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dupã reguli europene
RALUCA DOBRE
Pentru a ne alãtura Uniunii Europene, România a trebuit sã se strãduiascã
a îndeplini anumite criterii, printre care se numãrã adoptarea acquis-ului
comunitar. Pentru negocierile de extindere, acquis-ul a fost împãrþit în 31
de capitole, iar Capitolul 5 (Legea societãþilor comerciale) are cea mai
mare relevanþã pentru contabilitatea ºi auditul sectorului privat. A fost
necesarã introducerea contabilitãþii pe lista acquis-ului comunitar datoritã
importanþei ºi impactului major pe care îl are în reglementarea ºi controlul
relaþiilor financiare între þãrile Uniunii. Nu trebuie sã uitãm cã Uniunea
Europeanã ne aºteaptã cu o mare provocare: trecerea la moneda unicã
europeanã peste câþiva ani. Apoi, prin prisma alocãrii fondurilor Uniunii
Europene pentru dezvoltarea sectoarelor neconcurenþiale ale economiei
naþionale, contabilitatea este singura care poate evita nefolosirea eficientã
a fondurilor. De aceea a fost emis Ordinul Ministerului Economiei ºi
Finanþelor nr. 2374/2007 privind modificarea ºi completarea Ordinului
ministrului finanþelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene.
Acesta se aplicã fãrã întârziere, începând cu situaþiile contabile ale
exerciþiului financiar aferent anului 2007.
În cazul consolidãrii conturilor, criteriile de mãrime se stabilesc pe baza
situaþiilor financiare anuale ale societãþii-mamã ºi ale filialelor sale. O
societate-mamã este scutitã de la întocmirea situaþiilor financiare anuale
consolidate dacã, la data bilanþului consolidat, societãþile comerciale care
urmeazã sã fie consolidate nu depãºesc împreunã, pe baza celor mai
recente situaþii financiare anuale ale acestora, limitele a douã dintre urmãtoarele 3 criterii: total active 17.520.000 euro, cifra de afaceri netã
35.040.000 euro, numãr mediu de 250 salariaþi în cursul exerciþiului
financiar. Mai departe, în întocmirea situaþiilor financiare anuale consolidate, societãþile se pot raporta fie la Reglementãrile contabile conforme cu
Directiva a VII-a a Comunitãþilor Economice Europene, fie în baza
Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã.
Sediile permanente din România care aparþin unor persoane juridice cu
sediul în strãinãtate, din punct de vedere contabil, reprezintã subunitãþi
fãrã personalitate juridicã ce aparþin acestor persoane juridice. Le revine
obligaþia întocmirii situaþiilor financiare anuale ºi a raportãrilor contabile
periodice, potrivit legii contabilitãþii în vigoare din România. Amortizarea
valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare se efectueazã în
mod sistematic, reducându-se valoarea contabilã a acestora.
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Veniturile bugetare au ajuns anul trecut
la 121 miliarde de lei
Veniturile bugetare au crescut anul trecut cu 21,1%, la 121,08 miliarde de lei, cea
mai mare parte, respectiv 74,99 de miliarde de lei, în urcare cu 19,4%, reprezentând
venituri la bugetul de stat, potrivit datelor anunþate de Ministerul Economiei ºi
Finanþelor. Datele publicate fac referire doar la venituri, nu ºi la cheltuieli. Veniturile
proprii ale bugetelor asigurãrilor de sãnãtate, pensii ºi ºomaj au avansat cu 21,8%, la
39,68 miliarde de lei, iar sumele atrase la bugetele locale au totalizat 6,39 miliarde de
lei, mai mult cu 39,2% faþã de 2007. În primele 13 zile din 2008, veniturile bugetare au
fost de 3,66 miliarde de lei, în creºtere cu 22,2% faþã de valoarea de 2,99 miliarde de
lei din perioada similarã a anului trecut. Veniturile la bugetul de stat – inclusiv sume ºi
cote defalcate la bugetele locale – s-au ridicat în primele 13 zile din 2008 la 1,54 miliarde de lei (creºtere de 36,02%), cele la bugetul asigurãrilor de sãnãtate, pensii ºi
ºomaj s-au plasat la 1,87 miliarde de lei (avans de 15,61%), iar veniturile proprii ale
bugetelor locale au urcat cu 1,5%, la 242,7 milioane de lei.|

Afacerile Asitrans-EuroIns
au ajuns la 29 de milioane de euro în 2007
Compania de asigurãri Asitrans-EuroIns a afiºat o valoare a primelor brute subscrise de aproximativ 29 mil. euro în 2007,
în urcare cu circa 49% faþã de anul anterior, pe fondul creºterii numãrului de unitãþi
teritoriale, a declarat directorul executiv al
firmei, Andrei Vlad Gluvacov. Asitrans
afiºase o valoare a primelor brute subscrise de aproximativ 19,5 mil. euro în 2006.
„Compania ºi-a extins reþeaua teritorialã
pânã la aproape 90 de unitãþi în 2007,
urmând ca în acest an sã creºtem numãrul
de unitãþi cu cel puþin 30% faþã de 2007“,
a precizat Gluvacov. Directorul executiv al
companiei a menþionat cã rezultatele companiei din 2007 au fost impulsionate de
sporirea forþei de vânzare, precum ºi de
lansarea unor produse noi, orientate cãtre
clienþi. „La sfârºitul lui februarie sau la începutul lui martie vom lansa un produs de
asigurãri de sãnãtate, care va completa asigurãrile oferite de stat ºi chiar le va înlocui“, a mai spus Andrei Gluvacov, care a
adãugat cã Asitrans mizeazã pe o valoare a

primelor brute subscrise de 100.000 de
euro din vânzarea poliþelor de asigurãri de
sãnãtate. El a adãugat cã valoare a primelor brute subscrise din vânzarea poliþelor
RCA a ajuns în prezent la circa 30 mil. lei
de la începutul campaniei, care se desfãºoarã în intervalul octombrie 2007-ianuarie 2008. Asitrans þinteºte prime de 40 mil.
lei din vânzarea a 80.000 de poliþe RCA la
sfârºitul acestei perioade, care reprezintã
mai mult decât dublu faþã de acelaºi interval din 2006.
Directorul executiv al companiei a mai
spus cã Asitrans este singura companie
care vinde poliþe în rate pentru persoane
fizice. Astfel, poliþele RCA cu valabilitatea pentru un an pot fi achitate în patru
rate, iar cele cu valabilitate de ºase luni se
pot achita în douã rate. Asitrans urmeazã
sã-ºi schimbe denumirea în EuroIns România, astfel cã o perioadã de ºase luni
dupã 1 ianuarie 2008 va practica o campanie de promovare „dublu brand“, respectiv
Asitrans-EuroIns România.|

BT Asigurãri ºi-a majorat capitalul social cu 60 de milioane de lei
BT Asigurãri Cluj-Napoca ºi-a majorat
capitalul social cu 60 mil. lei, la 127,5 mil.
lei, prin aportul în numerar al grupului
francez Groupama, acþionarul unic al asiguratorului român, a anunþat societatea. „Banii
au intrat în conturile companiei la finele lui
2007 ºi au fost necesari pentru respectarea
indicatorilor de solvabilitate ºi lichiditate impuºi de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor“, au declarat pentru Mediafax surse
din cadrul BT Asigurãri. Ultima majorare de capital la BT Asigurãri a avut loc în prima
parte a lui 2007, când acþionarii au hotãrât o infuzie de fonduri de 31 mil. lei, la 67,5 mil.
lei. În a doua parte a lui octombrie 2007, Banca Transilvania a anunþat cã a semnat contractul prin care vinde 90% din capitalul BT Asigurãri companiei franceze Groupama,
preþul convenit la acel moment fiind de 90 mil. euro, acesta putându-se modifica pe baza
rezultatelor financiare pe 2007 ale asigurãtorului român|
4 |
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Eximbank va refinanþa BCC
cu 8 mil. lei
Banca de Export-Import a României, Eximbank, va refinanþa, în acest
an, Banca Comercialã Carpatica cu
pânã la 8 milioane lei pentru creditele
acordate companiilor care investesc
în domenii prioritare pentru economie, în urma unei convenþii încheiate
între cele douã instituþii, a anunþat
Eximbank. „EximBank refinanþeazã
Banca Carpatica pentru al treilea an
consecutiv“, a spus preºedintele
EximBank România, Carmen Radu,
care a adãugat cã beneficiarii acestei
colaborãri sunt companiile, în special
firmele mici ºi mijlocii (IMM), dar ºi
cetãþenii care vor beneficia de servicii
ºi produse mai bune, de o infrastructurã rutierã la standarde europene.
Carmen Radu a precizat cã refinanþarea se face pentru creditele în lei
ºi poate fi de cel mult 85% din valoarea finanþãrii acordate de Banca
Carpatica. Refinanþãrile oferite de
EximBank partenerilor bancari pot fi
folosite numai pentru creditele în lei
ºi pentru proiecte precum realizarea
producþiei ºi serviciilor de export,
dezvoltarea infrastructurii, a utilitãþilor de interes public, dezvoltarea
regionalã, cercetare-dezvoltare. Refinanþãrile pot fi folosite ºi pentru
proiecte de protecþia mediului înconjurãtor, ocuparea ºi formarea personalului, susþinerea ºi dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii. „Banca
Comercialã Carpatica oferã clienþilor
sãi ºi o serie de produse specifice, rod
al colaborãrii cu EximBank, aceasta
din urmã oferind în plus garanþii,
asigurãri sau alte produse specifice.
De asemenea, EximBank se poate
implica în proiecte comune cu BCC,
cum ar fi participarea la sindicalizãri
de credit ºi risc“, a declarat directorul
general al BCC, Nicolaie Hoanþã.
BCC a semnat a treia Convenþie de
refinanþare cu EximBank în ianuarie
2008. Înfiinþatã în urmã cu nouã ani,
Banca Carpatica are în prezent o reþea
teritorialã de 245 de unitãþi operaþionale, 220 de bancomate ºi 35 de automate de schimb valutar.|

Eveniment

Un cod fiscal cu multe adãugiri ºi
necunoscute
A DINA V LAD

2008 a debutat cu noi reglementãri
fiscale, având în vedere modificarea Codului Fiscal aprobatã de Guvern la începutul lui octombrie a anului trecut. Cele
mai importante modificãri asupra Codului
Fiscal 2008 au fost operate la taxa pe valoare adaugata, impozitul care a prezentat
cele mai multe schimbãri odatã cu aderarea României la Uniunea Europeanã.
Totodatã, comparative cu reglementãrile
fiscale ale anului trecut, noul Cod Fiscal
prevede lãrgirea bazei de impozitare, ºi
eliminarea unor facilitãþi pentru pesoanele
cu venituri mai mari de cinci salarii medii
brute pe economie.

Românii cu pensii de pânã
la 1.000 de lei
nu plãtesc impozit pe venit
Modificãrile operate asupra reglementãrilor fiscaleimplicã atât populaþia,
cât ºi firmele.
În ceea ce priveºte persoanele fizice,
acestea nu li se mai impune plata impozitului pe venit pentru suma primitã în urma
exproprierilor, întrucât sumele dobândite
din expropiere pentru cauze de utilitate
publicã intrã la categoria veniturilor neimpozabile.
În plus, pensionarii cu pensii de pânã
la 1.000 de lei nu plãtesc impozit pe venit.
Modificãrile fiscale prevãd majorarea
a plafonului privind venitul neimpozabil
din pensii de la 900 lei în prezent la 1.000
lei. Astfel, venitul impozabil lunar din
pensii va fi calculat prin deducerea din totalul încasat de un pensionar a unei sume
neimpozabile lunare de 1.000 lei ºi a contribuþiilor obligatorii calculate, reþinute ºi
suportate de acesta.
Odatã cu creºterea punctului de pensie de la de la 31% la 37,5% din valoarea
salariului mediu brut, pensia medie urcã
cu 40 de procente. Legea pensiilor stabileºte o nouã majorare a punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2009, de la
37,5% la 45% din salariul mediu brut.

ºini electronice, care nu erau fiscalizate
pânã în acest an. Pentru cei care participã
la tombole pentru a câºtiga premiile puse
în joc de firme, noile reglementãri aduc o
veste proastã. Câºtigurile vor fi impozitate deoarece sunt considerate venituri
din premii, deci impozabile, veniturile
rezultate din promovarea produselor ºi
serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.
Categoria veniturilor neimpozabile
este completatã de noile reglementãri ºi
pentru pentru organizaþiile non-profit, cu
sumele care apar ca urmare a neîndeplinirii obligaþiilor ce revin beneficiarilor de
contracte de donaþie sau sponsorizare.
Schimbarea operatã este argumentatã de
Guvern prin faptul cã reglementãrile actuale aplicabile organizaþiilor non-profit nu
includ în categoria veniturilor neimpozabile veniturile de aceastã naturã, obþinute
în situaþii excepþionale.

Totodatã, pentru organizaþiile nonprofit, organizaþiile sindicale ºi patronale
au fost introduse în categoria veniturilor
neimpozabile sumele provenite din despãgubiri de la societãþile de asigurare, pentru pagubele la activele corporale proprii,
altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economicã, precum ºi a sumelor
primite din impozitul pe venit datorat de
persoanele fizice.
Totodatã, strãinii care, începând cu
2004, au stat în România mai mult de 183
de zile pe an sunt obligaþi sã-ºi declare la
Fiscul românesc veniturile globale realizate în România ºi în strãinãtate în anul
2007.

TVA simplificatã pentru
lucrãrile de construcþii-montaj
a fost eliminatã
Dacã pentru populaþie Codul Fiscal
2008 aduce, în principal, modificãri asu-

Câºtigul de la cazino este
acum fiscalizat
Totodatã, Codul Fiscal din acest an
prevede introducerea în categoria veniturilor impozabile ale persoanelor fizice a
sumelor realizate sub forma câºtigurilor
la jocurile de noroc, de tip cazino ºi mafebruarie 2008 |
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Eveniment
pra categoriilor impozabile/neimpozabile
de venit, pentru companii, noile reglementãri aduc o serie de modificãri asupra
taxei pe valoare adãugatã, plus altele.
Începând cu acest an, se aplicã regimul
normal de taxare pentru tranzacþiile din
imobiliare cum ar fi vânzãri de bunuri imobile sau terenuri ºi serviciile de construcþiimontaj. Astfel, s-a decis eliminarea taxãrii
inverse sau simplificate pentru lucrãrile de
construcþii-montaj ºi livrarea de clãdiri,
pãrþi de clãdiri ºi terenuri, deoarece a
determinat o decalare în timp nefavorabilã
pentru încasarea taxei la bugetul de stat.
Astfel, firmele care realizeazã lucrãri
de construcþii-montaj au dificultãþi deosebite în ce priveºte încadrarea corectã a
operaþiunilor în aceastã categorie, datoritã
complexitãþii Grupei 45 din CAEN ºi din
acest motiv a crescut numãrul de cereri de
rambursare a TVA din partea constructorilor, care cumpãrau cu TVA materialele
necesare realizarii lucrãrilor de construcþii-montaj, dar facturau fãrã sã colecteze
TVA în regim simplificat cãtre beneficiari
care erau înregistraþi în scopuri de TVA ºi
obligaþi la plata TVA prin taxare inversã.
Pânã în 2008, orice tranzacþie imobiliarã era scutitã de TVA, cu condiþia ca
beneficiarul ºi furnizorul sã fie persoane
impozabile române, plãtitoare de TVA.
Aceastã modificare dã bãtai de cap marilor developeri de proiecte imobiliare, deoarece aceºtia vor trebui sã-ºi acopere o
nevoie de finanþare pe termen scurt, pânã
la deducerea TVA.
Potrivit estimãrilor Ministerului Economiei ºi Finanþelor, mãsura va aduce un
plus în cash-flow-ul veniturilor bugetare
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de 2,49 miliarde de lei în 2008, 2,75 miliarde lei în 2009, 3,04 miliarde lei în
2010, 3,34 miliarde lei în 2011.
Alte modificãri ale reglementãrilor
fiscale prevãd obligativitatea proprietarilor de clãdiri, care oferã spre închiriere
firmelor fãrã ca acestea sã plãteascã TVA,
sã achite toatã TVA aferentã construcþiei
chiar în primul an de la închiriere. Prevederea se referã la orice modalitate prin
care poate fi dat dreptul de uzufruct, adicã
ºi concesionare, ºi leasing imobiliar.
Totodatã, unele companii trebuie sã-ºi
modifice sistemele IT, deoarece începând
cu acest an se aplicã un nou termen de
facturare. Factura trebuie emisã în termen
de 15 zile calendaristice ale lunii urmãtoare ipentru care s-a prestat serviciul sau
s-a livrat bunul. Pânã la sfârºitul lui 2007,
facturile se emiteau în 15 zile lucrãtoare
din luna urmãtoare.

