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ª TEFAN R ÃDEANU

Salariul minim,
ºomajul constant ºi
amenzile mari

Gata, s-au înþeles. Guvernul, organizaþiile sindicale ºi patronale au semnat, extrem
de repede, acordul-cadru de creºtere a salariului minim pe economie pânã în 2014.
Astfel, de la 1 octombrie acesta creºte de la 500 de lei, cât este în prezent, la 540 de lei.
ªi tot aºa 6 ani de acum încolo. Putem trãi cu speranþa cã în 2014 cel mai mic salariu
din România va ajunge la 1325 de lei, adicã vreo trei sute ºi ceva de euro, depinde cum
va evolua moneda unicã pânã atunci. Peste 6 ani abia dacã ajungem la salariile de
acum încasate în statele Bãtrânului Continent. Oricum, dupã declaraþii toatã lumea este
mulþumitã. Desigur cã mã refer la cei care au negociat acest plafon de salarizare, ºi nu
la cei care mai ºi muncesc. Totul, dar totul a fost conceput ºi previzionat cu respectarea
principiilor europene. Recunoºtea acest lucru însuºi premierul Cãlin Popescu
Tãriceanu.”Ca stat membru al Uniunii Europene, trebuie sã avem în vedere ºi principiile Cartei Sociale Europene ºi ale modelului social european, care stabilesc un raport
între salariul minim ºi salariul mediu pe economie, ºi acest raport este de 50%. Salariul
minim reprezintã 50% din salariul mediu. În România, suntem în acest moment la
31%, cu alte cuvinte, salariul minim reprezintã în acest moment 31% din salariul
mediu. Pentru a atinge parametrii modelului social european ne-am angajat astãzi, alãturi de reprezentanþii patronatelor ºi ai sindicatelor, partenerii noºtri sociali, sã susþinem
o politicã coerentã, pe termen mediu, de creºtere mai acceleratã a salariului minim în
raport cu câºtigul mediu brut“ - afirma primul ministru dupã semnarea acordului dintre Guvern, Patronate ºi Sindicate.
ªi totuºi, era necesarã o astfel de înþelegere oficialã? Mai degrabã nu deoarece
salariul minim nu ar trebui sã aibã nicio relevanþã el fiind constituit ca un indicator, un
prag minim de subzistenþã a celor angajaþi. Atât ºi nimic mai mult. Conform statisticilor oficiale, numai 2 la sutã dintre angajaþi primesc o astfel de remunerare ºi mã refer
aici la muncitorii necalificaþi aºa cum sunt ei stabiliþi prin Contractul Unic Colectiv de
Muncã. Este drept cã, potrivit aceluiaºi Contract, nivelul minim amplificã celelalte
salarii datoritã unei grile convenite între pãrþi. Ei bine, ºi aceastã grilã va fi modificatã.
Desigur, prin negocieri. Un pas înainte l-a fãcut executivul prin decuplarea salariului
minim de stabilirea ajutorului de ºomaj. Cunoaºtem cã ºomajul era calculat la 70 de
procente din minimum pe economie. Gata, s-a terminat. Ajutorul de ºomaj va fi stabilit în acelaºi procent, dar dupã alt indicator numit acum de referinþã. Cât este indicatorul de referinþã? Nici mai mult nici mai puþin de 500 de lei, adicã vechiul... salariu
minim. ªi iatã cum guvernul scapã în a face cheltuieli suplimentare cu asistenþa socialã. Când acelaºi stat are de încasat regula “indicatorului de referinþã” nu mai funcþioneazã. Sã dau un exemplu. Amenzile de circulaþie se calculeazã pe bazã de puncte.
Un punct are valoarea a 10 la sutã din salariul minim pe economie. ªi aºa o sã rãmânã,
deoarece aºa vrea guvernul. Ce a ieºit din noul salariu minim? Sã le luãm pe rând. Sãrãcia nu este redusã, sã fim serioºi cu 540 de lei pe lunã nimeni nu trãieºte. Ajutoarele
sociale, inclusiv ºomajul, rãmân la acelaºi nivel, dar amenzile, în special cele de circulaþie, cresc. Cam atât despre noul Acord prin care guvernul se angajeazã sã creascã
salariile treptat panã în 2014. Apropo, plãteºte statul salariile într-o firmã privatã?|
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Cumpãrare de
acþiuni cu termen
prelungit la CEZ
Oltenia
ºi E.ON Moldova
Angajaþii celor douã companii
mai pot achiziþiona titluri pânã
la 30 septembrie 2008
Termenul-limitã la care salariaþii
CEZ Oltenia ºi E.ON Moldova vor putea cumpãra 10% din acþiunile companiilor va fi din nou prelungit, deoarece
AVAS nu va reuºi sã transfere dreptul
de proprietate pânã cel mai târziu la 30
septembrie 2008.La finele anului trecut, Guvernul a prelungit printr-o ordonanþã de urgenþã perioada în care Asociaþiile salariaþilor celor douã filiale a
companiei Electrica, care au fost privatizate în 2005, au dreptul sã cumpere
acþiuni, pânã la 30 septembrie 2008,
faþã de 31 decembrie 2007 cât stabilise
anterior.

Pentru efectuarea tranzacþiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului (AVAS), acþionarul majoritar
al companiei de furnizare ºi distribuþie
a energiei electrice Electrica SA, a iniþiat un proiect de ordonanþã de urgenþã
care reglementa procedurile de vânzare
de acþiuni cãtre salariaþi, document
care se aflã însã în procesul de avizare
la autoritãþile publice implicate.
„Proiectul de act normativ pentru
vânzarea acþiunilor cãtre salariaþii
Electrica se aflã în curs de avizare de
cãtre ministerele implicate. Dat fiind
faptul cã în cadrul procedurii de avizare existã ºi posibilitatea ca actul normativ sã se întoarcã la AVAS pentru
completãri sau modificãri ºi cã procedura efectivã de vânzare nu se va putea
face într-o singurã zi datoritã numãrului mare de salariaþi ce urmeazã a primi
pachete de acþiuni, termenul de 30 septembrie 2008 nu va putea fi respectat.
Astfel, AVAS va solicita printr-un alt
act normativ prelungirea termenului
pânã la care salariaþii vor putea primi
acþiuni“, potrivit datelor AVAS. |
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O singurã ofertã pentru
listarea Administraþiei
Porturilor Dunãrii Maritime
Ministerul Transporturilor a primit
pânã la termenul-limitã o singurã ofertã,
din partea Romcapital, la licitaþia organizatã pentru desemnarea intermediarului
listãrii la bursã a 5% din capitalul Administraþiei Porturilor Dunãrii Maritime
Galaþi.
„Pânã luni, 7 iulie, la termenul-limitã,
a fost depusã o singurã ofertã, din partea
firmei Romcapital. Au fost deschise documentele depuse, urmând ca în perioada
imediat urmãtoare comisia sã analizeze
oferta Romcapital“, a declarat ºeful Direcþiei Privatizare ºi Postprivatizare din
Ministerul Transporturilor, Teodor Popa.
Compania Naþionalã Administraþia Porturilor Dunãrii Maritime Galaþi are un capital social de 1,061 milioane de lei, aferent
unui numãr de 106.184 de acþiuni. Listarea la bursã a unor companii din portofoliul Ministerului Transporturilor a fost decisã de Guvern încã din 2006, lista iniþialã
a societãþilor vizate fiind modificatã ulterior.
În primãvara acestui an, reprezentanþi
ai instituþiei au anunþat cã intenþioneazã sã

