz` ulterior o alt` solu]ie
pentru chestiunea respectiv`. O problem` real` a contribuabilului va fi s`-[i
conserve dovada privind opinia Fiscului, \n baza c`reia a ac]ionat. |n ipoteza
\n care a primit un r`spuns scris, situa]ia este simpl`; \ns` ce va face con-
tribuabilul care a primit o \ndrumare telefonic`?

Concluzie

�

Asigur`rile de s`n`tate 
pentru nereziden]i

Nereziden]ii pot r`sufla u[ura]i, \ntrucåt sistemul de asigur`ri de s`n`tate
beneficiaz` acum de cadrul legal pentru a-i putea lua \n eviden]`. Nout`]ile
sunt aduse de Ordinul Casei Na]ionale a Asigur`rilor de S`n`tate nr.
754/2008 pentru modificarea [i completarea Normelor metodologice
privind stabilirea documentelor justificative pentru dobåndirea calit`]ii de
asigurat, respectiv de asigurat f`r` plata contribu]iei, precum [i pentru apli-
carea m`surilor de executare silit` pentru \ncasarea sumelor datorate la
Fondul na]ional unic de asigur`ri sociale de s`n`tate, aprobate prin Ordinul
pre[edintelui Casei Na]ionale de Asigur`ri de S`n`tate nr. 617/2007, publi-
cat \n M.Of. nr. 706 din 17 octombrie 2008

Noutate g) urm`toarele 3 caractere reprezint`
num`rul de eviden]` al persoanei;

h) ultima cifr` reprezint` cifra de con-
trol.

Exemplu
Un cet`]ean din Republica Ungaria,

b`rbat, n`scut la 14 mai 1970, care \[i
desf`[oar` activitatea la o firm` din
Romånia [i care nu are domiciliul sau
re[edin]a \n Romånia, dar contribuie la
fond ca urmare a activit`]ii desf`[urate,
trebuie luat \n eviden]` de CAS Arad [i
va avea un num`r de identificare \n sis-
temul de asigur`ri sociale de s`n`tate
dup` cum urmeaz`: 1700514540011.

Noile modific`ri vizeaz` o serie de
corel`ri legislative introduse de
Ordonan]a de urgen]` a Guvernu-
lui nr. 93/2008 pentru modificarea
[i completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma \n domeniul
s`n`t`]ii.
Pe de alt` parte, noile modific`ri
acoper` o lacun` legislativ` referi-
toare la eviden]a persoanelor care
nu au domiciliul sau re[edin]a \n
Romånia, de[i \[i desf`[oar` acti-
vitatea \n Romånia, fiind \n acest
sens obligate s` se asigure \n sis-
temul asigur`rilor sociale de s`-
n`tate.

Concluzie

�
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Un prim element de noutate const`
\n faptul c` devine obligatorie uti-
lizarea aparatelor de marcat electro-
nice fiscale pentru comer]ul ocazio-
nal cu produse agricole str`ine efec-
tuat de produc`torii agricoli indivi-
duali \n pie]e, tårguri, oboare sau alte
locuri publice autorizate. Numai
comercializarea ocazional` a pro-
duselor agricole autohtone este
exceptat` de la obliga]ia de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale.

O alt` modificare se refer` la
activitatea de transport \n regim de
taxi. Astfel, avånd \n vedere specifi-
cul acestei activit`]i, nu mai constitu-
ie contraven]ie omisiunea de a p`stra
[i arhiva registrul special \ntocmit
pentru \nregistrarea opera]iunilor
efectuate pån` la repunerea \n

func]iune a aparatelor de marcat elec-
tronice fiscale.