Asocierile în participaþiune
nu se mai impoziteazã separat
Nicio asociere în participaþiune nu
mai constituie o persoanã impozabilã separatã. Fiecare membru al consortiului îºi
calculeazã obligaþiile fiscale separat ºi le
plãteste în cadrul activitãþii obiºnuite. Legea prevedea pânã în 2008 cã doar asocierile în participaþiune dintre doi români nu
generau o persoanã impozabilã separatã.
Iar în cazul unor firme româneºti ºi strãine, asocierea era persoanã impozabilã
separatã ºi toate entitãþile colectau TVA ºi
o plãteau în numele asocierii. Fiscul acceptã facturi simplificate, dar ºi alte documente în locul facturilor. De la 1 ianuarie 2008, pe post de facturã poate fi folosit

orice act care îndeplineºte cele aproximativ 20 de criterii ale unei facturi. În plus,
contribuþia de asigurãri sociale suportatã
de angajator nu mai este plafonatã din
acest an, iar cota de impozitare pentru microîntreprinderi a crescut, fiind, anul
acesta, de 2,5% din cifra de afaceri, comparativ cu 2% în 2007. În 2009, aceasta va
ajunge la 3% din cifra de afaceri.

TVA se achitã în vamã
pânã în 2012
O altã modificare la capitolul TVA,
dar ºi o amânare în acelaºi timp, prevede
prelungirea pânã la 31 decembrie 2011 a
perioadei de aplicare a sistemului de platã
în vamã a TVA aferentã importurilor de
bunuri din state terþe, aplicabil începând
cu data de 15 aprilie 2007. Astfel, societãþile comerciale vor continua sã plãteascã TVA în vamã pentru importurile de
bunuri din statele din afara UE pânã la
finele anului 2011, deºi iniþial Executivul
a decis reintroducerea mãsurii de la 15
aprilie 2007 pânã la finele anului 2008.
Codul Fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007 prevedea procedura simplificatã pentru importatorii înregistraþi în scopuri de TVA, respectiv care au notificat
derularea activitãþilor taxabile sau scutite
de plata TVA cu drept de deducere.
Astfel, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA nu aveau obligaþia
sã plãteascã în vamã TVA aferentã importurilor de bunuri din state din afara UE,
aplicându-se metoda simplificatã a plãþii
prin decontul de TVA, care nu implicã
fluxuri monetare. Prin aplicarea mãsurilor
de simplificare, importatorii nu au mai
plãtit TVA în vamã, ci au aplicat taxarea
inversã menþionând taxa în acelaºi decont
ca taxa de platã ºi cea deductibilã.
La finele lui martie 2007, Guvernul a
decis, însã, reintroducerea pe o perioadã
determinatã, de la 15 aprilie 2007 pânã la
finele anului 2008, a sistemului de platã în
vamã a TVA aferentã importurilor din statele din afara UE, în condiþiile reducerii
substanþiale a încasãrilor bugetare.
Mãsura de reintroducere a plãþii TVA
în vamã a fost motivatã de Finanþe prin
pierderile din încasarea TVA consemnate
imediat dupã 1 ianuarie, ca urmare a evaziunii mult mai uºor de realizat. De altfel,
Executivul a motivat cã alte 15 state din
UE aplicã încã, temporar, taxarea în
vamã, pornind de la aceleaºi considerente.
De asemenea, se amânã pânã în 2010
plate anticipatã de cãtre firme a impozitului pe profit dintr-o sumã estimatã, excepþie fãcând bãncile, pentru care acest sistem se aplicã deja.|

Pulsul economiei

2008 va fi un an mai dificil
A DINA V LAD

Situaþia macroeconomicã la început
de an nu pare a fi chiar roz. 2008 a debutat cu o inflaþie mai mare, un leu slab ºi
dobânzi în creºtere. Comparând debutul
macroeconomic din 2008 cu cel din anul
precedent, când un euro costa 3,3560 lei
ºi inflaþia anualã se situa la un nivel de
4,87% (decembrie 2006- decembrie
2005), putem spune cã acest an a început
cu stângul. Dar, per ansamblu, cum va fi
2008 din punct de vedere macroeconomic
comparativ cu anul care a trecut? „Va fi la
fel de bun, în orice caz nu unul mai bun.
2008 va fi un an mai dificil, în mod special datoritã construcþiei bugetare pe 2008
ºi a faptului cã este an electoral“, e de pãrere analistul economic Bogdan Baltazar.

„Se putea înregistra un deficit
bugetar mai redus“
Întrebat ce va pune în acest an beþe-n
roate economiei româneºti, Bogdan Baltazar considerã cã situaþia economicã generalã la nivel internaþional, care continuã
sã fie turbulentã ºi care afecteazã þãrile
emergente, dar ºi dezechilibrele din economia naþionalã ºi-ar putea pune o am-

prentã la nivel macroeconomic. „În primul rând, noi trebuia sã avem un buget
echilibrat. În condiþiile în care economia a
mers bine anul trecut, se putea înregistra
un deficit bugetar mai redus. Anul acesta
va fi ºi mai mare pe fondul cheltuielilor
fãcute în an electoral. Inflaþia se duce ºi
ea în sus, preþul produselor agricole va
creºte, preþurile la energie ºi gaze nu vor
mai putea fi þinute în frâu ºi vor exista
presiuni ale cheltuielilor bugetare din
creºterea salariilor ºi creºterea pensiilor
care nu mai pot fi acoperite“, a spus analistul economic.
Deficitul bugetului consolidat a atins
anul trecut un nivel de 9,91 miliarde lei,
ca rezultat al unor venituri bugetare de
aproximativ 136,8 miliarde lei ºi al unor
cheltuieli de circa 146,8 miliarde lei, deficit adâncit, în special, de cheltuielile
mari ale administraþiilor locale, de efectele secetei ºi ale intrãrii în UE. În ceea ce
priveºte inflaþia la finele lui 2007, aceasta
a fost de 6,57%, depãºind astfel cu mult
atât intervalul care încadreazã þinta de 4%
a bãncii centrale, dar ºi prognoza acesteia
de 5,7% publicatã în noiembrie 2007.
Creºterea anualã a preþurilor din decem-

brie 2007 a fost împinsã cu peste 1,5
puncte peste marja superioarã a intervalului de inflaþie þintit de BNR de scumpirea
alimentelor, dar ºi de creºterea tarifelor
din servicii.
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Pulsul economiei
Singurul lucru solid care ar putea potenþa în acest an bunul mers al lucrurilor
în economia româneascã, spune Baltazar,
este temperarea turbulenþelor de pe pieþele externe. „Este decisiv, este singurul lucru care ar permite investitorilor sã priveascã cu încredere ºi sã se întoarcã pe o
piaþã emergentã ca România“, a explicat
analistul. Acesta e de pãrere cã ºi o conduitã fiscalã ºi bugetarã prudentã ar putea
aduce un plus economiei în 2008.

Baltazar vede cursul
la 3,5 lei/euro
la jumãtatea anului
De la jumãtatea anului trecut ºi pânã
în prezent, moneda naþionalã a înregistrat
o depreciere semnificativã în raport cu
euro. Dacã în cursul anului trecut, în perioada deprecierii, când leul a pierdut
20% faþã de euro, au mai avut loc ºi corecþii ale cursului, anul acesta deprecierea
a fost mult mai accentuatã ºi cu slabe
întreruperi. La jumãtatea lunii ianuarie
cursul a depãºit ºi pragul de 3,7 lei/euro,
nivel care nu a mai fost atins din anul
2005. Analiºtii se aºteaptã la noi creºteri
ale cursului, cel puþin pânã la o intervenþie a bãncii centrale. „Trendul cursului
din ultima perioadã este influenþat de turbulenþele de pe pieþele externe, de continuarea la nivel mondial a crizei subprime
ºi de presiunile inflaþioniste. Nu cifrele,
precum deficitul de cont curent, influenþeazã cursul, acestea erau deja cunoscute“, e de pãrere Bogdan Baltazar.
Totodatã, acesta considerã cã raportul
leu/euro este în ultima vreme foarte mult
influenþat de pariurile marilor bãnci
strãine care joacã pe leu în contextul
expectaþiilor de slãbire a acestuia. Din a
doua jumãtate a anului trecut analiºtii
bãncilor strãine au devenit tot mai pesimiºti în privinþa evoluþiei leului ºi atenþioneazã asupra nivelului ridicat al deficitului de cont curent, dupã ce în trecut se
întrecuserã în estimãri pozitive, indicând
chiar ºi cotaþii de sub 3 lei pentru un euro,
începând din 2009.
Economistul nu vede cursul la un
nivel de peste 3,8 lei/euro ºi spune cã dacã
acest lucru se va întâmpla, pragul va fi
atins într-un interval foarte scurt. „La
jumãtatea anului mã aºtept la un curs de
3,5-3,55 lei/euro, pentru ca la finele lui
2008 acesta sã atingã un nivel de 3,353,4lei/euro“, a mai adãugat analistul.

Perspective negative
Recent, Agenþia de evaluare financiarã Fitch Ratings a revizuit perspectiva
calificativului României ºi al altor trei
state din regiune, de la „stabil“ la „nega8 |
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tiv“, unul dintre principalii factori care au
stat la baza deciziei fiind creºterea deficitului de cont curent.Revizuirea se referã
la datoriile pe termen lung în valutã ºi
monedã naþionalã ale României.
Calificativele au fost reafirmate la
„BBB“, pentru datoriile pe termen lung în
valutã, ºi la „BBB plus“, pentru cele în
lei, se aratã într-un comunicat al Fitch.În
acelaºi timp, agenþia a menþinut calificativul „F3“ pentru datoriile în valutã pe termen scurt, precum ºi plafonul de þarã la
„A minus“.Alãturi de perspectiva ratingului României, au fost revizuite, în

aratã în raportul economic periodic „UE
8+2“.Autorii raportului mai subliniazã cã
un nivel înalt al deficitului de cont curent
este cu atât mai îngrijorãtor cu cât gradul
de îndatorare în monedã strãinã este mai
ridicat într-o anumitã þarã.Acoperirea
deficitului de cont curent prin investiþii
strãine directe variazã în regiune, de la o
acoperire completã sau substanþialã în
Bulgaria, Cehia, Polonia ºi Slovacia, pânã
la o mai mare dependenþã de investiþii de
portofoliu în Ungaria ºi de împrumuturi
în þãrile baltice, Slovenia ºi din ce în ce
mai mult în România.Analiºtii Bãncii

coborâre, la „negativ“„ ºi cele ale Bulgariei, Estoniei ºi Lituaniei. Mai mult,
perspectivele privind ajustarea deficitului
de cont curent în România ºi Bulgaria
sunt destul de reduse, se aratã într-un
raport al Bãncii Mondiale (BM).În cele
douã þãri menþionate, deficitul de cont
curent continuã sã se adânceascã,
reprezentând una dintre cele mai importante vulnerabilitãþi faþã de condiþiile
internaþionale în curs de deteriorare, se

Mondiale noteazã cã dezechilibrele
externe au început sã se reducã în statele
baltice ºi Bulgaria, dar s-au adâncit în
România ºi Polonia. Totodatã Banca
Europeanã de Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BERD) atrage atenþia autoritãþilor
române cã o provocare importantã pentru
þara noastrã în acest an va fi menþinerea
sub control a cheltuielilor publice, mai
ales cã am intrat într-un an cu alegeri
electorale|
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Regimul fiscal al reevaluãrilor
de mijloace fixe
În conformitate cu Hotãrârea de Guvern nr. 1861/2006
(Normele metodologice la Codul Fiscal) punctul 571 „surplusul
din reevaluarea imobilizãrilor corporale, care a fost anterior
deductibil, evidenþiat potrivit reglementãrilor contabile în contul
«Rezultatul reportat» sau în contul «Alte rezerve», analitice distincte, se impoziteazã la momentul modificãrii destinaþiei rezervei, distribuirii rezervei cãtre participanþi sub orice formã,
lichidãrii, divizãrii, fuziunii contribuabilului sau oricãrui alt
motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor
contabile. Pentru calculul profitului impozabil aceste sume sunt
elemente similare veniturilor. Înregistrarea ºi menþinerea în capitaluri proprii, respectiv conturi de rezerve sau rezultatul reportat,
analitice distincte, a rezervelor constituite în baza unor acte normative nu se considerã modificarea destinaþiei sau distribuþie.“

investiþiile efectuate pentru amenajarea terenurilor se amortizeazã linear într-o perioadã de pânã la 10 ani, conform art. 24
alin. 11 lit d.

Vânzare mijloace fixe cu reevaluare

Pasul 1: achiziþia terenului
211
=
401
100
(imobilizãri corporale-terenuri)
(furnizori)
Pasul 2: vânzarea
461
=
7583
502
6583
=
211
100
(imobilizãri corporale-terenuri)
Pasul 3: înregistrarea profitului impozabil pentru teren
Profit impozabil: 502-100=402
Pasul 4: calculul impozitului
Impozit: 402 *16%=64,32

Pasul 1: achiziþia terenului
211
= 401
100
(imobilizãri corporale-terenuri) (furnizori)
Pasul 2: reevaluarea
211
= 105
400
(imobilizãri corporale-terenuri) (rezerve din reevaluare)
Pasul 3: vânzarea
461
= 7583
502
6583
= 211
500*
(imobilizãri corporale-terenuri)
105
= 1065
400
(rezerve din reevaluare)
*prin majorarea costului de achiziþie rezerva este deductibilã
la calcul profitului impozabil
Pasul 4: înregistrarea profitului impozabil
profit impozabil: 502-500=2
Dacã se utilizeazã rezerva în aceeaºi perioadã, atunci profitul
impozabil este: 2+400=402
1065
= 457
400
Pasul 5: calculul impozitului pentru teren
impozit 2*16%=0,32
Dacã se utilizeazã rezerva în aceeaºi perioadã, atunci impozitul este: 402 *16%=64,32

Atenþie!

Informaþii despre conturile folosite

Pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor, respectiv a
valorii fiscale rãmase neamortizate în cazul mijloacelor fixe
amortizabile, vor fi luate în calcul ºi reevaluãrile contabile efectuate dupã data de 1 ianuarie 2007, precum ºi partea rãmasã neamortizatã din reevaluãrile contabile efectuate în perioada 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2006, evidenþiate la data de 31 decembrie 2006. Nu se recupereazã prin intermediul amortizãrii fiscale reevaluãrile contabile efectuate dupã data de 1 ianuarie 2004
la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscalã
rãmasã neamortizatã la data reevaluãrii.
În cazul în care ulterior datei de 31 decembrie 2003 se efectueazã reevaluãri care determinã o descreºtere a valorii acestora
se procedeazã la o scãdere a rezervei din reevaluare în limita soldului creditor al rezervei, în ordinea descrescãtoare înregistrãrii
rezervei, iar valoarea fiscalã a terenurilor ºi valoarea fiscalã rãmasã neamortizatã a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeazã
corespunzãtor. În aceste situaþii, partea din rezerva din reevaluare
care a fost anterior dedusã se include în veniturile impozabile ale
perioadei în care se efectueazã operaþiunile de reevaluare ulterioare datei de 31 decembrie 2003.
Prin valoarea fiscalã rãmasã neamortizatã se înþelege diferenþa dintre valoarea de intrare fiscalã ºi valoarea amortizãrii fiscale. În valoarea de intrare fiscalã se include ºi taxa pe valoarea
adãugatã devenitã nedeductibilã, în conformitate cu prevederile
titlului VI „Taxa pe valoarea adãugatã“.
Facem precizarea cã în conformitate cu art 24 alin 4 lit a, terenurile nu reprezintã mijloace fixe amortizabile. Cheltuielile cu

Contul 105 „Rezerve din reevaluare“. Cu ajutorul acestui
cont se þine evidenþa rezervelor din reevaluarea imobilizãrilor
corporale ºi a altor reevaluãri efectuate potrivit legii. Contul 105
„Rezerve din reevaluare“ – este un cont de pasiv.
În creditul contului 105 „Rezerve din reevaluare“ se înregistreazã:
 creºterea de valoare rezultatã din reevaluarea imobilizãrilor
corporale (211, 212, 213, 214).
În debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare“ se înregistreazã:
 rezerva din reevaluare trecutã la rezerve (106);
 descreºterile faþã de valoarea contabilã netã, rezultate din
reevaluarea imobilizãrilor corporale (211, 212, 213, 214);
Soldul creditor al contului reprezintã rezerva din reevaluarea
imobilizãrilor corporale.
Contul 211 „Terenuri“. Este un cont de activ. Cu ajutorul
acestuia se þine evidenþa terenurilor ºi a amenajãrilor de terenuri
(racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrãrile de acces etc.).
În debitul contului 211 „Terenuri“ se înregistreazã:
 valoarea terenurilor achiziþionate, a celor reprezentând
aport la capital, valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit ºi a
celor primite în regim de leasing financiar (404, 456, 131, 167);
 valoarea la cost de producþie a amenajãrilor de terenuri
realizate pe cont propriu (231, 722);
 valoarea creºterii rezultate din reevaluarea terenurilor
(105).