solicite Guvernului sã majoreze pachetul
de acþiuni care urmeazã sã fie listat la
Bursa de Valori Bucureºti, aºa încât Ministerul Transporturilor sã rãmânã cu un
procent de 51% din capital, însã pânã în
prezent nu a fost promovat niciun proiect
de act normativ în acest sens.
La jumãtatea lui mai, Ministerul
Transporturilor a lansat în dezbatere un
proiect de hotãrâre privind restructurarea
unor companii portuare, printre care Administraþia Porturilor din Galaþi, aºa încât
acestea vor putea sã înfiinþeze sucursale,
agenþii sau puncte de lucru fãrã personalitate juridicã în România sau strãinãtate.
Totodatã, în urma reorganizãrii, investiþiile pentru modernizarea ºi dezvoltarea infrastructurii de transport naval aparþinând
domeniului public al statului vor fi asigurate de la bugetul de stat ºi/sau din surse
atrase, iar lucrãrile de reparaþii ºi întreþinere vor fi finanþate din venituri proprii ºi
doar „în situaþii deosebite“ de la buget.
Ministerul Transporturilor controleazã
80% din capitalul Administraþiei Porturilor Dunãrii Maritime Galaþi.|

Scade probabilitatea unei majorãri
a dobânzii-cheie
Nivelul inflaþiei din iunie, în conformitate cu aºteptãrile pieþei, ºi aprecierea acceleratã a leului de la începutul acestei luni reduc probabilitatea unei noi majorãri a dobânzii-cheie de cãtre banca centralã la ºedinþa de politicã monetarã din 31 iulie. Luna
trecutã nivelul ratei inflaþioniste a atins cota de 8,61%, fiind astfel în conformitate cu
estimãrile analiºtilor, de 8,6-8,7%. Aceastã situaþie „este în conformitate cu aºteptãrile
noastre“. Totuºi, acest procent aduce „atât veºti pozitive, cât ºi negative“. Astfel, o situaþie îngrijorãtoare este reprezentatã de faptul cã „inflaþia de bazã a avut o creºtere
treptatã de aproape nouã sau zece luni“, subliniazã Lucian Anghel, economistul ºef al
Bãncii Comerciale Române (BCR)
Totodatã, Lucian Anghel apreciazã cã evoluþia cursului valutar din luna curentã, ce
se aratã mai accentuatã decât estima, „va reduce probabilitatea ca BNR sã majoreze
dobânda-cheie“. Cu toate acestea, Anghel este de pãrere cã traiectoria cursului surprizã va afecta pozitiv inflaþia.
În cazul majorãrii de cãtre BNR a dobânzii-cheie se pare cã ºi economistul ºef al
Raiffeisen Bank România, Ionuþ Dumitru, este de aceeaºi pãrere, subliniind cã „ºansele ca aceasta sã mai creascã sunt aproape nule“. |

Eveniment

Salariul minim oferit de Tãriceanu, de
540 de lei, nu îi satisface pe sindicaliºti
C RISTINA C HICOS

Confederaþiile sindicale, patronatele
ºi Guvernul au cãzut de acord, la 16 iulie,
ca salariul minim sã creascã de la 500 la
540 de lei, de la 1 octombrie, ºi la 600 de
lei, de la 1 ianuarie 2009, urmând ca, în
anii ce vor veni, salariul minim sã fie majorat cu aproximativ 100 de lei anual. Totodatã, cei prezenþi la negocieri vor semna
în aceastã sãptãmânã un protocol referitor
la stabilirea unei strategii comune de creºtere sustenabilã a salariului minim la nivelul lui 2014. „Având în vedere cã în
aceastã lunã au crescut preþurile la gaze ºi
în urmãtoarea perioadã ne aºteptãm la un
puseu inflaþionist, vã propunem sã acceptaþi un rãgaz de douã luni, iar salariul minim sã fie majorat la 540 lei de la 1 octombrie“, a spus premierul Cãlin Popescu-Tãriceanu la întâlnirea cu sindicatele
ºi patronatele. În plus, ºeful Guvernului
le-a propus celor prezenþi la întâlnirea de
la Palatul Victoria un acord tripartit – guvern, sindicate, patronate – care sã reglementeze problema salariului minim pe
termen mediu ºi lung, pânã în 2014, în
scopul eliminãrii discrepanþelor dintre salariul minim ºi cel mediu. Potrivit proiectului de acord, în 2014 salariul minim ar
trebui sã ajungã la valoarea de 1.325 de
lei, reprezentând 50% din salariul mediu
brut pe lunã. „Vrem sã ne apropiem de
acest raport de 0,5 între salariul minim ºi
cel mediu“, a declarat Tãriceanu.

Sindicatele cer acum
indexarea salariului minim
în raport cu inflaþia
CNSLR Frãþia, CNS Cartel ALFA,
BNS, Meridian ºi CNSDR condiþioneazã
semnarea acordului privind majorarea
salariului minim de indexarea salariilor în
raport cu inflaþia ºi de reintroducerea coºului minim ºi ameninþã guvernul cu reluarea protestelor. „Întrucât salariul minim
nu este inflaþionist, trebuie sã creãm un
mecanism care sã oblige urmãtoarele guverne sã respecte protocolul semnat cu
noi, astfel încât salariul minim sã ajungã
în 2014 la un raport de 50% din salariul
mediu. Vrem ca Guvernul sã se angajeze
în a emite douã hotãrâri anuale cu privire
la majorarea salariului minim, una pe bazã de prognozã, la 1 ianuarie, ºi alta pe
bazã de realizãri, la 1 iulie“, a declarat
preºedintele CNS Cartel ALFA, Bogdan