Modific`rile aduse \n ceea ce
prive[te utilizarea aparatelor de
marcat electronice fiscale vizeaz`
patru aspecte:

1. pentru comercializarea pro-
duselor agricole str`ine pentru
comer]ul ocazional cu produse
agricole str`ine efectuat de pro-
duc`torii agricoli individuali \n
pie]e, tårguri, oboare sau alte
locuri publice autorizate este
obligatorie utilizarea aparatelor
de marcat electronice fiscale;

2. nu mai avem obliga]ia de a \n-
registra banii personali de]inu]i
de angaja]i [i administratori
\ntr-un registru special \ntocmit
\n acest sens;

Concluzii

Nout`]i privind utilizarea caselor 
de marcat 

Obliga]ia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale este din nou \n actualitate. |n Monitorul Oficial nr. 767 din 14 noiem-
brie 2008 a ap`rut Legea nr. 264/2008 pentru modificarea Ordonan]ei de
urgen]` a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga]ia operatorilor economici
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Aceast` lege intr` \n
vigoare \n data de 17 noiembrie 2008.

Noutate

S-a abrogat prevederea referitoare
la obliga]ia de a \nregistra banii
personali de]inu]i de angaja]i
[i/sau de administratorul unit`]ii
\ntr-un registru special \ntocmit \n
acest sens. De asemenea, nu mai
avem obliga]ia de a introduce, la
\nceputul fiec`rei zile, \n aparatele
de marcat electronice fiscale sol-
dul ini]ial reprezentånd mone-
dele/bancnotele divizionare nece-
sare pentru a da restul clientului.

Important !

|nl`turarea r`spunderii contra-
ven]ionale nu \i scute[te pe ta-
ximetri[ti de r`spunderea penal`!
Cu alte cuvinte, \ncas`rile ob]inute
de taximetri[ti \n perioada \n care
este defect` casa de marcat nu \i
scute[te pe ace[tia de obliga]ia de
a le \nregistra ca venituri impo-
zabile. 

Aten]ie !

3. nu mai avem obliga]ia s` intro-
ducem \n aparatele de marcat
electronice fiscale soldul ini]ial
reprezentånd banii necesari pen-
tru a da restul clien]ilor;

4. activitatea de taximetrie este
exceptat` de la obliga]ia de
\nregistrare \ntr-un registru,
special \ntocmit \n acest sens, a
opera]iunilor efectuate pån` la
repunerea \n func]iune a apa-
ratelor de marcat electronice
fiscale. �
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TVA neacceptat` la rambursare.
Consecin]e

|n urma unei inspec]ii fiscale, organele de control nu au acceptat la rambur-
sare taxa pe valoarea ad`ugat` aferent` unor facturi, \ntrucåt pentru acele
opera]iuni se aplicau m`surile de simplificare. Cum proced`m \n acest caz?
Cum se \nregistreaz` \n contabilitate taxa neacceptat` la rambursare? Care
este tratamentul fiscal? Cum se \ntocmesc declara]iile?

Problem` fiscal`

1. Din punct de vedere fiscal

Dup` finalizarea controlului fiscal,
organele de control \ntocmesc raportul
de inspec]ie fiscal`. 

Dac` \n urma inspec]iei fiscale se
stabilesc diferen]e care afecteaz` suma
solicitat` la rambursare, organele de
control emit decizia de impunere
privind obliga]iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec]ia fiscal`, care are [i
rol de decizie de rambursare a TVA.

Aceast` decizie este operat` \n fi[a
pe pl`titor de c`tre organul fiscal de
administrare a obliga]iilor de plat`
datorate bugetului general consolidat.

● Decontul de TVA

|ntrucåt decizia emis` de organele
fiscale este operat` \n fi[a pe pl`titor,
diferen]ele suplimentare de plat` sta-
bilite cu ocazia inspec]iei fiscale nu se
raporteaz` prin decontul de TVA.
Diferen]ele constatate de organele de
control nu se \nregistreaz` \n contul
4427 „TVA colectat`“ deoarece nu
sunt considerate sume de plat` ale lunii
\n curs.