Vânzare mijloace fixe
fãrã reevaluare
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În creditul contului 211 „Terenuri“ se înregistreazã:
 valoarea terenurilor, respectiv amenajãrilor de terenuri
cedate, amortizate (281, 658);
 valoarea terenurilor aportate, retrase (456);
 valoarea descreºterii rezultate din reevaluarea terenurilor
(105);
 valoarea terenurilor care fac obiectul participãrii în naturã
la capitalul social al altei societãþi comerciale (261, 262, 263).
Soldul contului reprezintã valoarea terenurilor ºi costul efectiv al amenajãrilor de terenuri.
Contul 401 „Furnizori“. Þine evidenþa datoriilor ºi a decontãrilor în relaþiile cu furnizorii pentru aprovizionãrile de bunuri,
lucrãrile executate sau serviciile prestate. Este un cont de pasiv.
În creditul contului se înregistreazã:
 valoarea la preþ de cumpãrare sau standard (prestabilit) a
materiilor prime, materialelor consumabile, materiale de natura
obiectelor de inventar, animalelor tinere ºi la îngrãºat, mãrfurilor
ºi ambalajelor intrate în patrimoniu, achiziþionate cu titlu oneros
de la terþi pe bazã de facturi (301, 302, 303, 341, 346, 351, 354,
356, 357, 358, 361, 371, 381), precum ºi diferenþele de preþ nefavorabile aferente, în cazul în care evidenþa acestora se þine la preþuri standard (308, 348, 368, 378, 388);
 valoarea materialelor achiziþionate, nestocate ºi consumul
de energie ºi apã (604, 605);
 valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire,
facturate de furnizori (409);
 valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, mãrfurilor, ambalajelor etc. achiziþionate, în cazul folosirii metodei
inventarului intermitent (601, 602, 607, 608);
 valoarea lucrãrilor executate sau a serviciilor prestate de
terþi (611 la 626, 628, 471);
 valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost
evidenþiate anterior ca facturi nesosite (408);
 taxa pe valoarea adãugatã înscrisã în facturile furnizorilor
(4426, 4428);
 valoarea timbrelor fiscale ºi poºtale, biletelor de tratament
ºi cãlãtorie ºi a altor valori achiziþionate (532);
 diferenþele nefavorabile de curs valutar la sfârºitul exerciþiului financiar, din evaluarea soldului în valutã (665).

În debitul contului 401 „Furnizori“ se înregistreazã:
 plãþile efectuate cãtre furnizori (162, 512, 531, 541, 542);
 valoarea acceptatã a efectelor comerciale de plãtit (403);
 diferenþele favorabile de curs valutar aferente datoriilor

cãtre furnizori la decontare sau evaluare la sfârºitul exerciþiului
(765);
 valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizãrii plãþilor cu aceºtia (409);
 sumele nete achitate colaboratorilor ºi impozitul reþinut
(512, 531, 444);
 valoarea la preþ de înregistrare a produselor cuvenite
unitãþilor prestatoare ca platã în naturã potrivit prevederilor contractuale (345);
 datorii prescrise sau anulate (758);
 valoarea sconturilor obþinute de la furnizori (767);
 valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire,
predate furnizorului (409).
Soldul contului reprezintã sumele datorate furnizorilor.
Contul 457 „Dividende de platã“. Þine evidenþa dividendelor datorate acþionarilor sau asociaþilor corespunzãtor aportului la
capital. Contul 457 „Dividende de platã“ este un cont de pasiv.
În creditul contului se înregistreazã dividendele datorate
acþionarilor sau asociaþilor din profitul realizat (117).
În debitul contului se înregistreazã:
 sumele achitate acþionarilor sau asociaþilor (512, 531);
 impozitul pe dividende (446);
 sumele lãsate în contul curent al asociaþilor sau acþionarilor,
reprezentând dividende (455);
 datorii prescrise sau anulate (758).
Soldul contului reprezintã dividendele datorate acþionarilor
sau asociaþilor.
Contul 461 „Debitori diverºi“. Este un cont de activ. Þine
evidenþa debitorilor proveniþi din pagube materiale create de
terþi, alte creanþe provenind din existenþa unor titluri executorii ºi
a altor creanþe.
În debitul contului 461 „Debitori diverºi“ se înregistreazã:
 valoarea bunurilor ºi a producþiei în curs de execuþie, constatate lipsã sau deteriorate, imputate terþilor (758, 4427);
 valoarea titlurilor de plasament cedate (764, 502 la 508);
 preþul de vânzare al imobilizãrilor cedate (758, 4427);
 valoarea debitelor reactivate (754);
 suma împrumuturilor obþinute la valoarea de rambursare a
obligaþiunilor emise (161);
 dividende de încasat aferente titlurilor de plasament sau a
celor imobilizate (762, 761);
 valoarea despãgubirilor ºi a penalitãþilor datorate de terþi
(758);
 sumele datorate de terþi pentru concesiuni, locaþii de
gestiune, licenþe, brevete ºi alte drepturi similare (706);
 diferenþele favorabile de curs valutar rezultate în urma
raportãrii creanþelor la cursul de la închiderea exerciþiului financiar (765);
 dobânzile datorate de cãtre debitorii diverºi (766).
În creditul contului 461 „Debitori diverºi“ se înregistreazã:
 valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
 valoarea debitelor încasate (512, 531);
 valoarea debitelor scãzute din evidenþã (654);
 diferenþele nefavorabile de curs valutar, aferente debitelor
încasate sau la sfârºitul exerciþiului (665).
Soldul contului reprezintã sumele datorate unitãþii de cãtre
debitori.|
S TUDII
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Specialiºtii Deloitte România
prezintã ultimele modificãri ale
Codului Fiscal
Deloitte România face parte din cele
17 filiale naþionale ale firmei Deloitte
Touche Tohmatsu din Europa Centralã.
Biroul din România, înfiinþat în 1992, are
în prezent peste 300 de angajaþi ºi oferã
servicii clienþilor locali ºi internaþionali în
audit ºi servicii fiscale, consultanþã financiarã ºi consultanþã de management. Specialiºtii în consultanþã fiscalã Raluca
Rusu ºi Octavian Ionaºcu au acceptat sã
structureze ºi sã prezinte, pe scurt, în cele
ce urmeazã, modificãrile aduse Codului
Fiscal.
Ultimele modificãri ºi amendãri ale
Codului Fiscal au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2008. Acestea au fost
însoþite de modificãri ale prevederilor
normelor de aplicare ale principalei legi
fiscale, publicate în Monitorul Oficial cu
câteva zile înainte de schimbarea anului.
O parte importantã a modificãrilor
aduse Codului fiscal reprezintã rezultatul
întâlnirilor ºi corespondenþei avute de oficiali ai Ministerului Economiei ºi Finanþelor cu reprezentanþi ai diferitelor industrii, ai asociaþiilor profesionale, precum ºi
ai celor mai importante societãþi care oferã servicii de consultanþã fiscalã. Totodatã, pe lângã acestea, se semnaleazã ºi modificãri destinate ameliorãrii deficitului
bugetului general consolidat, cea mai importantã referindu-se la renunþarea la mãsurile de simplificare privind TVA în
cazul tranzacþiilor imobiliare ºi lucrãrilor
de construcþii-montaj.
O altã categorie de modificãri a vizat
includerea unor prevederi sau definiþii
recent introduse în legislaþia europeanã.
În rândurile de mai jos vom enumera
câteva dintre modificãrile survenite, oferind în unele cazuri ºi exemple de aplicare
a acestora.

Dispoziþii generale ºi
prevederi referitoare
la impozitul pe profit
 Veniturile din dizolvarea fãrã lichidare a unei persoane juridice române nu
vor mai fi considerate ca fiind obþinute în
România, indiferent dacã sunt primite în
România sau în strãinãtate;
 Organizaþiile non-profit vor considera drept venituri neimpozabile sumele
primite ca urmare a nerespectãrii condiþii-

lor în care s-a fãcut donaþia/sponsorizarea, condiþia fiind ca aceste sume sã fie
utilizate pentru realizarea obiectivelor
propuse pentru anul curent sau pentru anii
urmãtori;
 Despãgubirile primite de la societãþi
de asigurare aferente pagubelor produse
la activele corporale proprii neutilizate în
activitatea economicã vor fi tratate, de
asemenea, ca venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit;
 Sunt considerate nedeductibile
cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe în cazul în care,
ca urmare a efectuãrii unei reevaluãri, se
înregistreazã o descreºtere a valorii acestora;
 Cheltuielile cu acþiunile în cadrul
sistemului stock options plan sunt considerate cheltuieli fãcute în favoarea participanþilor (diferenþa între preþul de piaþã
ºi preþul de cumpãrare preferenþial)
 Se amânã pânã în 2010 introducerea
sistemului plãþilor anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat de contribuabili, alþii decât societãþi comerciale
bancare, persoane juridice române, sucursale din România ale bãncilor, persoane
juridice strãine;
Nu mai este necesarã depunerea declaraþiei privind plãþile ºi angajamentele de
platã cãtre persoanele nerezidente odatã
cu declaraþia de impozit pe profit.

Impozitul pe venit
 Veniturile neimpozabile vor include
sumele primite ca urmare a exproprierii
pentru cauza de utilitate publicã;
 Suma neimpozabilã dedusã lunar
din venitul impozabil de pensii creºte de
la 900 RON la 1.000 RON;
 Impozitul pentru contribuabilii care
realizeazã venituri bãneºti din agriculturã
se calculeazã prin reþinere la sursã prin
aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, începând cu data de 1 ianuarie 2009 în loc de 1 ianuarie 2008;

Taxa pe valoarea adãugatã
 Sunt aduse precizãri referitoare la
posibilitatea aplicãrilor mãsurilor de simplificare într-o operaþiune triunghiularã
unde cumpãrãtorul-revânzãtor este înregistrat în respectivul stat membru, fãrã a

fi însã ºi stabilit. Totodatã, se clarificã
condiþiile de aplicare a simplificãrii în
funcþie de compania responsabilã de
transportul bunurilor;
 Exigibilitatea TVA pentru livrãri ºi
achiziþii intracomunitare de bunuri intervine în cea de-a 15-a zi a lunii urmãtoare
celei în care a intervenit faptul generator
sau la data emiterii oricãrei facturi aferente operaþiunii respective (inclusiv facturi de avans);
 Definiþiile serviciilor financiare ºi
de asigurãri scutite de TVA au fost modificate în scopul armonizãrii cu
Directiva 112/2006. De asemenea, prin
norme se fac referiri la jurisprudenþa relevantã a Curþii Europene de Justiþie;
 A fost prelungitã perioada în care se
va face plata efectivã a TVA la organele
vamale pânã la data de 31 decembrie
2011. Taxarea inversã aferentã importurilor poate fi aplicatã doar pe baza certificatului de amânare la platã care poate fi obþinut în condiþiile introduse prin O.M.F.P.
500/2007;
 În cazul bunurilor de capital utilizate total sau parþial în alte scopuri decât
operaþiunile ce dau drept de deducere,
ajustarea dreptului de deducere se face o
singurã datã pentru întreaga perioadã de
ajustare rãmasã (excepþie fac cele supuse
pro-ratei);
Exemplul nr. 1
Datele problemei: o firmã de consultanþã cumpãrã un imobil pentru activitatea sa economicã la data de 25 iunie
2007 în valoare de 8.000.000 RON (TVA
= 1.520.000 RON). La 1 septembrie
2009, societatea decide sã utilizeze clãdirea integral în scop de locuinþã sau pentru
operaþiuni scutite fãrã drept de deducere.
Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu
începere de la 1 ianuarie 2007 ºi pânã în
anul 2026 inclusiv.
Rãspuns: ajustarea trebuie sã se
efectueze o singurã datã pe perioada rãmasã (2009-2026) ºi persoana trebuie sã
restituie 18/20 din TVA dedusã iniþial (=
1.368.000 RON). Dacã ulterior clãdirea
va fi din nou utilizatã pentru operaþiuni cu
drept de deducere, se va realiza ajustarea
o singurã datã pentru perioada rãmasã, în
favoarea societãþii.
februarie 2008 |
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Exemplul nr. 2
Datele problemei: o bancã a achiziþionat un echipament IT (ce va fi utilizat
atât pentru realizarea de operaþiuni cu
drept de deducere, cât ºi fãrã drept de deducere) la data de 1 noiembrie 2007 pentru suma de 100.000 RON, plus 19% TVA
(19.000 RON).
Pro-rata provizorie pentru 2007 este
de 4%.
Rãspuns:
 TVA dedusã: 19.000 RON x 4% = 760
RON
 Pro-rata definitivã 2007 = 3%.
 TVA de dedus efectiv : 19.000 RON x
3% = 570 RON
 Ajustare in favoarea statului: 760 – 570
= 190 RON.
 Ajustare pentru restul perioadei (2008 2012), astfel:
 TVA

aferentã achiziþiilor (19.000
RON) / 5 = 3.800 RON
 TVA dedusã efectiv în primul an (570
RON) / 5 =114 RON
Rezultatul înmulþirii lui 3.800 cu prorata definitivã a fiecãruia din urmãtorii
ani se va compara cu 114 ºi se vor face
ajustãrile de rigoare, fie în favoarea statului, fie în favoarea companiei, astfel:

depãºirii plafoanelor de protocol, sponsorizare sau mecenat.
Se eliminã mãsurile de simplificare
referitoare la aplicarea taxãrii inverse
pentru lucrãrile de construcþii-montaj,
livrãri de clãdiri, pãrþi de clãdire ºi
terenuri. În eventualitatea în care pentru
efectuarea unor astfel de operaþiuni au
fost încasate avansuri ºi/sau au fost emise
facturi pentru valoarea totalã sau parþialã
pânã la data de 31 decembrie 2007 inclusiv, dar formalitãþile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzãtor
la cumpãrãtor sunt îndeplinite dupã 1 ia-

Anul 2008: pro-rata definitivã – 5%
Anul 2009: pro-rata definitivã – 2%
Deducere permisã: 3.800 RON x 5% = 190 RON Deducere permisã: 3.800 RON x
2% = 76 RON
Deja dedus: 114 RON
Deja dedus: 114 RON
Deducere suplimentarã: 190 – 114 = 76 RON
De plãtit la stat: 114 – 76 = 38 RON
Anul 2010: pro-rata definitivã – 4%
Anul 2011: pro-rata definitivã – 7%
Deducere permisã: 3.800 RON x 4% = 152 RON Deducere permisã:
3.800 RON x 7% = 266 RON
Deja dedus: 114 RON
Deja dedus: 114 RON
De plãtit la stat: 152 – 114 = 33 RON
Deducere suplimentarã:
266 – 114 = 152 RON
În cazul activelor corporale fixe casate înainte sau dupã expirarea duratei normale de funcþionare se aplicã prevederile
privind ajustarea dreptului de deducere
pentru bunurile de capital;

nuarie 2008, se aplicã regimul normal de
taxare numai pentru diferenþa dintre valoarea livrãrii ºi valoarea avansurilor
încasate / sumelor înscrise în facturi emise pânã la data de 31 decembrie 2007;

Exemplul nr. 3

Exemplul nr. 4

Datele problemei: o persoanã impozabilã cumpãrã un utilaj a cãrui duratã
normalã de funcþionare este de 5 ani, la
data de 30 noiembrie 2007, în valoare de
12.000 RON + TVA (19% = 2.280 RON)
ºi deduce 2.280 RON. La data de 2
decembrie 2010, mijlocul fix este casat.
Rãspuns: în acest caz, existã o ajustare în favoarea statului în valoare de 2/5
din 2.280 RON, respectiv 912 RON.
Autofacturarea este obligatorie ca document pentru colectarea de TVA în cazul

Datele problemei: o societate înregistratã ca plãtitoare de TVA a încheiat în
cursul anului 2007 un contract în valoare
de 8.000.000 RON cu o societate de dezvoltare imobiliarã în vederea construirii
unui nou sediu. Societatea a plãtit în 2007
la semnarea contractului un avans de
25%, urmând sã achite restul sumei la
momentul transferului titlului de proprietate, adicã în toamna lui 2008. Furnizorul a emis facturã pentru avansul încasat, urmând ca în 2008 sã emitã factura
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pentru întreaga valoare a imobilului astfel:
Rãspuns:
 Va storna factura de avans emisã în
2007: 2.000.000 RON (fãrã TVA) cu semnul minus
 Va menþiona valoarea clãdirii:
8.000.000 RON din care:
– regularizare facturi parþiale 2007:
2.000.000 RON (cu semnul plus, fãrã
TVA, taxare inversã)
– diferenþa 2008: 6.000.000 RON –
TVA aferentã 1.140.000 RON
Totalul valorii clãdirii trebuie, de
asemenea, precizat:
Total = 9.140.000 RON, din care rest
de platã 7.140.000 RON

Impozite ºi taxe locale
A fost eliminatã prevederea referitoare la scutirea de la plata impozitului pe
clãdiri ºi a impozitului pe teren care putea
fi acordatã de consiliile locale pentru persoanele juridice care efectueazã investiþii
de peste 500.000 euro pe o perioadã de
pânã la 5 ani inclusiv. În locul acesteia,
începând din 2008 consiliul local poate
acorda astfel de scutiri numai în condiþiile
elaborãrii unor scheme de ajutor de stat ºi
în concordanþã cu prevederile Ordonanþei
de urgenþã 117/2006 privind procedurile
naþionale în domeniul ajutorului de stat.
Dorim sã menþionãm cã modificãrile
aduse la Codul Fiscal au fost emise prin
intermediul unei Ordonanþe de urgenþã
(majoritatea modificãrilor au fost aduse
de O.U.G. 206/2007) care nu au fost încã
aprobatã de Parlament prin intermediul
unei legi. În acest sens, cu toate cã modificãrile menþionate sunt aplicabile de la
începutul acestui an, modificãri ulterioare
aduse de Legea de aprobare nu pot fi
excluse.|
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Operaþii privind mãrfurile (I)
– Importul de mãrfuri –
O companie are ca obiect de activitate comercializarea mãrfurilor cu ridicata. Astfel, importã mãrfuri la preþul extern de
100.000 EURO la cursul de 3,68 lei/EURO.Taxele vamale sunt
de 16%, iar comisionul vamal de 0,5% din preþul extern al mãrfurilor. Taxele vamale, comisionul ºi TVA-ul se achitã prin virament bancar, în lei. Mãrfurile se achitã prin bancã la cursul de
3,71 lei/EURO. Mãrfurile se evalueazã la costul de achiziþie.
Pasul 1 – recepþia mãrfurilor importate
100.000x3,68=368.000 (preþul extern)
371
= 401
368.000
(mãrfuri)
(furnizori)
368.000x16/100 = 58.880
371
= 446
58.880
(mãrfuri)
(alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate)
368.000x0,5/100 = 1.840
371
= 446
1.840
(mãrfuri)
(alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate)
Pasul 2 – achitarea TVA-ului prin bancã
(368.000+58.880+1.840)x16/100 = 428.720
4426
= 5121
428.720
(TVA deductibilã)
(conturi la bãnci în lei)
Pasul 3 – achitarea accizelor ºi a comisionului vamal
58.880+1.840 = 60.720
446
= 5121
60.720
(alte impozite, taxe
(conturi la bãnci în lei)
ºi vãrsãminte asimilate)
Pasul 4 – Achitarea mãrfurilor la cursul intern de 3,71
lei/EURO
3,71 – 3,68 = 0,03
0,03 x 100.000 = 3.000
%
= 5124
371.000
(conturi la bãnci în valutã)
401
368.000
(furnizori)
665
3.000
(cheltuieli din diferenþe decurs valutar)

Atenþie!
Potrivit ultimelor modificãri ale Codului Fiscal, a fost prelungitã pânã la 31 decembrie 2011 perioada de aplicare a sistemului
de platã la organele vamale a taxei pe valoarea adãugatã aferentã
importurilor de bunuri din state terþe. Începând cu anul 2012
(pânã când România îºi va fi întãrit sistemul de control TVA) vor
fi aplicate din nou mãsurile de platã simplificatã a TVA-ului pentru toþi importatorii, aºa cum se aplicã în prezent pentru importatorii care realizeazã importuri în anii precedenþi de cel puþin 150
milioane de lei.