Hossu, informeazã NewsIn. Liderul sindical solicitã ca salariul minim sã ajungã la
jumãtatea anului viitor la 650 de lei ºi
avertizeazã cã patronatele nu vor accepta
o creºtere cu 200 de lei de la 1 ianuarie
2010, aºa cum s-ar întâmpla în cazul în
care va fi respectat protocolul propus de
executiv. La rândul sãu, preºedintele
CNSLR Frãþia, Marius Petcu, a afirmat cã

sindicatele sunt hotãrâte sã continue
protestele dacã guvernul nu va accepta ca
salariul minim sã fie indexat în raport cu
înflaþia, începând de anul viitor.
În plus, BNS cere reintroducerea coºului minim astfel încât salariul minim sã
fie raportat din 2009 cu evoluþiile preþurilor de consum. Secretarul general al
BNS, Minel Ivaºcu, susþine cã este insuficient sã se discute despre o majorare
anualã a salariului minim cu 100 de lei în
condiþiile în care nu se poate prognoza, în
acest moment, care va fi evoluþia preþurilor la energie ºi alimente în urmãtorii
ani.
Reprezentanþii guvernului nu sunt,
însã, de acord cu majorarea salariului minim în douã etape ºi propun ca acesta sã
se modifice doar în condiþiile în care salariul mediu ar depãºi cu mai mult de 10
procente prognoza stabilitã la începutul
fiecãrui an. „Dacã între prognoza iniþialã
ºi realitate avem o diferenþã mai mare de
10% vom fi de acord cu recalcularea salariului minim“, a anunþat ministrul Muncii,
Paul Pãcuraru. Totodatã, reprezentantul
guvernului a precizat cã reintroducerea
coºului minim nu este indicatã deoarece
august 2008 |
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Eveniment
ar îngreuna ºi mai mult modalitatea de
calcul a salariului minim.

Guvernul mãreºte salariul
minim, dar îl decupleazã
de alte indemnizaþii
Guvernul va adopta, în prima sãptãmânã din septembrie, o ordonanþã de urgenþã care sã separe anumite categorii de
ajutoare sociale de referinþa salariului minim, urmând sã se gãseascã o altã bazã de
referinþã prin consultãri, a anunþat ministrul economiei ºi finanþelor, Varujan Vosganian. Ministrul a susþinut decizia Guvernului, argumentând cã salariul minim

trebuie sã asigure un trai decent, care sã
nu determine salariatul sã apeleze la programe de asistenþã socialã. „Asistenþa
socialã este incompatibilã cu demnitatea
umanã“, a declarat Vosganian.
Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse ºi Ministerul Economiei ºi
Finanþelor vor aproba prin Ordonanþã de
Urgenþã, începând cu 1 septembrie, proiectul de lege privind modificarea ºi completarea unor acte normative în vederea
eliminãrii legãturilor dintre nivelul unor
drepturi salariale, de asigurãri sau de asistenþã socialã ºi nivelul salariului de bazã
minim brut pe þarã. Prin proiectul de lege

se propune ca indemnizaþia de ºomaj,
sumele primite de cãtre angajatori pentru
încadrarea absolvenþilor, ucenicilor, elevilor ºi studenþilor pe perioada vacanþelor
ºi a persoanelor în vârstã de peste 45 de
ani sã fie determinate în funcþie de indicatorul de referinþã ºi nu în funcþie de salariul minim pe economie, cum se proceda
pânã acum.
Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, alineatul
(1) al articolului 40 va avea urmãtorul cuprins: „(1) Indemnizaþia de ºomaj se acordã ºomerilor pe o perioadã de 6 luni ºi
este o sumã fixã, lunarã, al cãrei cuantum
reprezintã 50% din valoarea indicatorului
de referinþã, în vigoare la data stabilirii
acesteia“, se aratã în proiectul legislativ în
dezbatere, publicat pe site-ul Ministerului
Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse.
Mai mult decât atât, indicatorul de referinþã al asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimulãrii ocupãrii forþei de muncã este egal
cu 500 lei, potrivit Articolului 33’ din Legea nr. 76/2002 („Art.33’ – Valoarea indicatorului de referinþã este de 500 lei“) ºi
nu 540 de lei cât va fi salariul minim, astfel cã indemnizaþia de ºomaj nu mai are
nicio legãturã cu salariul minim pe economie.

Patronatele susþin aceastã
decuplare

Foto: ArhivaFoto.ro

Reprezentantul Confederaþiei Patronale a Industriei Serviciilor ºi Comerþului
(CPISC) este de acord cu aceastã decuplare a indicatorului de referinþã de salariul minim. „Cred cã este o treabã foarte
bunã cã s-a decuplat indemnizaþia de ºomaj de salariul minim, deoarece indemnizaþia de ºomaj este o problemã care þine
numai de Guvern, iar salariul minim are
legãturã cu toate patronatele ºi sindicatele
ºi, totodatã, era beneficã o creºtere a salariului minim pe economie. În legãturã cu
protocolul ce urmeazã sã-l semnãm, sunt
nemulþumit de punctul I din acesta, în care
se precizeazã cã Guvernul se angajeazã sã
asigure o creºtere sustenabilã a salariului
minim pânã în anul 2014. Nu Guvernul
majoreazã salariile, ci noi, patronii, aici ar
trebui modificat Protocolul“, a declarat
pentru Curierul Naþional Adrian Izvoranu, preºedintele CPISC.
Premierul Cãlin Popescu-Tãriceanu,
ministrul Muncii, Paul Pãcuraru, ºi ministrul Economiei ºi Finanþelor, Varujan Vosganian, se vor întâlni, în aceastã sãptãmânã, cu reprezentanþii sindicatelor ºi cei ai
patronatelor pentru a semna forma finalã
a acordului privind majorarea salariului
minim brut lunar. |
6 |
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Pulsul economiei

Bancherii cred cã proiectul BNR
va spori birocraþia
ºi nu va avea efectul dorit
C RISTINA C HICOS

Banca Naþionalã a României a publicat la 8 iulie un proiect care aduce completãri regulamentului privind limitarea
riscului de credit pentru populaþie, prin
care impune bãncilor sã ia în calcul un
nivel al veniturilor permanente „care nu
poate depãºi cu mai mult de 20% veniturile declarate fiscal în anul anterior“, ºi
nu doar în funcþie de adeverinþa de salariu
sau alte documente, precum în prezent.
Regula nu se va aplica, însã, în cazul veniturilor exceptate de lege de la obligaþia
de platã a contribuþiilor fiscale. De asemenea, BNR impune bãncilor elaborarea
unui stress test care sã ia în calcul condiþiile din piaþã în ultimele 18 luni. Regulamentul urmeazã sã fie pus în aplicare în
cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare, iar pânã la avizarea noilor norme pentru fiecare instituþie, bãncile vor aplica un
grad de îndatorare de cel mult 40%.
BNR a susþinut în discuþiile cu bancherii din aceastã sãptãmânã necesitatea