Furnizorul ce nu a aplicat corect
m`surile de simplificare trebuie s`
storneze facturile emise eronat. Atåt
factura de stornare cåt [i factura corect
\ntocmit` trebuie \nregistrate \n jur-
nalul de cump`r`ri [i \n decontul de
TVA \ntocmit pentru luna \n care au
fost emise.

● Formularul (394) „Declara]ie
informativ` privind livr`rile/pres-
t`rile [i achizi]iile efectuate pe
teritoriul na]ional“

Pentru facturile eronat \ntocmite de
furnizor [i raportate prin formularul
(394) „Declara]ie  informativ` privind
livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectu-
ate pe teritoriul na]ional“ nu trebuie s`
depunem declara]ie rectificativ`. |n
schimb, facturile de stornare \ntoc-
mite de furnizor le vom declara \n
mod corespunz`tor \n acest formular.
Facturile corect \ntocmite prin apli-
carea regimului de taxare invers` nu
se raporteaz` cu ajutorul acestui for-
mular deoarece  aceast` declara]ie nu
se depune \n cazul opera]iunilor pen-
tru care se aplic` taxarea invers`.

2. Din punct de vedere contabil

|n contabilitate, vom efectua urm`-
toarele \nregistr`ri:
● \nregistrarea sumei neacceptate la

rambursare de c`tre organele de con-
trol pe baza deciziei de impunere:

6581 = 4481 
„Desp`gubiri, „Alte datorii fa]` 
amenzi [i  de bugetul 
penalit`]i“ statului“

● \nregistrarea diminu`rii sumei soli-
citate pentru a fi rambursat`:

4481 = 4424
„Alte datorii fa]` „TVA de
de bugetul statului“   recuperat“

● \nregistrarea facturii de stornare \n
ro[u:

4426 = 401
„TVA deductibil`“  „Furnizori“

● \nregistrarea facturii corect \ntoc-
mite prin aplicarea regimului de
taxare invers`:

4426 = 4427
„TVA deductibil`“ „TVA colectat`“

● \nregistrarea \ncas`rii sumei recu-
perate de la furnizor.

|n urma aplic`rii eronate a sistemului
de taxare va rezulta un sold debitor al
contului 401 „Furnizori“, sum` ce va
trebui recuperat`:
5121  = 401 
„Conturi la b`nci „Furnizori“
\n lei“

Acte normative aplicabile:
Art. 109 alin. (1) din Codul de proce-
dura fiscal`
Cap. II lit. C pct. 2 [i 3 din
Metodologia de solu]ionare a decon-
turilor cu sume negative de tax` pe va-
loarea ad`ugat` cu op]iune de rambur-
sare, aprobat` prin Ordinul ministrului
economiei [i finan]elor nr. 1.857/2007
privind aprobarea Metodologiei de
solu]ionare a deconturilor cu sume
negative de tax` pe valoarea ad`ugat`
cu op]iune de rambursare
Anexa nr. 2 la Ordinul Agen]iei
Na]ionale de Administrare Fiscal` 
nr. 94/2008 pentru aprobarea modelu-
lui [i con]inutului formularului (300)
„Decont de tax` pe valoarea ad`ugat`“
Anexa nr. 2 la Ordinul Agen]iei Na]io-
nale de Administrare Fiscal` nr. 702/
2007 privind declararea livr`ri-
lor/prest`rilor [i achizi]iilor efectuate
pe teritoriul na]ional de persoanele
\nregistrate \n scopuri de TVA [i pen-
tru aprobarea modelului [i con]inutului
declara]iei informative privind livr`-
rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe
teritoriul na]ional de persoanele \nre-
gistrate \n scopuri de TVA

�

Nu se revine asupra \nregistr`rii
contabile efectuate \n baza fac-
turilor emise eronat. Remedierea
situa]iei se efectueaz` prin stor-
narea acestor facturi [i emiterea
altor facturi corect \ntocmite prin
aplicarea regimului de taxare
invers`.

Concluzie

NFI 024  11/25/08  8:40 AM  Page 12