Informaþii despre conturile utilizate
Contul 371 „Mãrfuri“. Cu ajutorul acestui cont se þine evidenþa existenþei ºi miºcãrii stocurilor de mãrfuri. Acesta este un
cont de activ.
În debitul contului 371 „Mãrfuri“ se înregistreazã:
 valoarea la preþ de înregistrare a mãrfurilor achiziþionate
(401, 408, 446, 542);
 valoarea la preþ de înregistrare a mãrfurilor reprezentând
aportul în naturã al acþionarilor ºi asociaþilor (456);
 valoarea mãrfurilor aduse de la terþi (357, 401);

 valoarea la preþ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar,
animalelor ºi pãsãrilor, vândute ca atare (301, 302, 303, 361);
 valoarea la preþ de înregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de desfacere (345);
 valoarea la preþ de înregistrare a mãrfurilor primite de la
societãþile din grup, alte societãþi legate prin participaþii, unitãþi
sau subunitãþi (451, 452, 481, 482);
 valoarea la preþ de înregistrare a mãrfurilor constatate plus
la inventar ºi a celor primite cu titlu gratuit (607, 758);
 valoarea adaosului comercial ºi taxa pe valoarea adãugatã
neexigibilã, în situaþia în care evidenþa mãrfurilor se þine la preþ
cu amãnuntul (378, 4428).
În creditul contului 371 „Mãrfuri“ se înregistreazã:
 valoarea la preþ de înregistrare a mãrfurilor ieºite din
gestiune prin vânzare ºi lipsurile de inventar (607);
 valoarea la preþ de înregistrare a mãrfurilor trimise la terþi (357);
 valoarea adaosului comercial ºi a taxei pe valoarea adãugatã
neexigibilã aferentã mãrfurilor ieºite din gestiune (378, 4428);
 valoarea la preþ de
înregistrare a mãrfurilor
livrate societãþilor din
grup, alte societãþi legate
prin participaþii, unitãþi
sau subunitãþi (451, 452,
481, 482);
 valoarea donaþiilor
ºi pierderilor din calamitãþi (658, 671).
Soldul contului reprezintã valoarea la preþ de
înregistrare a mãrfurilor
existente în stoc la sfârºitul perioadei.
Contul 4426 – „Taxa pe valoarea adãugatã (TVA) deductibilã“. Cu ajutorul acestui cont se þine evidenþa taxei pe valoarea
adãugatã deductibilã ºi este un cont de activ.
În debitul contului 4426 „Taxa pe valoarea adãugatã
deductibilã“ se înregistreazã:
 sumele reprezentând taxa pe valoarea adãugatã deductibilã
potrivit legii (401, 404, 512, 542);
 sumele reprezentând taxa pe valoarea adãugatã evidenþiatã
anterior ca amânatã la plata (4428).
În creditul contului se înregistreazã:
 sumele compensate din taxa pe valoarea adãugatã colectatã
(4427);
 diferenþele rezultate la sfârºitul perioadei între taxa pe valoarea
adãugatã deductibilã ºi taxa pe valoarea adaugatã colectatã (4424);
 prorata din taxa pe valoarea adaugatã deductibilã devenitã
nedeductibilã (635).
Acest cont nu prezintã sold.
Contul 446 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate“.
Cu ajutorul acestui cont se þine evidenþa deconturilor cu bugetul
statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele ºi
vãrsãmintele asimilate cum sunt: accizele, impozitul pe þiþeiul din
producþia internã ºi pe gaze naturale, impozitul pe dividende,
impozitul pe clãdiri ºi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea
terenurilor proprietate de stat, vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite ºi taxe.|
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Operaþii privind mãrfurile (II)
– Mãrfuri returnate –
Un depozit en-gros livreazã unui detailist un lot de mãrfuri cu
preþul de vânzare de 6.000 RON plus TVA. Factura se va plãti prin
bancã. Anterior, depozitul a achiziþionat mãrfurile la costul de
achiziþie de 5.000 RON. Cota de adaos practicatã de detailist este
de 30%. Furnizorul þine evidenþa mãrfurilor la cost de achiziþie iar
clientul, la preþ de vânzare cu amãnuntul. Ulterior, detailistul
returneazã mãrfurile furnizorului. Restituirea creanþei încasate de
la client se va face în numerar. În cele ce urmeazã se va prezenta
separat contabilitatea depozitului ºi cea a clientului detailist.

Contabilitatea depozitului
Pasul 1 – livrarea mãrfurilor + descãrcarea gestiunii de
mãrfurile vândute
4111
= %
7.140
(clienþi)
707
6.000
(venitul din vânzarea mãrfurilor)
4427
1.140
(TVA colectatã)
607
= 371
5.000
(cheltuieli privind mãrfurile) (mãrfuri)
Pasul 2 – decontarea facturii prin bancã
5121
= 4111
7.140
(conturi în lei la bãnci)
(clienþi)
Pasul 3 – înregistrarea facturii privind returnarea mãrfurilor, inclusiv stornarea descãrcãrii gestiunii de mãrfurile
vândute clienþilor
4111
= %
7.140
(clienþi)
707
6.000
(venituri din vânzarea mãrfurilor)
4427
1.140
(TVA colectatã)
607
= 371
5.000
(cheltuieli privind mãrfurile)
(mãrfuri)
Pasul 4 – restituirea creanþelor de cãtre furnizor
411
= 5311
7.140
(clienþi)
(casa în lei)

Contabilitatea clientului
Pasul 1 – recepþia mãrfurilor
= 401
7.140
(furnizori)
371
6.000
(mãrfuri)
4426
1.140
(TVA deductibilã)
371
= %
3.282
(mãrfuri)
378 (6.000x30%)
1.800
(diferenþe de preþ la mãrfuri)
4428 (7.800x16%)
1.248
(TVA neexigibilã)
Pasul 2 – achitarea facturii
401
= 5121
7.140
(furnizori)
(conturi la bãnci în lei)
Pasul 3 – returnarea mãrfurilor
%
= 401
7.140
(furnizori)

%
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371
6.000
(mãrfuri)
4426
1.140
(TVA deductibilã)
371
= %
3.282
(mãrfuri)
378
1.800
(diferenþe de preþ la mãrfuri)
4428
1.248
(TVA neexigibilã)
Pasul 4 – încasarea creanþelor de la furnizor în numerar
5311
= 401
7.140
(casa în lei)
(furnizori)

Informaþii despre conturile utilizate
Contul 707 „Venituri din vânzarea mãrfurilor“. Cu ajutorul acestui cont se þine evidenþa veniturilor din vânzarea mãrfurilor. Contul 707 „Venituri din vânzarea mãrfurilor“ este un
cont cu funcþie de pasiv.
În creditul contului 707 se înregistreazã:
 preþul de vânzare al mãrfurilor vândute clienþilor (411);
 preþul de vânzare al mãrfurilor pentru care nu s-au întocmit
facturi (418);
 sumele încasate în
numerar din vânzarea mãrfurilor (531).
Contul 707 poate fi debitat, în cursul perioadei, cu
veniturile realizate din operaþii de participaþie transferate coparticipanþilor.
La sfârºitul perioadei,
soldul contului 707 se
transferã asupra contului de
profit ºi pierdere (121).
Contul 371 „Mãrfuri“.
Cu ajutorul acestui cont se
þine evidenþa existenþei ºi miºcãrii stocurilor de mãrfuri ºi este un
cont de activ.
În debitul contului se înregistreazã:
 valoarea la preþ de înregistrare a mãrfurilor achiziþionate
(401, 408, 446, 542);
 valoarea la preþ de înregistrare a mãrfurilor reprezentând
aportul în naturã al acþionarilor ºi asociaþilor (456);
 valoarea mãrfurilor aduse de la terþi (357, 401);
 valoarea la preþ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar,
animalelor ºi pãsãrilor, vândute ca atare (301, 302, 303, 361);
 valoarea la preþ de înregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de desfacere (345);
 valoarea la preþ de înregistrare a mãrfurilor primite de la
societãþile din grup, alte societãþi legate prin participaþii, unitãþi
sau subunitãþi (451, 452, 481, 482);
 valoarea la preþ de înregistrare a mãrfurilor constatate plus
la inventar ºi a celor primite cu titlu gratuit (607, 758);
 valoarea adaosului comercial ºi taxa pe valoarea adãugatã
neexigibilã, în situaþia în care evidenþa mãrfurilor se þine la preþ
cu amãnuntul (378, 4428).|
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Operaþii generale privind
subvenþiile pentru investiþii
Subvenþiile pentru investiþii sunt privite drept sume cu titlu
gratuit, nerambursabile ºi, foarte important, nepurtãtoare de dobândã în scopul finanþãrii unor investiþii pe termen lung.
Contabilitatea subvenþiilor pentru investiþii se realizeazã cu
ajutorul contului 131 „subvenþii pentru investiþii“. Alte conturi
specifice utilizate sunt: 445 „Subvenþii“, 7584 „Venituri din subvenþii pentru investiþii“.
Pasul 1: înregistrarea subvenþiilor de primit
445
=
131
(subvenþii)
(subvenþii pentru investiþii)
Pasul 2: primirea subvenþiei
5121
= 445
(conturi la bãnci în lei)
(subvenþii)
Pasul 3: achiziþionarea bunului (utilaj)
%
= 404
(furnizori de imobilizãri)
2131
(echipamente tehnologice)
4426
(TVA deductibilã)
Pasul 4: plata datoriei faþã de furnizorul de imobilizãri
404
= 5121
(furnizori de imobilizãri)
(conturi la bãnci în lei)
Pasul 5: amortizarea lunarã a bunului (utilaj)
6811
=
2813
(cheltuieli de exploatare
(amortizarea investiþiilor
privind amortizarea
mijloacelor de transport,
imobilizãrilor)
animalelor, plantaþiilor)
Pasul 6: trecerea lunarã la venituri a unei plãþi din subvenþii
131
= 7584
(subvenþii pentru investiþii) (venituri din subvenþii pentru investiþii)

Informaþii despre conturile utilizate
Contul 131 „Subvenþii pentru investiþii“. Cu ajutorul acestui cont se þine evidenþa subvenþiilor guvernamentale ºi altor
resurse primite pentru finanþarea investiþiilor, precum ºi a imobilizãrilor primite cu titlu gratuit. Evidenþa analiticã se conduce pe
feluri de subvenþii. Contul 131 „Subvenþii pentru investiþii“ este
un cont de pasiv.
În creditul contului se înregistreazã:
 valoarea subvenþiilor pentru investiþii primite sau de primit
(512, 445);
 valoarea brevetelor, licenþelor altor drepturi ºi valori similare primite cu titlu gratuit (205);
 valoarea terenurilor ºi mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit (211, 212, 213, 214).
În debitul contului 131 se înregistreazã:
 partea din subvenþia pentru investiþii restituitã sau de restituit (512, 462);
 cota parte a subvenþiilor pentru investiþii trecute la venituri
corespunzãtor amortizãrii calculate (758).
Soldul contului reprezintã subvenþiile pentru investiþii nevirate la rezultatul exerciþiului.
Contul 445 „Subvenþii“. Cu ajutorul acestui cont se þine
evidenþa decontãrilor privind subvenþiile de la buget sau provenite din contribuþii financiare nerambursabile. Acesta este un cont
de activ.

În debitul contului se înregistreazã:
sumele alocate de la buget, precum ºi valoarea altor subvenþii pentru investiþii de primit (131);
 valoarea subvenþiilor pentru diferenþe de preþ ºi a altor subvenþii de primit (741);
 valoarea subvenþiilor guvernamentale primite drept compensaþii pentru pierderile înregistrate de o persoanã juridicã, ca
urmare a efectuãrii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (771).
În creditul contului se înregistreazã valoarea subvenþiilor
încasate (512). Soldul contului reprezintã subvenþiile de primit.
Contul 758 Alte venituri din exploatare. Cu ajutorul acestui cont se þine evidenþa veniturilor realizate din alte surse decât
cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activitãþii
de exploatare. Contul 758 „Alte venituri din exploatare“ este un
cont cu funcþie de pasiv.
În creditul contului 758 se înregistreazã:
 sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri
sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);
 valoarea amenzilor despãgubirilor ºi penalitãþilor datorate
de terþi (461);
 cota-parte a subvenþiilor pentru investiþii recunoscutã la
venituri corespunzãtor amortizãrii înregistrate (131);
 bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361,
371, 381, 512, 531);
 bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizãri (301,
302, 303);
 drepturi de personal neridicate, prescrise (426);
 sumele cuvenite unitãþii, datorate de cãtre bugetul statului,
altele decât impozite ºi taxe (448);
 datorii prescrise sau anulate (401 la 405, 428, 431 la 438,
441, 4423, 444, 446, 447, 448, 455, 457, 458, 462);
 preþul de vânzare al imobilizãrilor corporale ºi necorporale
cedate (451, 461).
Contul poate fi debitat, în cursul perioadei, cu veniturile realizate din operaþii de participaþie transferate coparticipanþilor.
La sfârºitul perioadei, soldul contului se transferã asupra contului de profit ºi pierdere (121).
Contul 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizãrile
ºi provizioanele“. Cu ajutorul acestui cont se þine evidenþa cheltuielilor de exploatare privind amortizãrile ºi provizioanele. Contul este unul cu funcþie de activ.
În debitul contului se înregistreazã:
 valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri ºi cheltuieli (151);
 amortizarea aferentã imobilizãrilor necorporale ºi corporale
(280, 281);
 valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizãrilor
necorporale sau corporale (290, 291, 293);
 valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor ºi
producþiei în curs de execuþie (391 la 398);
 valoarea provizioanelor constituite pentru creanþe neîncasabile, clienþi dubioºi, rãu platnici sau în litigiu (491, 496).
Contul poate fi creditat în cursul perioadei, pentru operaþiile în
participaþie, cu sumele transmise pe bazã de decont. La sfârºitul
perioadei, soldul contului 681 se transferã asupra contului de profit ºi pierdere (121).|
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Studii de caz

Monografie contabilã ePayment
– încasãri în lei
Scop: Înregistrarea în contabilitate a vânzãrilor încasate
prin intermediul GECAD ePayment International