unei transparenþe sporite la acordarea creditelor pentru populaþie ºi limitarea expunerii clienþilor persoane fizice, astfel încât
aceasta sã fie suportabilã ºi în condiþii de
ºocuri. „Având în vedere scumpirea banilor la nivel global, concomitent cu ieftinirea activelor, precum ºi creºterile preþurilor la petrol ºi a inflaþiei la nivel mondial, sunt necesare mãsuri speciale. Aplicarea stress-testing-urilor trebuie sã fie
adoptatã de bãnci ºi pe baza acestora sã se
ajusteze gradul de îndatorare a clienþilor,
acesta a fost mesajul bãncii centrale“, a
declarat Adrian Vasilescu, consilierul
guvernatorului BNR.
Bancherii sunt nemulþumiþi de noile
reguli privind creditarea persoanelor fizice pregãtite de Banca Naþionalã. Reprezentanþii bãncilor au declarat cã, în forma
în care este redactat în prezent, proiectul
BNR va spori birocraþia ºi nu va avea
efectul dorit, cel de limitare a creditãrii în
valutã. Bancherii sunt siguri cã instituþiile
de credit vor gãsi soluþii de a externaliza
creditele persoanelor fizice. Un credit în

valutã este întotdeauna mai mare decât
unul pe care l-ai putea obþine în moneda
naþionalã.
Acesta este, se pare, adevãratul motiv
pentru care românii preferã creditele în
valutã celor în lei.

Baltazar: Proiectul bãncii
centrale este unul „stalinist“
În opinia consultantului financiar
Bogdan Baltazar, proiectul va înãspri ºi
mai mult lucrurile atât pentru bãnci, cât ºi
pentru clienþi.
„Proiectul BNR este unul stalinist.
Aºa cum Stalin avea douã metode exigente de a-ºi arãta supremaþia, ºi anume
birocraþia ºi metodele drastice de a-ºi
impune puterea, aºa ºi banca centralã vrea
sã facã viaþa mai grea, mai scumpã, bãncilor ºi, în primul rând, clienþilor. Prin
acest regulament, se împiedicã sã se miºte
ceva în piaþã, totul va fi implementat de
BNR. Eu sper totuºi sã se ia în calcul
toate posibilitãþile, sã fie analizate toate
soluþiile pentru ca acest proiect sã nu fie

august 2008 |

conta

|7

Pulsul economiei
Acesta crede cã aceastã mãsurã a BNR va
încuraja ºi mai mult exportul de credite,
care pânã în prezent era practicat de bãnci
doar pentru corporaþii. „În România avem
export de credit uriaº. Acum mai ales în
zona de credite corporatiste. Aici este de
vinã rezerva minimã obligatorie, iar costul
este foarte mare pentru bãnci în România,
însã în strãinãtate poate sã dea acelaºi
credit cu cost mai mic ºi din aceastã cauzã
are loc exportul de credite. (...) Asta înseamnã cã dacã avem în mod constant o
reglementare care înseamnã costuri mai
mari decât în þãrile din jur nu vom face export de credite doar pentru corporaþii, ci o sã
facem export de credit ºi pentru populaþie“,
a subliniat preºedintele Raiffeisen Bank.
De asemenea, acesta este de pãrere cã
noile reguli de creditare a populaþiei propuse de BNR ar putea afecta preponderent împrumuturile ipotecare ºi existã posibilitatea sã nu aibã niciun efect sau unul
redus asupra creditelor de consum. „Depinde de interpretare, dar la o primã vedere noile reguli ar afecta mai mult creditele
ipotecare ºi existã riscul sã nu aibã niciun
efect sau un impact redus asupra creditelor de consum“, a mai spus Steven
van Groningen

Foto: ArhivaFoto.ro

IpoteciDirect: Noile reguli
de creditare
vor afecta mai ales
creditul de consum

adoptat ºi ca totul sã revinã la normal“, a
declarat Bogdan Baltazar.

Anghel: Acest regulament
vine împotriva creditelor
în valutã „exoticã“
Mãsurile adoptate de BNR nu sunt o
premierã în Europa. Ele au fost deja introduse ºi de alte þãri, ca Polonia sau Ungaria.
În opinia consilierului Adrian Vasilescu,
cauza creditelor mai scumpe în România
este inflaþia. „Aici am un punct de vedere
diferit. Acest credit mai scump la bãncile
româneºti nu are cauza în reglementãrile
BNR. Este altã cauzã: inflaþia. ªi asta deoarece costul unui credit este determinat
de inflaþie. (...) Comisioanele bãncilor
pleacã tot de la inflaþie. BNR nu le cere
bãncilor sã punã comisioane, nu le cere sã
dubleze dobânda de comisoane“, a
declarat Vasilescu.
Lucian Anghel, analist financiar
BCR, este de pãrere cã acest proiect vine
8 |
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împotriva creditelor în valutã „exoticã“.
„Prin acest proiect, BNR este în încercarea de a gãsi mãsuri administrative pentru a reduce ritmul de creºtere a creditelor,
în special al celor în valutã, ºi astfel, de a
ajuta creditele în moneda naþionalã. Acest
regulament vine împotriva creditelor în
valutã exoticã, deoarece prin majorãrile
repetate ale dobânzilor, creditele în valutã
sunt avantajate. BNR va încerca sã punã
în aplicare, cât mai repede, proiectul privind creditarea persoanelor fizice“, a
declarat Lucian Anghel.

Raiffeisen: Aceastã mãsurã
va încuraja ºi mai mult
exportul de credite
„E clar cã în valutã poate sã obþinã un
credit mai mare. Acesta este motivul pentru care avem atâtea credite în valutã. Nu
fiindcã dobânda e mai micã pot sã obþinã
clienþii mai mult“, a declarat Steven van
Groningen, preºedintele Raiffeisen Bank.

Noile reguli de creditare a populaþiei
propuse de BNR vor afecta în principal
creditul de consum, ºi mai puþin pe cel
garantat cu ipotecã, pentru cã bãncile
impun deja suficiente restricþii la acordarea acestor împrumuturi, a declarat analistul financiar al IpoteciDirect, Raluca
Dobre. Principala problemã cu care se vor
confrunta clienþii va consta în prelungirea
timpului necesar obþinerii documentelor
de justificare a veniturilor, dar ºi a procesãrii datelor de cãtre bãnci, iar „dacã acest
proiect ar fi aprobat în forma actualã, cel
mai mare impact s-ar observa pe partea
creditului de consum“, a spus analistul financiar al IpoteciDirect.
„Creditul garantat cu ipotecã nu va fi
foarte afectat, deoarece ºi în prezent este
acordat de bãnci în condiþii restrictive, necesitã dovezi serioase de obþinere a veniturilor declarate ºi garantarea cu un bun
imobil“, a mai declarat analistul financiar
al IpoteciDirect.
Întâlnirea dintre ARB ºi reprezentanþii BNR din aceastã sãptãmânã a fost
una consultativã. Decizia finalã privind
practicile de creditare sãnãtoase va fi luatã de Consiliul de Administraþie al Bãncii
Centrale. |
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Corectarea erorilor din anii precedenþi
Explicaþie: Se crediteazã contul de pasiv 401 “Furnizori” în
corespondenþã cu contul bifuncþional 1174 “Rezultatul reportat
provenit din corectarea erorilor contabile” ºi contul 4426 “TVA
Deductibilã”. Dupã cum se vede, factura din anul precedent a
generat o diminuare a rezultatului reportat. Contul 1174
“Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”
funcþioneazã la fel ca ºi sinteticul 117 “Rezultatul reportat”, soldul creditor al acestuia urmând a fi repartizat dupã hotãrârea asociaþilor/acþionarilor pe diferite destinaþii, iar soldul debitor
urmeazã a fi acoperit conform legislaþiei în vigoare.
Rectificarea impozitului înregistrat în plus atunci când cheltuiala ce ar fi trebuit înregistratã este deductibilã fiscal:
441
=
1174
4000