Cazul 1. Comanda în valoare de 250.000 lei aprobatã de
ePayment ºi livratã de Comerciant SRL cãtre Client Final (livrare
în România).
a. Document emis de Comerciant SRL cãtre Client Final: factura de vânzare a produselor (va însoþi marfa livratã în urma
primirii confirmãrii de platã prin sistemul ePayment. La data facturãrii se va face urmãtoarea înregistrare contabilã:
4111 = % 250.000 lei
Client Final 704 (707)
4427
b. Document emis de GECAD ePayment International cãtre
Comerciant SRL: factura de vânzare a serviciilor, conform contractului (comisionul lunar aferent tranzacþiilor de la punctul a.,
cumulate). La data emiterii se face urmãtoarea înregistrare (presupunând cã tranzacþia de la punctul a. este unicã din luna respectivã, iar comisionul este 10%):
% = 401 25.000 lei
622 Gecad ePayment
4426
c. Virament de la GECAD ePayment International cãtre Comerciant SRL: diferenþa între suma încasatã în numele Comer16 |
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ciant SRL la punctul a. ºi suma facturatã la punctul b. La data
încasãrii sumei în contul Comerciant SRL se fac urmãtoarele
înregistrãri:
5121 = 4111 225.000 lei
ClientFinal
401 = 4111 25.000 lei
Gecad ePayment ClientFinal
4111 = clienþi
704 = venituri din servicii, sau
707 = venituri din vânzarea mãrfurilor
4427 = TVA colectatã (facturi clienþi)
401 = furnizori
622 = cheltuieli privind comisioanele, sau
628 = alte cheltuieli cu serviciile
4426 = TVA deductibilã (facturi furnizori)
5121 = disponibil la bãnci în lei
Cazul 2: Comanda în valoare de 250.000 lei aprobatã de
ePayment ºi livratã de Comerciant SRL cãtre Client Final (livrare
în afara României ~ export). Înregistrãrile rãmân similare, cu
TVA = 0% la punctul a.|

Interviu

UHY Audit CD – facilitarea accesului pe
piaþa externã a companiilor româneºti
în acord cu dispoziþiile Codului Fiscal
Interviu cu dna Camelia Dobre – Managing Partener UHY Audit CD
UHY este o organizaþie internaþionalã
de firme independente de consultanþã fiscalã ºi audit, al cãrui organism de coordonare este compania britanicã, Urbach Hacker Young International Limited. Prezentã în peste 66 de þãri ºi având 190 de
birouri în întreaga lume, UHY este una
dintre cele mai importante reþele internaþionale din domeniul auditului ºi consultanþei fiscale.
De ce ºi în România? „Pentru cã România reprezintã o piaþã interesantã din
punct de vedere investiþional. Integrarea
europeanã, climatul investiþional favorabil,
politica fiscalã competitivã, au determinat
ca România sã devinã o piaþã atractivã
pentru investiþiile strãine, multe companii
multinaþionale urmãrind sã-ºi dezvolte
centre strategice pentru a coordona activitãþile lor de business din aceastã parte a
Europei“, ne-a lãmurit dl John Wolfgang,
Preºedinte al UHY International.
Þinta companiei pe piaþa româneascã
este sã devinã una din cele 3 companii de
top în domeniul consultanþei fiscale, audit
ºi contabilitate pentru companiile mici ºi
mijlocii din România. În activitatea totalã, ponderea serviciilor de audit este de
44%, consultantã fiscalã 30% ºi contabilitate 25%. Pe parcursul lui 2007 ponderea activitãþii de audit a crescut cu 10%
pentru ca în general piaþa serviciilor de
audit este într-o continuã dezvoltare.
Majoritatea clienþilor UHY Audit CD
sunt companii româneºti cu capital strãin
care înregistreazã o creºtere rapidã ºi care
provin din domenii diverse: construcþii, comerþ, industria de prelucrare, transport internaþional, turism, asigurari, publicitate, IT.
Pentru 2008, UHY Audit CD S.R.L.
se aºteaptã la o creºtere de 50% a cifrei
sale de afaceri.
Doamna Camelia Dobre, Managing
Partener pentru UHY România a acceptat
sã rãspunda catorva întrebãri cu privire la
ultimele modificãri din Codul Fiscal ºi
aplicabilitatea lor în practicã.

mânã cu cea a Uniunii Europene. Noutãþile din 2008 au atât aspecte pozitive cât ºi
negative.
Revista Conta: Unde intervin
cele mai importante schimbãri ale
Codului Fiscal?

Camelia Dobre: Cele mai importante
schimbãri intervin tot la TVA, impozitul
care a prezentat cele mai multe modificãri
odatã cu aderarea la UE. Principalele modificãri, aplicabile de la 1 ianuarie 2008
sunt:
1. eliminarea aplicãrii mãsurilor de
simplificare (taxãrii inverse) pentru lucrãrile de construcþii-montaj, livrarea de clãdiri noi, parþi de clãdire ºi terenuri construibile;
2. asigurarea unui regim similar bunurilor distruse ca urmare a unor calamitãþi
naturale sau a unor cauze de forþã majorã,
ºi pentru bunurile pierdute sau furate, dovedite legal astfel cum sunt prevãzute
prin norme;
3. modificarea exigibilitãþii taxei pentru livrãri ºi achiziþii intracomunitare, în

sensul cã aceasta intervine la data facturãrii dacã factura este emisã înainte de a
15-a zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit faptul generator (chiar ºi în cazul
facturilor de avans);
4. modificarea prevederilor referitoare
la operaþiunile financiare – numai recuperarea creanþelor rãmânând operaþiune
taxabilã;
5. introducerea ajustãrii unice în cazul
bunurilor de capital utilizate parþial pentru
operaþiuni fãrã drept de deducere a taxei
(prin norme se stabilesc reguli tranzitorii
pentru situaþia în care pentru 2007 s-a
efectuat ajustarea prevãzutã la art. 149
alin.(4) lit.a) pentru o cincime sau, dupã
caz, o douãzecime din taxa dedusã iniþial);
6. modificarea termenului de facturare
– factura se va emite pânã în cea de-a 15a zi a lunii urmãtoare celei în care ia naºtere faptul generator al taxei, cu excepþia
cazului în care factura a fost deja emisã.
De asemenea, persoana impozabilã trebuie sã emitã o facturã cãtre fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor încasate în
legãturã cu o livrare de bunuri sau o

Revista Conta: Cum percepeþi
per total modificãrile Codului Fiscal
de la 1 ianuarie 2008?

Camelia Dobre: Modificãrile Codului Fiscal vin sã armonizeze legislaþia ro-

Camelia Dobre, Managing Partener pentru UHY România
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Interviu
prestare de servicii, cel târziu pânã în cea
de-a 15-a zi a lunii urmãtoare celei în care
a încasat avansurile;
7. prelungirea termenului pentru plata
efectivã a TVA la vamã – pânã la 31 decembrie 2011;

Impozitul pe profit
1. Art.7 se completeazã cu definirea
valorii fiscale pentru mijloace fixe amortizabile ºi terenuri
Valoarea fiscalã pentru mijloace fixe
amortizabile ºi terenuri o reprezintã costul
de achiziþie, de producþie sau valoarea de
piaþã a mijloacelor fixe dobândite cu titlu
gratuit ori constituite ca aport, la data
intrãrii în patrimoniul contribuabilului, utilizatã pentru calculul amortizãrii fiscale,
dupã caz. În valoarea fiscalã se includ ºi
reevaluãrile contabile efectuate potrivit
legii. În cazul în care se efectueazã reevaluãri ale mijloacelor fixe amortizabile care determinã o descreºtere a
valorii acestora sub costul de
achiziþie, de producþie sau al
valorii de piaþã a mijloacelor fixe dobândite cu
titlu gratuit ori constituite ca aport, dupã
caz, valoarea fiscalã rãmasã neamortizatã a mijloacelor fixe amortizabile se
recalculeazã pânã la nivelul
celei stabilite pe baza costului
de achiziþie, de producþie sau
a valorii de piaþã a mijloacelor
fixe dobândite cu titlu gratuit
ori constituite ca aport, dupã
caz. În situaþia reevaluãrii terenurilor care
determinã o descreºtere a valorii acestora
sub costul de achiziþie sau sub valoarea de
piaþã a celor dobândite cu titlu gratuit ori
constituite ca aport, dupã caz, valoarea fiscalã este costul de achiziþie sau valoarea de
piaþã a celor dobândite cu titlu gratuit ori
constituite ca aport, dupã caz“.
2. Articolul 15 alineatul (1), litera e)
se abrogã.
Acest articol prevedea scutirea de la
plata impozitului pe profit a cultele religioase, pentru veniturile obþinute din activitãþi economice care sunt utilizate pentru
susþinerea activitãþilor cu scop caritabil;
3.Art 15 aliniatul (2) se completeazã
cu urmãtoarele litere:
Organizaþiile nonprofit, organizaþiile
sindicale ºi organizaþiile patronale sunt
scutite de la plata impozitului pe profit
pentru urmãtoarele tipuri de venituri:
„l) sumele primite ca urmare a nerespectãrii condiþiilor cu care s-a fãcut donaþia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sã fie utilizate
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de cãtre organizaþiile nonprofit, în anul
curent sau în anii urmãtori, pentru realizarea scopului ºi obiectivelor acestora,
potrivit actului constitutiv sau statutului,
dupã caz;
m) veniturile realizate din despãgubiri
de la societãþile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii,
altele decât cele care sunt utilizate în
activitatea economicã;
n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit
prevederilor titlului III.“
4.La articolul 21 intervin urmatoarele
modificari:
Alineatul (2) litera e: Sunt deductibile... „e) cheltuielile de transport ºi de
cazare în þarã ºi în strãinãtate, efectuate
pentru salariaþi ºi administratori, precum
ºi pentru alte persoane fizice asimilate
acestora, stabilite prin norme;
5. alineatului (3) litera l se modificã
ºi va avea urmãtorul cuprins: Sunt
deductibile limitat ...l) cheltuielile pentru funcþionarea,
întreþinerea ºi repararea
locuinþelor de serviciu situate în localitatea unde se aflã
sediul social sau unde
societatea are sedii secundare, deductibile în limita
corespunzãtoare suprafeþelor construite prevãzute de
Legea locuinþei nr. 114/
1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, care se majoreazã din punct de
vedere fiscal cu 10%. Iniþial se fãcea ºi
precizarea cã diferenþa nedeductibilã trebuie recuperatã de la beneficiari, respectiv
chiriaºi/locatari.
6. La articolul 21 alineatul (4) se introduce o nouã literã, litera º), cu urmãtorul
cuprins: Sunt nedeductibile... „º) cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor
mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuãrii unei reevaluãri, se înregistreazã o descreºtere a valorii acestora.“
7. La articolul 34 litera b) a alineatului
(1) ºi alineatul (7) se modificã ceea ce
presupune: Amânarea introducerii sistemului plãþii anuale a impozitului pe profit, cu plãþi anticipate efectuate trimestrial
în contul impozitului pe profit anual, datorat de contribuabili,cu excepþia societãþilor bancare, pânã în 2010;
8. La articolul 35, alineatul (2) se
abrogã ceea ce presupune renunþarea la
obligaþia depunerii o datã cu declaraþia de
impozit pe profit anualã, a declaraþie privind plãþile ºi angajamentele de platã cãtre persoanele nerezidente, care cuprinde

scopul ºi suma fiecãrei plãþi, numele ºi
adresa beneficiarului.

Impozitul pe venit
1. Impunerea veniturilor obþinute din
valorificarea produselor agricole vândute
cãtre unitãþi specializate pentru colectare
prin utilizarea cotei de 2% în 2008, urmatã de o creºtere cu 1% în anii urmãtori,
respectiv 3% în 2009 ºi 4% în 2010;
2. Creºterea plafonului lunar privind
venitul neimpozabil din pensii de la 900
lei la 1.000 lei;
3. Includerea în venituri impozabile
ale persoanelor fizice a celor realizate sub
forma câºtigurilor la jocuri de noroc tip
cazino ºi maºini electronice; (neimpozabile în prezent);
4. Clarificarea textului vizând transferuri ale dreptului de proprietate sau dezmembrãmintelor acestuia în cazul proprietãþilor imobiliare, prin alte proceduri
decât cea notarialã sau judecãtoreascã;
5. Definirea mai largã a categoriei de
„venituri din alte surse“ pentru a acoperi
categorii de venituri nementionate expres
in textul Codului fiscal.
6.Impunerea veniturilor din cesiunea
brevetelor de cãtre titular (cerinta U.E.).
Revista Conta: Care consideraþi
cã sunt modificãrile care vor
eficientiza activitatea financiarã?

Camelia Dobre: Eliminarea aplicãrii
mãsurilor de simplificare (taxãrii inverse)
pentru lucrãrile de construcþii-montaj, livrarea de clãdiri noi, pãrþi de clãdire ºi terenuri construibile. Eliminarea obligaþiei
depunerii o datã cu declaraþia de impozit
pe profit anualã, a declaraþie privind plãþile ºi angajamentele de platã cãtre persoanele nerezidente, care cuprinde scopul
ºi suma fiecãrei plãþi, numele ºi adresa
beneficiarului
Revista Conta: Sunt mãsuri care
vor duce la îngreunarea / sporirea
birocraþiei în activitatea curentã a
firmelor?

Camelia Dobre: În modificãrile pe
2008 la Codul Fiscal nu am constatat astfel de mãsuri.
Revista Conta: Prin prisma
ultimelor reglementãri ale Codului
Fiscal, care sunt segmentele cele
mai avantajate?

Camelia Dobre: Segmentele cele mai
avantajate sunt construcþiile, microîntreprinderile în general deoarece se pãstreazã
facilitatea de impozitare redusã, pentru
2008 cota de impozitarea a veniturilor
microîntreprinderilor fiind de 2,5%.|

Analizã

Ofertele bãncilor pentru locuinþe
R ALUCA D OBRE

Metodele prin care românii pot face
rost de bani pentru a-ºi lua casa mult visatã sau a aduce confortul în casa pe care
deja o deþin sunt din ce în ce mai variate.
Se vorbeºte foarte mult despre creditul
ipotecar ºi cel de nevoi personale cu ipotecã, însã nu a fost mediatizat prea mult
sistemul austriac Bauspar. Economisirea
ºi creditarea în domeniul locativ este un
concept relativ nou pe piaþa bancarã româneascã ºi presupune acceptarea de depozite de la clienþi pentru o perioadã determinatã de timp ºi acordarea acestora
unor credite cu dobândã fixã. El se bazeazã pe stimularea economisirii pentru obþinerea unui credit suportabil care sã nu
împovãreze bugetul personal.
Produsul este oferit în lei ºi se adreseazã persoanelor cu venituri medii ºi
mici. În acest scop se încheie un contract
de economisire – creditare în baza cãruia
clientul economiseºte o sumã reprezentînd „suma minimã de economisire“ ºi
dobândeºte dreptul de a primi un credit cu
dobândã fixã.

Prima de stat se acordã
pentru fiecare membru al
familiei care a deschis cont
Pe parcursul perioadei de economisire, statul plãteºte o primã pentru depunerile anuale, primã ce se acordã pentru sumele economisite în anul calendaristic
respectiv de cãtre client, în condiþiile legii. Aceasta este de 15% din suma economisitã, nu mai mult de 120-150 euro.
Aceasta diferã în funcþie de statutul beneficiarului, suma maximã fiind oferitã persoanelor cu trei sau mai mulþi copii în
întreþinere. Pentru perioada de economisire nu existã restricþii de vârstã, ceea ce
înseamnã cã ºi minorii pot fi titulari de
contract, pãrinþii urmând sã efectueze depunerile în numele acestora. Aceasta înseamnã cã o familie formatã din patru
membri poate deschide patru conturi de

economisire, iar la sfârºitul anului, contul
aferent fiecarui membru va beneficia de
prima acordatã de stat. Aceasta pentru cã
prima de stat poate fi obþinutã de fiecare
titular de cont în parte, indiferent de cine
a fãcut alimentarea contului.

Suma economisitã determinã
valoarea creditului
Clientul stabileºte împreunã cu ofiþerul de credit sau cu un ofiþer de cont al
bãncii care este suma de care doreºte sã
beneficieze în momentul acordãrii creditului, denumitã suma contractatã. În funcþie de aceasta, va trebui ca într-o perioadã
stabilitã încã de la început sã economiseascã 40% în cazul HVB Banca pentru
Locuinþe sau 50% din suma contractatã la
Raiffeisen Banca pentru Locuinþe.
Raiffeisen Banca pentru Locuinþe
s-a lansat pe piaþa bancarã româneascã în
2004 ºi potrivit ultimului raport al activitãþii, reuºise sã atragã peste 100.000 de
clienþi pânã la sfârºitul anului 2006. Clientul bãncii, titularul unui astfel de contract trebuie sã economiseascã cel puþin
jumãtate din suma contractatã ºi va beneficia de o dobândã fixã de 3% la soldul
economisit. La finalul perioadei de economisire (de minim 18 luni), clientul beneficiazã de un credit a carui valoare va fi
egalã cu suma totalã a economiilor. Dobânda pe care banca o va percepe pentru
împrumutul acordat este de 6% pe an, fixã
pentru întreaga perioadã a creditului.
Banca solicitã un comision de deschidere de 1% din suma contractatã ºi perceput în momentulu semnãrii contractului
de economisire-creditare ºi un comision
de acordare a creditului de 3% din valoarea creditului contractat.
HVBpL, înfiinþatã în septembrie
2005, a reuºit sã atragã 10.000 de clienþi
pânã la sfârºitul lui 2006, estimând o dublare a numãrului pentru finalul lui 2007.
Banca acordã credite dupã expirarea celor
18 luni obligatorii de economisire, înce-

pând din martie a anului urmãtor. Produsul are douã variante: Bauspar Avantaj ºi
Bauspar Constant.
Bauspar Avantaj reprezintã un instrument atractiv de economisire prin dobânda de 3% pe an plus bonus de dobândã de
50% pentru primii doi ani, plus prima de
stat de 15% din suma economisitã anual.
Bauspar Constant aduce ca element de
noutate dobânda la credit de 4,5%, fixã
pentru întreaga perioadã de creditare.
Creditul este o opþiune a clientului,
acesta poate folosi produsul doar pentru
economisire, însã aceasta numai în condiþiile în care perioada de economisire este
de minimum 5 ani. Clienþii care economisesc mai mult de 5 ani, pot sã întrebuinþeze
suma economisitã, inclusiv dobândã ºi
primã de stat în orice domeniu, de exemplu
ºi pentru achiziþionarea unei maºini.
Clientul care a economisit mai puþin de 5
ani trebuie sã aducã dovada cã prima de
stat a fost folositã în domeniul locativ.
Banca percepe un comision de
deschidere de 1,6% din suma contractatã.
Ambele bãnci oferã posibilitatea
rambursãrii în avans a creditului fãrã a
percepe un comision suplimentar. Bãncile
mai percep un comision de administrare a
contului de economisire, de care solicitantul trebuie sã întrebe pe ofiþerul de
credit.

Prima de la stat,
sub semnul întrebãrii
În acest moment, statul acordã, printro lege din 2004, prime anuale de 120-150
de euro celor care apeleazã la sistemul de
economisire-creditare. În plus, Banca Naþionalã acordã o derogare bãncilor pentru
locuinþe de la constituirea rezervelor minime obligatorii.
Însã la jumãtatea anului trecut, Ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice ºi locuinþelor, Laszlo Borbely a fãcut o declaraþie îngrijorãtoare cu ocazia unei conferinþe de afaceri romano-maghiare: „Nu
ºtiu cât va mai rezista bugetul de stat pentru acordarea acestor subvenþii. În Ungaria, deja s-a stopat subvenþionarea pentru
bauspartkassen“.
Cu toate acestea, este cunoscut planul
Erste Bank ºi BCR de a infiinþa o bancã
pentru locuinþe în acest an, în scopul unei
mai bune segmentare a clientelei.
ªi reprezentanþii CEC au anunþat încã
din 2007 cã poartã deja discuþii cu BNR
pentru a deschide o instituþie de economisire-creditare.|
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A fost lansat programul de sprijinire
a microîntreprinderilor
Recent au fost aprobate reglementãrile privitoare la Axa prioritarã 4 „Sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri regional ºi local“. De real interes se bucurã Domeniul de intervenþie 4.3 „Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor“. Aceastã
axã prioritarã vizeazã crearea ºi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor,
de importanþã regionalã ºi localã, reabilitarea siturilor industriale ºi sprijinirea iniþiativelor antreprenoriale regionale ºi locale, care sã faciliteze crearea de noi locuri de muncã ºi creºterea economicã durabilã. POR se va concentra pe dezvoltarea de structuri de sprijinire a afacerilor
specifice fiecãrei regiuni, în special în zonele mai puþin dezvoltate, aflate în declin
economic, care sã atragã investiþii ºi sã
creeze locuri de muncã. POR va sprijini ºi
reabilitarea siturilor industriale, acestea
urmând sã devinã un factor economic important pentru dezvoltarea localã ºi regionalã.
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Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor va avea, totodatã, un rol important în dezvoltarea economicã regionalã ºi
localã ºi crearea de noi locuri de muncã.
Domeniile de intervenþie în cadrul
acestei axe prioritare sunt:
4.1. Dezvoltarea durabilã a structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanþã
regionalã ºi localã
4.2. Reabilitarea siturilor industriale
poluate ºi neutilizate ºi pregãtirea pentru
noi activitãþi
4.3. Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor
Alocarea financiarã orientativã pentru
Programul Operaþional Regional 20072013 este de 4.568,34 milioane euro, din
care 3.726,02 milioane euro din Fondul
Regiunea Nord est Sud est
Alocarea
financiarã 32,66

26,51

European pentru Dezvoltare Regionalã
(FEDR), restul reprezentând fonduri publice naþionale ºi fonduri private.
Din totalul fondurilor alocate pentru
Programul Operaþional Regional, alocarea financiarã pentru axa prioritarã 4
„Sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri regional ºi local“ este de 709,89 milioane euro, din care 633,42 milioane euro
din FEDR ºi 76,47 milioane euro cofinanþare naþionalã.
Alocarea financiarã orientativã pentru
perioada 2007-2013, pentru domeniul de
intervenþie 4.3 „Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor“ este de 200,09 milioane
euro (FEDR). Repartizarea acestei alocãri
financiare indicative pe regiuni de dezvoltare se prezintã astfel (milioane euro):

Sud

Sud vest

Vest

Nord
vest

Centru Bucureºti
Ilfov

28,47

28,03

20,69

24,19

21,81

17,73

Fonduri europene
Alocarea financiarã disponibilã pentru acest prim apel de proiecte este de
39,43 milioane euro. Repartizarea orientativã a acestei alocãri financiare pe regiuni
de dezvoltare se prezintã astfel (milioane
euro):

de minimis) se acordã în limita maximã
determinatã ºi numai pentru rambursarea
cheltuielilor eligibile.
Deºi un proiect eligibil în cadrul acestui domeniu de intervenþie cade sub incidenþa schemei de ajutor de minimis, pu-

Regiunea Nord est Sud est

Sud

Sud vest

Vest

Nord
vest

Alocarea
financiarã

5.61

5.52

4.08

4.77

6.44

5.22

Valoarea maximã a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordat unei
întreprinderi, din fonduri publice, într-o
perioadã de pânã la 3 ani fiscali (ultimii 2
ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanþare ºi anul curent depunerii
cererii de finanþare) este de 200.000 de
euro, în conformitate cu reglementãrile
comunitare privind concurenþa ºi ajutorul
de stat.
În cazul întreprinderilor din domeniul
transportului rutier (transportul de marfã
ºi transportul de cãlãtori pe cale rutierã),
valoarea maximã a ajutorului ce poate fi
acordat în regim de minimis este de
100.000 de euro.
Ajutorul de minimis se acordã sub
formã de finanþare nerambursabilã.
Plafonul de minimis se aplicã indiferent de sursa finanþãrii publice (de la
bugetul de stat sau din fonduri comunitare). Plafonul este exprimat în numerar,
ca valoare brutã, înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaþii fiscale.
Solicitantul va completa ºi semna Declaraþia de eligibilitate, pe propria rãspundere, în care va menþiona ºi informaþii referitoare la alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali, precum ºi în
anul curent datei la care depune cererea de
finanþare, pentru a se putea verifica încadrarea în limita de 200.000 euro (respectiv 100.000 euro). În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanþãri nerambursabile, valoarea maximã a ajutorului
pe care îl poate solicita în regim de minimis (finanþarea nerambursabilã), de
200.000 euro (respectiv 100.000 euro) se
va reduce corespunzãtor.
Organizaþia finanþatoare (e.g. Autoritatea de management sau Organismul intermediar pentru POR, în cazul acestui
domeniu de intervenþie) are obligaþia de a
informa beneficiarul de finanþare nerambursabilã asupra caracterului de ajutor de
minimis al acelei finanþãri, cu menþionarea cadrului legal în care a fost acordatã
finanþarea, respectiv Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 privind aplicarea Art.
87 ºi 88 din Tratat asupra ajutorului de
minimis.
Finanþarea nerambursabilã (ajutorul

Centru Bucureºti
Ilfov
4.30

3.49

tând obþine cofinanþare nerambursabilã în
limita de minimis, se menþin condiþiile
privind limita minimã ºi maximã a valorii
totale a proiectului (suma cheltuielilor eligibile ºi neeligibile) ºi contribuþia proprie
minimã a solicitantului la valoarea eligibilã a proiectului, de 10%.
Un pas important în accesarea acestor
fonduri îl constituie elaborarea Planului de
afaceri pe modelul celui prezentat de noi.
Planul de afaceri – model orientativ
 Introducere
 Scurtã descriere

misiune, obiective

a firmei, viziune,

 Scurtã descriere a produsului (produselor), serviciului (serviciilor)
 Scurtã descriere a echipei de coordonare, management, resurse umane implicate

Descrierea microîntreprinderii

În acest capitol descrieþi, în detaliu,
firma, menþionând urmãtoarele:
 Denumirea firmei
 Forma de organizare
 Numele complete ale administratorilor ºi acþionarilor.
 Localizare, adresa sediului social
principal, sucursale, filiale
 Definirea afacerii/ activitãþii. Descrieþi, pe scurt, produsele ºi/sau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai
jos).
 Istoria firmei. Descrieþi dezvoltarea
ºi evoluþia produselor/ serviciilor, precum
ºi evoluþia vânzãrilor, profiturilor. Descrieþi poziþia curentã a firmei.
 Obiectivele firmei – planul de dezvoltare pentru urmãtorii ani (pânã la 5
ani), evidenþiind modul cum acesta se co-
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releazã cu investiþia propusã prin proiect.
Descrieþi obiective realiste ºi credibile.
 Prezentarea produsului/ serviciului
În acest capitol, descrieþi ºi explicaþi,
în detaliu, produsul/serviciul ce face
obiectul investiþiei.
 Descrierea produsului: caracteristici
fizice (mãrime, formã, culoare, design,
capacitãþi), tehnologia utilizatã în producerea/ dezvoltarea lui (materii prime,
echipamente, forþã de muncã, patente etc.
– localizaþi, la nivel de regiune de dezvoltare/judeþ, sursa acestor elemente).
 Descrierea serviciului: ce reprezintã, ce nevoi satisface, care sunt materialele ºi echipamentele necesare prestãrii serviciului, etape în procesul de prestare a
serviciului, beneficii pentru clienþi.
Prezentaþi modul în care tehnologiile
noi, moderne vor fi utilizate în producerea/ menþinerea/ dezvoltarea produsului/ serviciului.
Evidenþiaþi calitãþi/avantaje ale produsului/ serviciului dvs. faþã de cel al
competitorilor.
Puteþi, de asemenea, sã enumeraþi/ descrieþi produse/ servicii viitoare ºi planificarea dezvoltãrii acestora, evidenþiind astfel evoluþia strategiei de dezvoltare a produsului/ serviciului în funcþie de evoluþia
pieþei.
Analiza pieþei

Descrieþi piaþa pe care activaþi sau pe
care intenþionaþi sã intraþi:
 aria geograficã de acoperire a produsului/ serviciului
 clienþi existenþi ºi potenþiali
 analiza stadiului actual al pieþei –
nevoi ºi tendinþe
 previzionarea creºterii pieþei
 definirea potenþialelor segmente ale
pieþei produsului/serviciului dvs.
 analiza principalilor participanþi pe
piaþa produsului/serviciului; punctele tari
ºi punctele slabe ale competitorilor (direcþi ºi indirecþi); elemente care influenþeazã comportamentul cumpãrãtorilor
 analiza principalelor modalitãþi de
distribuþie a produselor/ serviciilor pe piaþã
Strategia de marketing

Descrieþi strategia de abordare/introducere a produselor ºi serviciilor pe piaþã
(sau de menþinere/ îmbunãtãþire a cotei de
piaþã în cazul unor servicii existente). Tot
aici se va evidenþia strategia de marketing
pentru promovarea produselor ºi serviciilor respective ºi modalitãþile de punere în
practicã a acesteia, inclusiv:
 Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje oferite faþã de
competitori
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 Poziþionarea pe piaþã a produsului/
serviciului, caracteristici care îl diferenþiazã de competitori
 Politica de preþ, legãtura dintre
politica de preþ, caracteristicile produsului/ serviciului ºi tendinþele pieþei
 Promovarea produsului/ serviciului
 Distribuþia produsului/ serviciului
 Strategia de vânzãri: descrieþi modalitatea în care firma va aborda clienþii
(e.g. modalitãþi de comunicare)
 Previzionarea vânzãrilor, în baza
analizei pieþei
 Analiza financiarã
 Calculaþiile de costuri ºi venituri
care fundamenteazã proiecþiile de cheltuieli ºi venituri.
 Proiecþia bilanþului (lunar în primul
an de analizã ºi anual pentru ceilalþi ani de
analizã)
 Proiecþia contului de profit ºi
pierdere
 Proiecþia fluxului de lichiditãþi
(cash-flow)
 Planul ºi sursele de finanþare a

investiþiei (pe durata implementãrii
proiectului ºi dupã încetarea finanþãrii
nerambursabile)
 Orizontul de timp pentru analiza
financiarã – 10 ani.
 Rata de actualizare financiarã – 8%.
În cadrul evaluãrii tehnice ºi financiare a proiectului, se vor avea în vedere:
 Necesitatea finanþãrii nerambursabile: pentru ca un proiect sã necesite intervenþie financiarã din partea fondurilor
structurale, rata internã de rentabilitate financiarã calculatã la costul investiþiei
(RIRF/c) trebuie sã fie mai micã decât
rata de actualizare (RIRF/c < 8%)
 Durabilitatea financiarã a proiectului este evaluatã prin verificarea fluxului
de numerar net cumulat (neactualizat).
Acesta trebuie sã fie pozitiv în fiecare an
al perioadei de analizã. La determinarea
fluxului de numerar net cumulat se vor lua
în considerare toate costurile (eligibile ºi
neeligibile) ºi toate sursele de finanþare
(atât pentru investiþie, cât ºi pentru operare
ºi funcþionare, inclusiv veniturile nete).|

Juridic

Inventarierea elementelor de activ
ºi de pasiv ale instituþiilor publice
Autoritãþile publice, ministerele ºi celelalte organe ale administraþiei publice
centrale ºi locale, instituþiile publice autonome ºi instituþiile publice subordonate
au obligaþia sã întocmeascã situaþii financiare trimestriale ºi anuale. Situaþiile financiare anuale se compun din Bilanþ,
Contul de rezultat patrimonial, Situaþia
fluxurilor de trezorerie, Situaþia modificãrilor în structura activelor nete/capitalurilor, Conturile de execuþie bugetarã ºi
anexe la situaþiile financiare. Situaþiile financiare se întocmesc în lei, fãrã subdiviziunile leului, iar pentru necesitãþi proprii de informare ºi la solicitarea unor
organisme internaþionale, se pot întocmi
situaþii financiare ºi într-o altã monedã.
Situaþiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin Ordinul
ministrului finanþelor publice nr. 616/ 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice
privind întocmirea, semnarea, depunerea,
componenþa ºi modul de completare a situaþiilor financiare trimestriale ale instituþiilor publice în 2006, precum ºi modelele
acestora, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie
2006 ºi modelele aprobate prin Ordinul
ministrului finanþelor publice nr. 40/2007
publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.65 din 26 ianuarie 2007, adaptate structurii indicatorilor aprobaþi în Legea bugetului de stat pe 2007 nr. 486/
2006, ºi ale ordonanþelor de rectificare,
precum ºi altor reglementãri în vigoare.
Formulare ce compun situaþiile financiare la 31 decembrie 2007 sunt afiºate pe
pagina web a Ministerului Economiei ºi
Finanþelor (www.mfinante.ro/legislaþie/
reglementãri contabile), tot acolo fiind
afiºate ºi corelaþiile dintre formularele de
situaþii financiare.
Ministerul Economiei ºi Finanþelor
elaboreazã Contul general anual de execuþie a bugetului de stat ºi respectiv, Contul de execuþie a bugetului asigurãrilor sociale de stat, pe care le prezintã Guvernului ºi care, dupã verificare de cãtre
Curtea de Conturi a României, se aprobã
de Parlament. Totodatã, Finanþele întocmesc anual bilanþul instituþiilor publice al
instituþiilor publice, care se prezintã Guvernului odatã cu Contul general anual de
execuþie a bugetului de stat.
Prezentãm în continuare inventarierea
elementelor de activ ºi de pasiv ale insti-

tuþiilor publice la 31 decembrie 2007. În
conformitate cu prevederile art.7 alin. (1)
din Legea contabilitãþii nr. 82/1991 republicatã, cu modificãri ºi completãri, instituþiile publice au obligaþia sã efectueze
inventarierea generalã a elementelor de
activ ºi de pasiv deþinute la începutul acti-