CAZUL I

Cazul II

O societate comercialã descoperã în luna iunie 2007 o facturã
de la furnizor, din anul 2006, neînregistratã în contabilitate, valoare 25.000 lei, TVA 4.750 lei.
Operaþiunea se înregistreazã:
%
=
401
29750
1174
25000
4426
4750

O societate comercialã descoperã în luna iunie 2007 o facturã
emisã unui client, din anul 2006, neînregistratã în contabilitate,
valoare 25.000 lei, TVA 4.750 lei.
Operaþiunea se înregistreazã :
411
=
%
29750
1174
25000
4427
4750

Foto: ArhivaFoto.ro

Conform „Principiului independenþei exerciþiului“ ºi faptului
cã bilanþul contabil este inagibil, erorile ºi omisiunile din anii
precedenþi, care ar putea genera o cheltuialã sau un venit,
descoperite dupã închiderea exerciþiului financiar ºi depunerea
bilanþului, se corecteazã prin debitarea sau creditarea contului
bifuncþional 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea
erorilor contabile“, conform ordinului 2374/2007 pentru modificarea ºi completarea Ordinului ministrului finanþelor publice nr.
1752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme
cu directivele europene.
Erorile contabile pot sã aparã ca urmare a unui calcul greºit,
al aplicãrii greºite a metodelor contabile, al interpretãrii greºite a
evenimentelor, a fraudelor sau omisiunilor.
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În cazul de faþã, omisiunea facturii cãtre client genereazã o
creditare a contului 1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”, operaþiune care presupune majorarea
profitului impozabil ce trebuie corectat:
117
=
441
4000
Precizare: În cazul corectãrii erorilor, înregistrarea datoriilor
sau creanþelor din impozit pe profit se efectueazã în funcþie de
rezultatul regularizãrilor privind impozitul pe profit efectuate
prin declaraþia de impozit rectificativã.

Cazul III
În urma unui control de fond, efectuat în octombrie 2007,
dupã depistarea unor facturi introduse în contabilitate pe baza
unor copii, fãrã a deþine ºi facturile originale sau specificaþia “În
conformitate cu originalul“, vizatã cu ºtampila societãþii emitente
în original, organul de control a scos de la cheltuieli deductibile
fiscal suma de 5.000 lei. Precizãm cã facturile respective aparþineau exerciþiului financiar precedent, 2006. În urma acestor
operaþiuni, administraþia financiarã calculeazã penalitãþi ºi
dobânzi de întârziere în valoare de 348 lei.

Vã prezentãm în continuare înregistrãrile contabile aferente:
- se înregistreazã contabilizarea amenzilor ºi a penalitãþilor de
întârziere
1174
=
4481
348
- se contabilizeazã diferenþa de impozit pe care agentul economic trebuie sã o plãteascã în urma scoaterii de la cheltuieli
deductibile a sumei de 5.000 lei.
1174
=
441
800
În aceastã situaþie, cheltuiala generatã de dobânzile ºi penalitãþile de întârziere nu va genera o rectificare a impozitului pe
profit, deoarece este o cheltuialã nedeductibilã fiscal.
Contul 117 “Rezultatul reportat”. Conform regulilor de
funcþionare a conturilor, cu ajutorul acestui cont se þine evidenþa
rezultatului sau pãrþii din rezultatul exerciþiului precedent a cãror
repartizare a fost amânatã de adunarea generalã a acþionarilor sau
asociaþilor.
Contul 117 „Rezultatul reportat“ este un cont bifuncþional.
În creditul acestui cont se înregistreazã:
- pierderile contabile ale exerciþiilor precedente acoperite din
profitul exerciþiului curent (129);
- pierderile contabile ale exerciþiilor precedente, acoperite din
rezerve (106);
- pierderile realizate în exerciþiile precedente, care reduc capitalul social (101);
- profitul net realizat în exerciþiul precedent ºi nerepartizat
(121);
- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile (411, 461, 4282);
În debitul acestui cont se înregistreazã:
- pierderile contabile realizate în exerciþiul precedent (121);
- profitul net realizat în exerciþiile precedente, repartizat pentru rezerve, participarea salariaþilor la profit, vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome, dividende cuvenite acþionarilor sau
asociaþilor (106, 424, 446, 457);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (280, 281, 301 la 303, 361, 371, 401, 4281, 4381, 4481).
Soldul debitor al contului reprezintã pierderea neacoperitã,
iar soldul creditor, profitul nerepartizat.
S TUDIU

FEIER C ORINA L AURA ,
E XPERT C ONTABIL

NOTÃ: România aplicã, încã de la 1 ianuarie 2006, reglementãri contabile conforme cu Directivele Contabile
Europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/17.11.2005,
cãrora li s-au adus, pe parcurs, mai multe modificãri ºi
clarificãri. Cele mai recente modificãri sunt aduse de O.
nr. 2.374/2007, care se aplicã începând cu exerciþiul
financiar 2007 ºi se referã la:
- posibilitatea unor categorii de persoane juridice de a
întocmi situaþii financiare anuale consolidate, fie potrivit
Reglementãrilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a
Comunitãþilor Economice Europene, fie în baza
Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã;
Necesitatea transparenþei exprese a activitãþii economico-financiare a impus organizarea ºi conducerea contabilitãþii financiare dupã norme, reguli, principii ºi convenþii,
aplicate în mod unitar, toate emanate, în prezent, de la
organismele administrative naþionale unice ca atribuþii ºi
competenþã în sfera normãrii ºi reglementãrii organizãrii
contabilitãþii, instituþii dominate incontestabil de autoritatea Ministerului Finanþelor Publice (M.F.P.) ºi de
organismele de reglementare profesionalã (exemplu:
Corpul Experþilor Contabili ºi al Contabililor Autorizaþi din
România, C.E.C.C.A.R.).