vitãþii, cel puþin odatã pe an pe parcursul
funcþionãrii lor, în cazul fuziunii sau încetãrii activitãþii, precum ºi în alte situaþii
prevãzute de lege.
Inventarierea anualã a elementelor de
activ ºi de pasiv se face, de regulã, cu ocazia încheierii exerciþiului financiar, avân-
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du-se în vedere ºi specificul activitãþii
fiecarei unitãþi. Rãspunderea pentru buna
organizare a lucrãrilor de inventariere revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaþia gestionãrii elementelor de activ ºi de pasiv ºi care elaboreazã ºi transmite comisiilor de inventariere proceduri scrise adaptate la specificul unitãþii.
Toate bunurile inventariate se înscriu
în listele de inventariere, care trebuie întocmite pe locuri de depozitare, pe gestiuni ºi categorii de bunuri. Pentru inventarierea elementelor de activ ºi de pasiv ce
nu reprezintã bunuri este suficientã prezentarea lor în situaþii analitice distincte
care sã fie totalizate ºi sã justifice soldul
conturilor sintetice.
Inventarierea elementelor de activ ºi
de pasiv se efectueazã prin constatarea
existentului ºi a apartenenþei acestora la
unitãþile deþinãtoare în conformitate cu
cerinþele prevãzute în normele privind inventarierea pentru fiecare categorie. Bunurile din domeniul public al statului ºi
unitãþilor administrativ-teritoriale date în
administrarea instituþiilor publice ºi regiilor autonome se inventariazã în mod distinct în cadrul acestor unitãþi. Bunurile
aparþinând altor unitãþi se inventariazã ºi
se înscriu în liste separate care se transmit
spre confirmare proprietarilor.
Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fãrã miºcare ori greu
vandabile, comenzi în curs, abandonate
sau sistate, precum ºi pentru creanþele ºi
obligaþiile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de inventariere separate sau situaþii analitice separate, dupã caz.
În ceea ce priveºte creanþele ºi obligaþiile faþã de terþi, acestea sunt supuse
verificãrii ºi confirmãrii pe baza extraselor soldurilor debitoare ºi creditoare ale
conturilor de creanþe ºi datorii care deþin
ponderea valoricã în totalul soldurilor
acestor conturi. În situaþia unitãþilor care
efectueazã decontarea creanþelor ºi obligaþiilor pe bazã de conturi sau deconturi
externe periodice confirmate de cãtre partenerii externi, aceste documente þin locul
extraselor de cont confirmate.
Totodatã, instituþiile publice au obligaþia sã completeze Registrul-inventar, pe
baza inventarierii faptice a fiecãrui cont
de activ ºi de pasiv. Elementele de activ ºi
de pasiv înscrise în Registrul-inventar au
la bazã listele de inventariere, proceseleverbale de inventariere, situaþii analitice
sau alte documente care justificã conþinutul fiecãrui post din bilanþ.
În situaþia constatãrii unor plusuri de
gestiune bunurile respective se vor evalua
la valoarea justã. În cazul constatãrii unor
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lipsuri în gestiune, imputabile, ordonatorii
de credite vor lua mãsura imputãrii acestora la valoarea lor de înlocuire. La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care
lipsurile în gestiune nu sunt considerate
infracþiuni, se va avea în vedere posibilitatea compensãrii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, în condiþiile legii.
Pe baza Registrului-inventar ºi a balanþei de verificare sintetice întocmite la
31 decembrie se întocmeºte bilanþul care
face parte din situaþiile financiare anuale,
ale cãrui posturi, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 82/1991 republicatã,
cu modificãri ºi completãri ºi ale reglementãrilor contabile aplicabile, trebuie sã
corespundã cu datele înregistrate în con-

area elementelor de activ cu ocazia
inventarierii.
Instituþiile publice care opteazã pentru
evaluarea elementelor de activ cu ocazia inventarierii vor avea in vedere urmãtoarele:
a) Evaluarea activelor fixe ºi a stocurilor, cu ocazia inventarierii, se face la
valoarea actualã a fiecãrui element, denumitã valoare de inventar, stabilitã în funcþie de utilitatea bunului, starea acestuia ºi
preþul pieþei. Activele fixe necorporale ºi
corporale constatate ca fiind depreciate se
vor evalua la valoarea actualã a fiecãruia,
stabilitã în funcþie de utilitatea sa ºi preþul
pieþei.
b) Creanþele se evalueazã la valoarea
probabilã de încasat.

tabilitate, puse de acord cu situaþia realã a
elementelor de activ ºi de pasiv stabilitã
pe baza inventarului.

c) Titlurile de valoare se evalueazã la
valoarea de piaþã potrivit prevederilor
pct.1.8 din Normele metodologice privind
inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale
institutiilor publice la 31 decembrie 2006
aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.40/2007.
d) În cazul în care se constatã cã valoarea de inventar, stabilitã în funcþie de
utilitatea bunului pentru unitate, starea
acestuia ºi preþul pieþei, este mai mare
decât valoarea cu care acesta este evidenþiat în contabilitate, în listele de inventariere se vor înscrie valorile din contabilitate. În cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai micã decât valoarea din contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar.|

Evaluarea elementelor
de activ ºi de pasiv cu ocazia
inventarierii
Evaluarea elementelor de activ ºi de
pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prevederilor reglementãrilor contabile aplicabile, precum ºi ale normelor
privind inventarierea. Evaluarea se efectueazã cu respectarea principiului permanenþei metodelor, potrivit cãruia modelele ºi regulile de evaluare trebuie
menþinute, asigurând comparabilitatea în
timp a informaþiilor contabile.
Instituþiile publice aplicã opþional
reglementãrile în vigoare privind evalu-

IT

Check Point, formula pentru
protecþia împotriva pierderii de date
Pe circuit, pe Internet
sau în sala de consiliu, pierderea de date reprezintã întotdeauna o veste proastã.
Este suficient sã întrebaþi
companiile Ferrari sau McLaren, giganþii Formulei 1
implicaþi într-o controversã
privind documente tehnice
furate, fãrã a exista însã
probe. Sau Facebook, care
a expus recent, din greºealã, o bucatã din codul sursã
ºi de aceea, foarte posibil,
ºi propriii utilizatori. Sau
Monster.com, care a fãcut imensa greºealã de a pierde mai mult de un million de
înregistrãri ale clienþilor în favoarea
experþilor în „phishing“.
Companiile au de-a face cu presiuni
din ce în ce mai mari pentru a proteja toate tipurile de informaþii business. Aproape
toate afacerile se supun unei legi privind
protecþia informaþiilor personale sau ale
companiilor. De asemenea, sunt preocupate ca informaþiile confidenþiale interne
sã nu cadã în mâini nepotrivite. Protejarea
datelor a devenit o adevãratã cursã împotriva numãrului tot mai mare de hackeri
specializaþi. În organizaþia dumnavoastrã,
cine va trece primul linia de sosire?

O þintã în miºcare
Este o urgenþã realã gãsirea unei soluþii pentru a rezolva aceastã problemã.
Aceastã situaþie este ºi mai complicatã
datoritã necesitãþii de a proteja informaþiile sensibile, fie ele oprite – adicã stocate
în întreprindere sau pe un dispozitiv din
companie – sau în miºcare, în reþeaua corporate sau pe link-uri externe. Totuºi,
principala sarcinã se referã la controlul
accesului ºi folosirea informaþiilor sensibile de cãtre angajaþi ºi colaboratorii de
încredere.
Aceastã sarcinã a fost generatã de
afluxul de tehnologie pentru consumatori
la locul de muncã – cum ar fi playerele
media digitale, camerele, mesageria instant ºi site-urile de networking social,
dispozitivele USB –, care sunt surse potenþiale de pierderi. Avem de-a face cu un
interes tot mai mare pentru protecþia împotriva pierderii de informaþii (DLP), ca
urmare a faptului cã organizaþiile cautã
reguli de securitate, proceduri ºi instrumente pentru a ajuta la protejarea proprie-

Limitarea biroului
social

tãþii intelectuale ºi pentru a opri pierderea
de date. Care este formula potrivitã pentru
DLP? Ce ar trebui organizaþiile sã protejeze ºi cum sã controleze aceastã protecþie?
Un raport al Gartner din 2007 a identificat produsele consumer din companii
ca fiind unele dintre cele mai mari ameninþãri pentru securitatea corporate. Golurile de securitate pe care aceste produse ºi
aplicaþii le creeazã genereazã necesitatea
de a le închide ºi ca regulile de securitate
din companie sã acopere ºi aceste arii.
Raportul a nominalizat patru principale tehnologii ca prezentând cele mai mari
riscuri. Iatã care sunt ºi evaluarea soluþiilor ºi regulilor de securitate care pot oferi
control pentru fiecare tip de risc.

Oprirea conectãrilor
Dispozitivele USB (camerele, playerele MP3, dispozitivele portabile etc)
reprezintã principalul risc, potrivit raportului Gartner. Punctul de plecare pentru
protejarea datelor este includerea acestora
în regulile de folosire acceptate (AUP) ale
companiei, educarea utilizatorilor în ceea
ce priveºte importanþa respectãrii regulilor de securitate ºi riscurile la care este
expusã compania dacã ele nu sunt respectate. Dar regulile de securitate nu sunt suficiente!
Unele companii au optat pentru abordarea empiricã de a bloca porturile USB
cu lipici. O metodã mai eficientã însã este
investiþia într-un produs de control al porturilor, care poate bloca automat conectarea fãrã autorizaþie a dispozitivelor USB
la calculatoare. Produsele mai avansate
includ criptare transparentã, astfel încât
informaþia copiatã pe dispozitivele USB
sã devinã automat inaccesibilã hoþilor.

Activitatea de blogging
ºi folosirea site-urilor de networking social ar trebui adãugate, de asemenea, la AUP.
În ceea ce priveºte activitatea de blogging, este necesar
sã specificaþi cu ce program
este de acord compania ca
angajaþii sã discute. Proprietatea intelectualã a companiei ºi informaþiile confidenþiale ar trebui sã fie restricþionate pe bloguri ºi pe siteurile de networking social. În ceea ce priveºte dispozitivele USB, regulile de securitate ar trebui sã fie întãrite de produse, pentru a limita, în mod eficient, riscurile.

Problemele mobile
Dispozitivele mobile ruleazã aplicaþii
din ce în ce mai puternice, transportã o
cantitate mare de informaþii business ºi,
din ce în ce mai mult, devin o þintã pentru
codurile rãufãcãtoare. Companiile pot lua
mãsuri pentru a limita riscurile la care pot
fi expuse din cauza acestor dispozitive,
fãrã a recurge însã la interzicerea directã,
care nu poate fi realizatã. De exemplu,
poate fi instalatã criptarea pentru toate
dispozitivele mobile acceptate care au
acces la informaþiile sensibile. Asiguraþivã cã produsul de criptare pe care îl alegeþi este încercat, transparent ºi cã acþioneazã automat, eliminând interacþiunea
utilizatorului ºi creând o soluþie îmbunãtãþitã care îndeplineºte cerinþele de conformitate stringente.

Controlul de la distanþã
Angajaþii se conecteazã la resursele
companiei prin reþele ºi dispozitive pentru
controlul de la distanþã necontrolate, rezultã din raportul Gartner. Acest fenomen
poate creºte productivitatea, dar poate
crea, de asemenea, goluri în securitatea
reþelelor companiei. Organizaþiile ar trebui sã instaleze VPN-uri pentru a restricþiona accesul, pe baza verificãrii securitãþii endpoint-ului care aparþine utilizatorului. VPN-ul poate fi SSL sau IPSec, în
funcþie de necesitãþile companiei. Clienþii
IPSec permit un control ºi un management mai bun al punctului de acces de la
distanþã, care creºte în schimb protecþia
bunurilor companiei.|
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2007 a clasat din nou România pe
primele poziþii în „topul pirateriei“
În ultimii doi ani, pirateria ºi contrabanda cu bunuri contrafãcute au fost în
continuã creºtere, în ciuda faptului cã în
2007 Comisia Europeanã (CE) a anunþat
sancþiuni grave pentru aceste fapte. Raportul Comisiei Europene pentru anul
2006 arãta cã piaþa bunurilor contrafãcute
se ridica la 200 de miliarde de dolari, înregistrând o creºtere semnificativã faþã de
anii anteriori. Potrivit statisticilor CE,
numãrul bunurilor contrafãcute înregistrat
în 2006 pe piaþa neagrã din afara graniþelor Uniunii Europene a fost de peste 250
milioane de articole, triplu faþã de cel
afiºat în 2005.

Pentru a stopa acest fenomen, anul
trecut, mai multe organizaþii non-guvernamentale au demarat o serie de campanii
de informare a publicului cu privire la bunurile contrafãcute ºi la piraterie. Prin
aceste evenimente se dorea educarea cetãþenilor, dar mai ales informarea acestora
asupra fenomenului de piraterie ºi a modului în care acesta afecteazã economia
þãrii. Pentru cei care încalcã drepturile de
autor, Comisia Europeanã a propus pedepse mult mai aspre decât cele de pânã
acum, chiar ºi închisoare de pânã la 2 ani.

Închisoare pentru pirateria
software
În Uniunea Europeanã cele mai aspre
pedepse sunt aplicate pentru pirateria
software, acestea ajungând pânã la pedeapsa cu închisoarea.
În prima jumãtate a anului trecut au
fost realizate peste 350 de controale care
au vizat atât persoane fizice, cât ºi persoane juridice, în vederea depistãrii pirateriei de tip software. Pânã la jumãtatea
lui 2007 s-au pronunþat peste 22 de condamnãri pentru comiterea acestei infracþiuni, dintre care una a fost de închisoare cu
executare. Pe tot parcursul lui 2007 au
fost realizate peste 600 de controale în
domeniul IT.
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Firmele care au fost cel mai grav afectate de acest fenomen au încercat sã reducã numãrul de produse piratate oferind
clienþilor reduceri ce au ajuns pânã la 2530% pentru produsele originale.
Programul a funcþionat o perioadã,
asta pânã când firmele au început sã cumpere licenþe limitate pe care le foloseau
pentru mai multe calculatoare.
Dintre toate formele de piraterie, în
ultimii doi ani, cea care a afectat cel mai
mult economia þãrii a fost pirateria IT. Un
studiu realizat în anul 2006 de cãtre compania Business Software Alliance aratã cã
o scãdere de 10% a pirateriei IT ar putea
aduce anual beneficii de peste 40 de miliarde de dolari. Un alt beneficiu ar fi creºterea locurilor de muncã, acestea ajungând la 2,4 milioane pe an.
În 2005, România se clasa pe locul 8
în Europa în funcþie de cantitatea de bunuri contrafãcute care se aflau pe piaþã la
acea vreme. Un an mai târziu, în 2006,
acelaºi top clasa România pe locul 3 – cu
73%, în timp ce Europa de Est ocupa
prima poziþie – cu 71%.
În mod normal, aceste valori ar fi trebuit sã scadã în 2007, însã situaþia s-a
menþinut, deºi în anul precedent au fost
duse la bun sfârºit mai multe campanii
împotriva contrabandei ºi a pirateriei.|
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Vatra Dornei, Perla Bucovinei
Oraºul Vatra Dornei este situat în nordul României (judeþul Suceava), în Carpaþii Orientali, în culoarul depresionar ce
desparte grupa nordicã de grupa centralã
a acestora. Plasat la confluenþa Bistriþei
Aurii cu cel mai însemnat afluent al sãu
din cursul superior, Dorna, la o altitudine
de 802-808 m, ºi la 110 km sud-vest de
municipiul Suceava, oraºul are o poziþie
deosebit de favorabilã faþã de cele mai
importante cãi de comunicaþie.
Vatra Dornei este înconjuratã de o
serie de munþi joºi ºi mijlocii, cu structurã
cristalinã, cu aspect de muncele, alcãtuiþi
din culmi rotunjite care coboarã în trepte
– în nord-est, Bãrnãrelu (1.321 m), prelungirea masivului Giumalãu; în sud,
Dealul Negru (1.302 m); în nord, Runcu
(1.155 m), partea terminalã a Munþilor
Suhardului, situaþi în unghiul de confluenþã a Bistriþei cu Dorna. Dincolo de
aceste culmi din imediata apropiere a oraºului se ridicã spre sud zidul vulcanic al
Munþilor Cãlimani, spre est, munþii cristalini ai Bistriþei ºi masivele Giumalãu-Rarãu, iar spre nord, culmile Suhardului.
Sub raport climatic, Vatra Dornei se caracterizeazã prin temperaturi medii anuale de 5°C (media lunii iulie: 15,5°C, iar
media lunii ianuarie: -6,5°C). Cantitatea
medie anualã de precipitaþii trece de 600
mm, iar numãrul zilelor cu strat de zãpadã
este de peste 120, fapt foarte important
pentru practicarea sporturilor de iarnã. În
zonã existã numeroase izvoare minerale,
37, care apar pe teritoriul localitãþilor Poiana Cosnei, Dorna Cândrenilor, Poiana
Negri, Vatra Dornei, Ortoaia, Sãru Dornei,
Panaci, Glodu, Darmoxa, Broºteni.

pânã în vârful Dealului Negru la 1.300 m
altitudine. La coborâre, priveliºtea este
impresionantã.
Pentru cei ce-ºi doresc o vacanþã activã, staþiunea Vatra Dornei dispune de multiple posibilitãþi de petrecere a timpului
liber: drumeþii, circuite auto la mãnãstirile
din Bucovina, pescuit pe râul Bistriþa, pa-

tradiþionale reprezintã repere ale oricãrui
traseu turistic european. Cãlãtorul care le
descoperã frumuseþea pleacã spre casã
mai bogat sufleteºte, dar ºi cu dorinþa de a
reveni. În Þara Dornelor se mai pãstreazã
nealterate tradiþiile populare transmise din
moºi-strãmoºi. La muzeul etnografic din
staþiune sau direct în casele muzeu din

rapantã în Suhard, riverrafting, ciclism
montan prin toatã depresiunea Dornelor,
iar pentru sezonul de iarnã sunt amenajate
pârtii de schi de dificultate medie, prevãzute cu instalaþii de transport pe cablu, un
patinoar ºi o pârtie pentru sãnii, iar pe
muntele Runc se aflã o pârtie de schi fond.