Foto: ArhivaFoto.ro
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Protecþia entitãþilor împotriva
variaþiei cursului de schimb valutar
– impactul în informaþia financiarã
Riscul valutar
Riscul valutar reprezintã riscul ca valoarea unui instrument financiar sã fluctueze ca urmare a variaþiei cursurilor de
schimb valutar. Instrumentele financiare
utilizate dau posibilitatea conservãrii valorii activelor monetare deþinute în lei,
prin efectuarea de plasamente ºi perceperea de dobânzi în funcþie de termenul
de scadenþã.
Riscul asumat de cãtre investitorii în
fonduri de acþiuni ºi de obligaþiuni strãine
ca moneda naþionalã sã se aprecieze în raport cu valuta în care au fost cumpãrate
instrumentele respective. Când se întâmplã acest lucru, fondurile de investiþii vor
înregistra o pierdere din diferenþa de curs
valutar.
Conform Legii 1752/2005, riscul valutar face parte din riscurile financiare explicate în cele ce urmeazã. Tranzacþiile cu
instrumente financiare pot avea ca rezul-

tat pentru o entitate asumarea sau transferarea cãtre alte pãrþi a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise
mai jos.
a) Riscul de piaþã cuprinde trei tipuri
de risc:
- riscul valutar este riscul ca valoarea
unui instrument financiar sã fluctueze din
cauza variaþiilor cursului de schimb valutar;
- riscul ratei dobânzii la valoarea justã
este riscul ca valoarea unui instrument
financiar sã fluctueze din cauza variaþiilor
ratelor de piaþã ale dobânzii;
- riscul de preþ este riscul ca valoarea
unui instrument financiar sã fluctueze ca
rezultat al schimbãrii preþurilor pieþei,
chiar dacã aceste schimbãri sunt cauzate
de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteazã toate instrumentele
tranzacþionate pe piaþã.

Termenul „risc de piaþã“ încorporeazã
nu numai potenþialul de pierdere, dar ºi pe
cel de câºtig.
b) Riscul de credit este riscul ca una
dintre pãrþile instrumentului financiar sã
nu execute obligaþia asumatã, cauzând celeilalte pãrþi o pierdere financiarã.
c) Riscul de lichiditate (numit ºi riscul
de finanþare) este riscul ca o entitate sã întâlneascã dificultãþi în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta
din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiatã de valoarea sa justã.
d) Riscul ratei dobânzii la fluxul de
trezorerie este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sã fluctueze din cauza variaþiilor ratelor de piaþã ale dobânzii. De
exemplu, în cazul unui instrument de împrumut cu ratã variabilã, astfel de fluctuaugust 2008 |
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aþii constau în schimbarea ratei dobânzii
efective a instrumentului financiar, fãrã o
schimbare corespondentã a valorii sale
juste.
O entitate trebuie sã prezinte obiectivele ºi politicile de gestionare a riscului,
inclusiv politicile de acoperire a acestuia.
În continuare prezint câteva strategii de
protecþie pe care entitãþile le utilizeazã
împotriva variaþiei cursului de schimb
valutar 1. Riscul valutar

Riscul valutar îmbracã forme variate
ºi poate fi evident sau ascuns. Acest risc
poate exista pentru o companie, fãrã ca
aceasta sã ºtie de existenþa lui. Prezenþa
riscului valutar ºi tipurile de manifestare
ale acestuia trebuie identificate înainte ca
acestea sã poatã fi administrate efectiv.
Exemple în care intervine riscul valutar:
1. O companie de import din România
a cumpãrat porþelan „Wedgwood” de la
un furnizor din Anglia, iar facturarea s-a
efectuat în lire sterline. Suma trebuia
plãtitã dupã 30 de zile. În acest scop,
compania românã de import trebuia sã
cumpere lire sterline în intervalul de timp
dintre data în care a fost fãcutã comanda
ºi data efectivã a plãþii sumei respective.
2. O companie de export din SUA a
vândut un echipament de tãiat copaci unei
companii din Thailanda. Pentru a fi competitivã, compania din SUA trebuia sã
întocmeascã factura pentru clientul sãu în
moneda naþionalã a Thailandei, respectiv
în „Thai baht”. Compania americanã
exportatoare a trebuit sã converteascã
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„Thai baht“ în dolari americani dupã
primirea chitanþei de platã.
În fiecare dintre situaþiile de mai sus,
companiile implicate au înregistrat un
anumit risc evaluat în combinaþii ºi grade
diferite.
Principalele tipuri de riscuri valutare:
1. Riscul de suveranitate este o altã
denumire datã riscului politic. Care sunt
ºansele ca guvernul care se aflã la putere
în þara strãinã sã rãmânã intact ºi sã continue relaþiile favorabile cu SUA, în cazul
nostru? Ce se întâmplã dacã guvernul actual este înlocuit cu un guvern mai puþin
amical?
2. Riscul valutar – va fi oare tranzacþionatã liber valuta pe piaþã atunci
când va veni timpul sã schimbãm în acea
valutã? Mai mult, existã oare restricþii cu
privire la deþinerea ºi efectuarea transferului de „valutã forte” în afara þãrii strãine?
Ce se întâmplã dacã existã un control valutar?
3. Riscul de translatare este un risc
care rezultã din evidenþele contabile.
Atunci când se înregistreazã o operaþiune
externã pot sã aparã schimbãri în valoarea
contabilã a operaþiunilor externe fãrã existenþa unor schimbãri majore în bilanþul
contabil. Acest lucru are loc atunci când
sunt folosite diferite cursuri de schimb
valutar pentru evaluarea aceluiaºi set de
active. Din moment ce cursurile de
schimb valutar se pot schimba oricând, în
condiþiile existenþei unui regim flotant al
cursului de schimb, o declaraþie consolidatã trimestrialã va arãta schimbãrile produse în valoarea operaþiunii legate numai
de folosirea cursurilor efective de schimb
în locul celor din trimestrul precedent.
4. Riscul tranzacþiei este un risc asociat cu potenþialele câºtiguri ºi pierderi
dintr-o anumitã tranzacþie care este sensibilã la schimbãrile cursului de schimb.
Acest lucru se referã la orice tranzacþie
din care rezultã o facturã sau o platã care
trebuie efectuatã în monedã strãinã. Astfel, principalele elemente supuse riscului
de tranzacþie sunt creanþele de încasat,
obligaþiile de platã, repatrierea veniturilor
sau dividendelor, plata împrumuturilor
sau veniturile obþinute din dobânzi, toate
denominate într-o monedã strãinã.
În Exemplul 1, compania de import
din SUA a înregistrat riscul tranzacþiei
asociat cumpãrãrii porþelanului din Anglia. Compania a condus astfel la aprecierea valorii lirei sterline (în comparaþie cu
dolarul american), anterior cumpãrãrii de
cãtre companie a lirelor sterline pentru
efectuarea plãþii facturii. Acest risc a rezultat dintr-o creºtere a costului porþela-

nului, risc pe care compania a putut sau
nu sã-l treacã în sarcina clienþilor sãi.
În Exemplul 2, compania de export
din SUA a înregistrat riscul de suveranitate, riscul valutar, precum ºi riscul tranzacþiei. Este guvernul Thailandei un guvern stabil ºi exonerat de orice sancþiune?
Este moneda naþionalã a Thailandei tranzacþionatã liber pe piaþã, fãrã nicio restricþie valutarã? Existã în aceastã þarã o piaþã
valutarã la termen (forward market), aºa
încât compania de export din SUA sã poatã vinde astãzi moneda naþionalã a Thailandei cu livrare în viitor?
Etape în identificarea riscului valutar:
1. Determinarea tipurilor de risc valutar existente.
Forma cea mai evidentã a riscului valutar se referã la tranzacþiile individuale
curente - posibilitatea ca activitãþi aparent
profitabile sã cauzeze pierderi datoritã
miºcãrilor nefavorabile înregistrate de
cursurile de schimb.
Mai general, întreaga activitate comercialã viitoare a unei sucursale strãine sau a
unei filiale poate fi afectatã de modificãrile cursului de schimb, în funcþie de im-
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pactul pe care îl au asupra unor factori
cum ar fi: ratele relative ale inflaþiei, ratele dobânzii acordate de guvern ºi alte
politici, precum ºi limitele profitului unei
companii ºi cota de piaþã.
Pentru a ajuta la prevenirea riscului
valutar, companiile au dezvoltat tehnici
interne referitoare la sistemele contabile ºi
la procedurile de platã ºi facturare.
Guvernele þãrilor dezvoltate s-au implicat,
furnizând garanþii cursurilor de schimb,
precum ºi alte forme de asigurare, subvenþionând, de fapt, activitãþile externe
ale companiilor lor exportatoare.
Dezvoltãrile din cadrul pieþelor internaþionale de capital au permis companiilor sã se împrumute mai uºor în devize.
Creºterea pieþelor bazate pe moneda euro
a permis companiilor sã obþinã solduri
debitoare în valutã pentru a contrabalansa
poziþiiile lungi pentru majoritatea valutelor.
Pieþele valutare la termen (forward)
s-au dezvoltat mai departe, iar bãncile au
început sã le utilizeze mult mai imaginativ, oferind, de exemplu, contracte la termene opþionale, în care companiei i se
oferã opþiunea referitoare la data sca-

denþei în cadrul unei anumite perioade de
timp ºi este încãrcatã cu „prima” sau „discount-ul” care se aplicã celei mai costisitoare dintre datele de decontare în intervalul respectiv de timp.
În România, controlul riscului valutar
este realizat:
a) de cãtre bãnci;
b) de cãtre Banca Naþionalã a României, pe baza indicatorilor de poziþie valutarã raportaþi de bãnci. Poziþia valutarã
într-o anumitã devizã se calculeazã ca sumã algebricã a poziþiei valutare bilanþiere
ºi a poziþiei valutare extrabilanþiere.
În scopul determinãrii poziþiei valutare totale, sumele reprezentând poziþii
valutare individuale ajustate lungi vor fi
considerate cu semnul plus (+), iar sumele
reprezentând poziþii valutare individuale
ajustate scurte vor fi considerate cu semnul minus (-).
Poziþia valutarã totalã va fi lungã
atunci când totalul poziþiilor valutare individuale ajustate lungi este mai mare decât totalul poziþiilor valutare individuale
ajustate scurte ºi va fi scurtã atunci când
totalul poziþiilor valutare individuale
ajustate scurte este mai mare decât

totalul poziþiilor valutare individuale
ajustate lungi.
La sfârºitul fiecãrei zile bancare lucrãtoare, poziþiile valutare ale unei bãnci
sunt supuse urmãtoarelor limitãri:
a) maximum 10% din fondurile proprii ale bãncii pentru oricare dintre poziþiile valutare individuale ajustate; ºi
b) maximum 20% din fondurile proprii ale bãncii pentru poziþia valutarã
totalã.
În vederea limitãrii riscului valutar,
bãncile au urmãtoarele obligaþii:
a) sã dispunã de un sistem de evidenþã
care sã permitã în permanenþã atât înregistrarea imediatã a operaþiunilor în devize ºi
calcularea rezultatelor acestora, cât ºi
determinarea poziþiilor valutare individuale ajustate ºi a poziþiei valutare totale;
b) sã deþinã un sistem de supraveghere
ºi de gestiune a riscului valutar pe bazã de
norme ºi proceduri interne, aprobate de
consiliul de administraþie al bãncii;
c) sã dispunã de un sistem de control
permanent pentru verificarea respectãrii
procedurilor interne.
D - NA .

S TUDIU REALIZAT DE
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Preþul muncii – salariul. Monografie
contabilã – calculul salariilor
Reþineri din salarii
Prin însumarea salariului realizat cu adaosurile ºi sporul la
salariu, rezultã Venitul brut realizat. Din venitul brut al angajatului se efectueazã urmãtoarele reþineri individuale:
 Contribuþia angajatului la asigurãrile sociale – de 9,5% x
venitul brut realizat • constituie datorie faþã de bugetul A.S.
 Contribuþia angajatului la fondul de ºomaj – de 0.5 % x
salariul de bazã • constituie datorie faþã de fondul de ºomaj
 Contribuþia angajatului la asigurãrile sociale de sãnãtate –
de 6,5% x venitul brut realizat • constituie datorie faþã de Casa
Naþionalã a Asigurãrilor de Sãnãtate
 Impozitul pe venitul din salarii, calculat prin aplicarea cotei
unice de impozitare de 16% asupra venitului impozabil • constituie datorie la bugetul statului
 Avansul achitat angajatului la chenzina I
 Alte reþineri – rate locuinþe, chirii, pensii alimentare, imputaþii etc. • constituie datorie faþã de creditorii respectivi.
Dupã scãderea din venitul brut realizat a tuturor reþinerilor
individuale, rãmâne restul de platã care se achitã angajaþilor din
casierie la data chenzinei a II-a.