Dorna Arini, Panaci, Dorna Cândrenilor
sau Ciocãneºti, turiºtii pot afla frumuseþea
portului tradiþional bucovinean, cântecele
ºi dansurile localnicilor. Anual, cu prilejul
sãrbãtorilor de iarnã, la Vatra Dornei, dar
ºi în localitãþile din preajmã se organizeazã Festivaluri Folclorice, spectacole în aer
liber care atrag mulþi spectatori.
Un moment aparte pentru oaspeþii
aºezãrii îl constituie în luna februarie
Serbãrile Zãpezii, un corolar al bunei dispoziþii, având ca ingrediente muzica, dansul, sportul, imaginaþia ºi, desigur, zãpada. Spectacolul ºi bogãþiile naturii, diversitatea, posibilitatea de relaxare ºi de fortificare a sãnãtãþii sunt principalele argumente ale invitaþiei în staþiunea balneoclimatericã Vatra Dornei.|

Agrementul la Vatra Dornei
Fermecãtoarele peisaje din Vatra Dornei conferã un cadru agreabil diverselor
forme de turism. La Vatra Dornei nu vã
puteþi plictisi ºi dupã o vacanþã de o sãptãmânã - douã vã întoarceþi acasã relaxaþi
ºi cu o mai mare poftã de viaþã.
La orice vârstã puteþi aborda înãlþimile din preajma staþiunii în drumeþii,
însoþiþi de ghizi experimentaþi. Reperele
cele mai accesibile sunt Dealul Negru,
Muntele Bârnãrelul, Runcul Mare ºi
Vârful Ouºorul. Celor temerari le stau la
dispoziþie ºi alte numeroase trasee montane spre Masivul Cãlimani sau spre
Suhard ºi Rodnei. Priveliºtea este încântãtoare, urcuºul alternând cu drumul plat
prin pãduri ºi poieni alpine. Din staþiune,
telescaunul urcã pe o distanþã de 3 km

Monumentele Moldovei
medievale sunt concentrate în
Bucovina
Cinci dintre mãnãstirile din nordul þãrii sunt adevãrate „diamante“ ale þinutului, imaginara coroanã a frumuseþilor României. Arhitectura specificã ºi pictura
exterioarã sunt impresionante la Voroneþ,
Humor, Moldoviþa, Suceviþa ºi Putna.
Cele cinci capodopere ale artei româneºti
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Festivalul Sziget 2008
va avea loc
între 12 ºi 18 august
Festivalul Sziget, care are loc
în fiecare an pe o insulã de pe Dunãre, în Budapesta, se va desfãºura anul acesta între 12 ºi 18 august, organizatorii anunþând un
program mai „consistent“, dat
fiind faptul cã evenimentul va
dura cu o zi mai puþin decât în anii
trecuþi.
Potrivit site-ului evenimentului, cea de-a 16-a ediþie a Sziget
Festival va dura cu o zi mai puþin,
deoarece primarul unuia dintre
districtele Budapestei i-a dat în
judecatã pe organizatorii emblematicului eveniment, din cauza
zgomotului produs, care îi deranjeazã pe locuitori.
Cu toate acestea, decizia nu
afecteazã structura festivalului Sziget, susþin organizatorii, toate activitãþile ºi zonele de distracþie rãmânând aceleaºi ca ºi în anii trecuþi.
De asemenea, bugetul va fi
redistribuit, astfel cã organizatorii
vor putea cheltui mai mult pentru
a aduce concerte ale unor superstaruri internaþionale.
Biletele pentru festival vor
avea aceleaºi preþuri ca anul trecut. Astfel, un abonament pe toate
zilele, valid între 11 ºi 18 august,
care asigurã ºi campare, are preþul
de 120 de euro, dacã este cumpãrat în avans. Un abonament pe
aceeaºi perioadã de timp, fãrã
campare, costã 100 de euro.
De asemenea, se vor pune în
vânzare ºi bilete pentru o singurã
zi. Artiºtii ºi trupele care urmeazã
sã performeze în cadrul celei de-a
16-a ediþii a Sziget Festival urmeazã a fi anunþate. Anul trecut,
line up-ul evenimentului i-a cuprins pe cei de la The Killers,
Faithless, The Hives, Razorlight,
Hooverphonic, Gogol Bordello,
Chemical Brothers, Pink, Sinead
O’Connor etc.
Festivalul Sziget este unul
dintre cele mai mari evenimente
muzical-culturale europene, desfãºurându-se în Budapesta, pe insula Óbuda de pe Dunãre ºi numãrând un total de peste 1.000 de
performance-uri. Pe toatã durata
evenimentului, numãrul spectatorilor depãºeºte cifra de 350.000.|
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Hard Rock Café, în Herãstrãu
Hard Rock Café ajunge ºi în România.
Prima cafenea s-a deschis pe 20 ianuarie în
Parcul Herãstrãu din Bucureºti, în apropierea
Arcului de Triumf.
Hard Rock Café Bucureºti are 2.000 de
metri pãtraþi, o capacitate de 220 locuri în interior ºi 120 de locuri pe terasa exterioarã ºi
120 de angajaþi. Reþeaua de cafenele Hard
Rock International este una dintre cele mai
cunoscute mãrci la nivel mondial, renumitã
pentru muzica rock, obiectele de colecþie
aparþinându-le vedetelor internaþionale, meniului ºi distracþiei pe care le oferã.
Localul din Bucureºti oferã un meniu unic,
iar clienþii pot achiziþiona tricouri, insigne ºi
alte obiecte din colecþiile limitate Hard
Rock, comercializate în Rock Shop. „Bucureºti este un oraº extraordinar ºi plin de viaþã,
cu o mare varietate de oferte culturale. România ºi regiunile limitrofe reprezintã zone
importante pentru Hard Rock International“,
a spus Hamish Dodds, preºedinte ºi CEO
Hard Rock International. Pereþii Hard Rock
Café Bucureºti sunt decoraþi cu obiecte care
le-au aparþinut celor mai faimoase staruri din
lumea muzicii ºi care fac parte din celebra
colecþie Hard Rock.
Din colecþia lanþului de cafenele fac parte
versurile melodiei „Celebration of the Lizard“, scrise de mânã de Jim Morrison, solistul trupei The Doors, chitare care au aparþinut lui Eric Clapton, Pete Townshend, chitaristul ºi compozitorul The Who, lui Bob

Dylan sau Frank Zappa, o pereche de pantofi
ai lui Elton John ºi diverse alte obiecte care
au aparþinut starurilor rock. Hard Rock este
de asemenea faimoasã pentru colecþiile sale
de modã ºi produse legate de muzicã, concertele live ºi site-ul care a obþinut numeroase premii.|

Alphaville, la Arenele Romane din Bucureºti
Formaþia germanã Alphaville, care a susþinut un
recital la Bucureºti ºi de
Revelion, va reveni în România pentru a susþine un
concert la Arenele Romane
din Capitalã, pe 5 aprilie, se
aratã pe site-ul organizatorilor evenimentului, Kom-

pas Events. Alphaville este
o formaþie germanã de
synthpop-rock care s-a bucurat de o mare popularitate în anii ’80. Membrii
fondatori ai acesteia sunt
Marian Gold, Bernhard
Lloyd ºi Frank Mertens.
Trupa s-a intitulat iniþial

„Forever Young“, la fel ca
single-ul sãu de debut.
Anul acesta, formaþia a realizat un remake al piesei
„Forever Young“, care a
urcat pe primul loc în topurile oficiale australiene.
De asemenea, Alphaville este cunoscutã ºi pentru un alt hit, „Big in Japan“. Potrivit organizatorilor, detaliile cu privire la
preþul biletelor ºi modalitãþile de achiziþionare ale
acestora vor fi puse la dispoziþia publicului în curând. De-a lungul timpului,
trupa Alphaville a mai concertat în România la diferite evenimente organizate
în provincie, precum Sãrbãtoarea Castanelor de la
Baia Mare sau Zilele Oraºului de la Satu Mare.|

ContaJobs

ANUNÞURI DE ANGAJARE
|

EXPERT CONT SERV 2002
021/2240645
Bucuresti

Oraº
Job name
Nume firmã
Descriere firmã
Job type
Sector name
Datã anunþ
Datã expirare
Salariu
Beneficii

Descriere job

BUCUREªTI
CONTABIL SENIOR
EXPERT CONT SERV 2002
Contabilitate, expertizã contabilã
Permanent
Contabil
2008-01-29
2008-02-18
negociabil
Pachet salarial atractiv în funcþie de performanþe ºi calificare (expert contabil/consultant
fiscal)
Þinerea evidenþei contabile, inclusiv declaraþii,
situaþii financiare, cunoaºterea legislaþiei fiscale, englezã, operare în program de contabilitate (Dante/Navision), organizat, analitic,
rezistent la stres.

GLOBAL PERSONAL LEASING
tel:021/222.54.01 mobil: 0723.671.071
021/2225401
Bucuresti

|

Oraº
Job name
Nume firmã
Descriere firmã
Job type
Sector name
Datã anunþ
Datã expirare
Salariu
Beneficii
Descriere job

Bucureºti
Contabil
GLOBAL PERSONAL LEASING
recrutare-plasare personal
Permanent
Contabil
2008-01-28
2008-02-27
motivant
legale
Angajãm contabil experienþã 3 ani în
contabilitate, cunoºtinþe avansate Excel.
CV la office@personal-leasing.ro
Fax: 021/648.79.72 sau progrãmari la
interviu la 0721.369.703

|

AZALI TRADING SRL
021/3153111
Bucuresti

Oraº
Job name
Nume firmã
Descriere firmã

Job type
Sector name

Datã anunþ
Datã expirare
Salariu
Beneficii

Descriere job

2008-01-28
2008-02-17
negocialbil
Azali Trading SA este parte a Azadea Group,
una dintre cele mai mari companii de retail din
lume, în continuã expansiune. AZADEA
deþine franciza la peste 40 de brand-uri printre
care: OVIESSE, VIRGIN MEGASTORE,
SUNGLASS HUT, PIAZZA ITALIA, SALSA
JEANS, FOREVER18, COOL CAT etc.
Pentru mai multe detalii, vizitaþi site-ul nostru:
www.azadea.com
Oferta (bonusuri, beneficii): •Lucrul într-o
echipã tânãrã ºi dinamicã •Pachet salarial
atractiv •Posibilitãþi de avansare în funcþie de
performanþe
•Asigurã servicii contabile/financiare într-o
anumitã arie stabilitã de superiorul ierarhic în
conformitate cu procedurile ºi politica companiei •Înregistreazã în programul informatic
operaþiunile bancare ºi de casã (de la magazine) •Completeazã formularele de schimb
valutar ºi alte operaþiuni bancare (DIE, ridicare ºi depunere de numerar) •Verificã documentele de casã de la magazine ºi actualizeazã
fiºierele pentru verificarea corelaþiilor în
cadrul vânzãrilor zilnice de la magazine
•Verificã conturile bancare ºi corespondenþa
dintre extrase ºi soldurile bancare din programul informatic •Întocmeºte rapoarte de
gestiune •Întocmeºte cash flow-ul zilnic •Se
informeazã privind modificãrile legislative în
domeniul financiar-contabil. •Întocmeºte facturile de vânzare de la sediu ºi cele aferente
taxãrilor inverse •Întocmeºte NIR-uri ºi
bonuri de consum pentru obiecte de inventar ºi
materiale consumabile •Întocmeºte fiºa de
magazie ºi bonuri de consum pentru documente cu regim special ºi înregistreazã consumurile în sistemul informatic •Þine evidenþa
obiectelor de inventar într-un fiºier pe care îl
actualizeazã periodic •Înregistreazã notele
contabile privind cheltuielile salariale în conformitate cu centralizatoarele lunare de salarii
primite de la departamentul de resurse umane.

Bucureºti
CONTABIL JUNIOR
AZALI TRADING SRL
Azali Trading SA este parte a Azadea Group,
una dintre cele mai mari companii de retail din
lume, în continuã expansiune. AZADEA
deþine franciza la peste 40 de brand-uri printre
care: OVIESSE, VIRGIN MEGASTORE,
SUNGLASS HUT, PIAZZA ITALIA, SALSA
JEANS, FOREVER18, COOL CAT etc.
Permanent
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OPINII DIN LUMEA CONTA

Dilema taxei radio
Buna ziua tuturor,
Tocmai am primti si eu
instiintarea de la Societatea
Romana de Radiodifuziune
prin care mi se solicita sa platesc taxa lunara pentru serviciul public de radiodifuziune.
Notificarea a venit pentru perioada 2006-2008 (adica pentru 3 ani). Tinand cont ca firma functioneaza in cadrul
unui apartament pe baza unui
contract de comodat, prin intermediul contractului firma
platind facturile de utilitati,
inclusiv cea de energie electrica in care sunt incluse taxele
TV si Radio, am sunat la Societatea Romana de Radiodifuziune pentru lamuriri. Ce mi
s-a comunicat de acolo: de pe
factura de energie electrica
trebuia sa platesc doar consu-

mul, nu si taxele TV si Radio
acestea cazand in seama titularului contractului de furnizare a energiei electrice! Ca
persoana juridica sunt obliga-

ta sa achit taxa, indiferent
daca am sau nu receptoare si
folosesc serviciile lor. Da,
conform lor, este perfect normal sa se plateasca pentru

aceeasi adresa si aceleasi receptoare o data taxa pe persoana fizica si inca o data taxa
pe persoana juridica.
Iar ceea ce a fost cel mai
interesant este ca atunci cand iam intrebat daca li se pare normal ca pe langa cei 6,5 ron de
pe factura de electricitate sa
mai platesc inca 10 ron pentru
acelasi lucru mi s-a raspuns
candid: NOI SUNTEM SOCIETATEA DE RADIODIFUZIUNE! NOUA DIN FACTURA DE ELECTRICITATE
NE PLATITI DOAR 2,5 RON
PE LUNA. RESTUL DE 4
ESTE TAXA TV SI PENTRU
FIRMA URMEAZA SA VA
VINA O ALTA NOTIFICARE DE PLATA DE LA TELEVIZIUNE!
Am ramas socata... am
sunat ca sa caut o solutie pentru a nu plati de 2 ori nite servicii pe care nu le folosesc si
tot ce am obtinut a fost informatia ca de fapt SUNT OBLIGATA sa le platesc nu de
doua, ci de TREI ori! Trebuie
sa se poata face ceva. E aberant.
S LEEPY
MEMBRU CONTA . RO

Se poate face insa depinde
de noi cat de hotarati suntem
sa facem ceva. Acest lucru se
intampla fiindca toleram incompetenta si ilegalitatea,
daca noi cei vizati direct de
aceste abuzuri, nu luam nici o
masura, spuneti-mi va rog cine
vreti sa o fca in locul nostru ?
Necunoasterea legii nu
imi permite sa nu o incalc –
corect, dar deasemenea necunoasterea legii nu da dreptul
nici „statului“ sa o incalce.
Avem niste drepturi insa trebuie sa ni le aparam singuri..
da stiu: e mai usor sa te complaci in „asta-i viata, nu avem
ce face“, sa dai banii, sa inchizi ochii si sa iti mai cumperi pacea pentru o bucata de
vreme.
S EPHORA
MEMBRU CONTA . RO
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ABONAÞI-VÃ
ºi economisiþi 40% pe lunã faþã de preþul de pe copertã

conta
www.revistaconta.ro

Pentru specialiştii în finanţe şi contabilitate

Abonamentele se pot contracta la:  sediul redacþiei  oficiile poºtale
 filialele RODIPET*  firmele de distribuþie a abonamentelor
* se adaugã taxa de distribuþie perceputã de firma care factureazã serviciul de abonare ºi distribuþie

Dacã nu aþi reuºit sã contactaþi o firmã de abonamente sau sã ajungeþi la un chioºc/magazin de presã
aveþi posibilitatea sã cumpãraþi revista sau sã contractaþi abonamente online, în siguranþã, pe site-ul
www.revistaconta.ro
în secþiunile dedicate, completând formularele existente.
Modalitãþi de platã:

Contravaloarea abonamentului se poate achita în contul INTERMEDIA CONCEPT SRL:
RO95BTRL0410120279973801 deschis la Banca Transilvania – Sucursala Lipscani.
Trimiteþi o copie dupã documentul de platã, împreunã cu acest talon completat
la OP31, CP144 sau prin fax (021) 316.31.85 pânã la data de 20 a fiecãrei luni (data Poºtei)
pentru abonamentele aferente lunii urmãtoare.

C

TALON DE ABONAMENT
Nume ºi prenume*.................................................. Vârsta........... Funcþia............................ Compania*.................................................... (se completeazã pentru abonamentele pe persoanã
juridicã) Perioada de contractare abonament*............. Domeniu de activitate....................... CUI*.................................Registrul Comerþului.............................
(se completeazã pentru abonamentele pe persoanã juridicã)
Adresa*: Str. ............................................ nr. ........ bl. .......... sc. ....... et. ....... ap. ...... localitate.................................................. judeþ/sector......................... OP............................
tel. .................... fax........................................ e-mail...................................
*câmpuri obligatorii

 3 luni ........ 22,5 RON
 9 luni ........ 58,5 RON

 6 luni ........ 42 RON
 12 luni ........ 72 RON

Prin completarea prezentului talon sunt de acord ca datele mele sã fie incluse în baza de date cu cititorii revistei conta.
Pentru informaþii ºi sesizãri privin distribuþia ºi contractarea abonamentelor ne puteþi contacta la telefoanele: 031/105.01.27; 031/105.01.28; 031/105.01.29