Impozitul pe salarii

Foto: ArhivaFoto.ro

Beneficiarii de venituri din salarii datoreazã un impozit lunar
reprezentând plãþi anticipate, care se calculeazã ºi se reþine la
sursã de cãtre plãtitorii de venituri.
Impozitul lunar se determinã astfel:
La locul unde se aflã funcþia de bazã, prin aplicarea baremului lunar asupra bazei de calcul determinate ca diferenþã între
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venitul net din salarii, aferent unei luni, calculat prin deducerea
din venitul brut a contribuþiilor obligatorii ºi a cheltuielilor profesionale, ºi deducerile personale acordate pentru luna respectivã;
Pentru veniturile obþinute în celelalte cazuri, prin aplicarea
baremului lunar asupra bazei de calcul determinate ca diferenþã
între venitul brut ºi contribuþiile obligatorii pe fiecare loc de
realizare a acestora.
Contribuþiile de securitate socialã
Alãturi de resursele materiale, forþa de muncã reprezintã un
factor principal în producerea de bunuri ºi prestarea de servicii
din cadrul unitãþilor economice. În schimbul muncii depuse, personalul angajat primeºte un salariu, care se stabileºte prin negocieri între angajator ºi salariaþi, reprezentaþi de sindicate. În urma
negocierilor se încheie contracte colective ºi individuale de
muncã, prin care personalul se obligã sã efectueze activitãþile
prevãzute în contract, iar angajatorul se obligã sã-i remunereze
pentru munca prestatã. Atât unitãþile care au salariaþi cu contract
de muncã, cât ºi angajaþii respectivi trebuie sã suporte anumite
cheltuieli privind personalul, asigurãrile ºi protecþia socialã.
Contribuþia de asigurãri sociale de sãnãtate (CASS)
Persoanele fizice ºi juridice care angajeazã personal salariat ºi
nesalariat au obligaþia sã contribuie la fondul special pentru asigurãrile sociale de sãnãtate într-o cotã de 5,5% aplicatã asupra
fondului de salarii.
Contribuþia la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj
Persoanele fizice ºi juridice române ºi strãine, cu sediul în România, care angajeazã personal salariat român, sunt obligate sã
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contribuie la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, într-o cotã de 1%
aplicatã asupra fondului total de salarii brute realizate de urmãtoarele categorii de asiguraþi:
Contribuþia angajatului la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj
este în valoare de 0,5%, cotã aplicatã venitului brut.
Alte datorii
a.Contribuþia pentru accidente de muncã ºi boli profesionale
– se plãteºte în exclusivitate de cãtre angajatori ºi este variabilã,
în funcþie de nivelul de risc cuantificat pe baza indicatorilor de
morbiditate ºi îmbolnãvire profesionalã. Limitele minimã ºi maximã între care variazã contribuþia sunt de 0,5 % ºi 4%, aplicate
asupra fondului brut de salarii.

Sintezã
Cotele de contribuþie de asigurãri sociale se stabilesc
dupã cum urmeazã:
29% pentru condiþii normale de muncã
34% pentru condiþii deosebite de muncã
39% pentru condiþii speciale de muncã
Cota contribuþiei individuale de asigurãri sociale este de
9,5%, indiferent de condiþiile de muncã.
Cotele contribuþiei pentru Fondul de ºomaj:
Contribuþia datoratã de angajatori este de 1%
Contribuþia individualã datoratã este de 0,5%
Contribuþia datoratã conform art.28 din lege de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru ºomaj este de 4%
3) Pentru anul 2008 cota contribuþiei pentru asigurarea
pentru accidente de muncã ºi boli profesionale, datoratã
de angajatori ºi de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de
muncã ºi boli profesionale, se stabileºte în funcþie de
riscuri, pe sectoare economice, între limitele de 0,5 ºi
4%.
4) Pentru anul 2008 contribuþiile pentru asigurãrile de
sãnãtate:
5,5% pentru angajaþi
6,5% pentru angajator

426 „Drepturi de personal neridicate“. Þine evidenþa drepturilor de personal neridicate în termenul legal. Dupã conþinutul
economic, este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar
dupã funcþia contabilã, un cont de pasiv.
427 „Reþineri din salarii datorate terþilor“. Þine evidenþa
reþinerilor din salarii datorate terþilor, cum ar fi: rate, chirii, popriri,
pensii alimentare. Dupã conþinutul economic, este un cont de
datorii pe termen scurt, iar dupã funcþia contabilã, un cont de pasiv.
4281 „Alte datorii în legãturã cu personalul“. Þine evidenþa altor datorii în legãturã cu personalul, cum ar fi: garanþii
gestionare reþinute, indemnizaþiile pentru concediile de odihnã
neefectuate ºi alte sume pentru care nu s-au întocmit state de
salarii. Dupã conþinutul economic, este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupã funcþia contabilã, un cont de pasiv.
4282 „ Alte creanþe în legãturã cu personalul“. Þine evidenþa altor creanþe în legãturã cu personalul, cum ar fi: cota-parte
din valoarea echipamentului de lucru suportatã de personal,
imputaþii chirii, sume acordate ºi nejustificate ºi alte debite. Dupã
conþinutul economic, este un cont de creanþe, iar dupã funcþia
contabilã, un cont de activ.

Documente specifice
Statul de salarii

Se întocmeºte în 2 exemplare, lunar, pe secþii, ateliere, servicii etc., de compartimentul care are aceastã atribuþie, pe baza
urmãtoarelor documente de evidenþã a muncii, a documentelor
privind reþinerile legale, listelor de avans chenzinal, certificatelor
medicale etc. Pentru centralizarea la nivelul unitãþii a salariilor,

Conturi ºi documente specifice evidenþierii
cheltuielilor salariale
Contabilitatea sinteticã a decontãrilor cu personalul se realizeazã cu ajutorul grupei 42 „Personal ºi conturi asimilate”, care
cuprinde urmãtoarele conturi de gradul I:
421 „Personal – salarii datorate“. Þine evidenþa decontãrilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia
în bani sau naturã, inclusiv a adaosurilor ºi premiilor achitate din
fondul de salarii. Dupã conþinutul economic, este un cont de
datorii salariale pe termen scurt, iar dupã funcþia contabilã, un
cont de pasiv.
423 „Personal – ajutoare materiale datorate“. Þine evidenþa ajutoarelor de boalã pentru incapacitate temporarã de muncã, a
celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces etc. Dupã
conþinutul economic, este un cont de datorii salariale pe termen
scurt, iar dupã funcþia contabilã, un cont de pasiv.
424 „Participarea personalului la profit“. Þine evidenþa
stimulentelor acordate personalului din profitul realizat. Dupã
funcþia conþinutului economic, este un cont de datorii pe termen
scurt, iar dupã funcþia contabilã, un cont de pasiv.
425 „Avansuri acordate personalului“. Þine evidenþa
avansurilor acordate personalului. Dupã conþinutul economic,
este un cont de creanþe faþã de personal, iar dupã funcþia contabilã, un cont de activ.
august 2008 |
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se utilizeazã aceleaºi formulare de state de salarii. Plãþile fãcute
în cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidãrile, indemnizaþiile de concediu etc., se includ în statele de salarii, pentru a
cuprinde astfel întreaga sumã a salariilor calculate ºi reþinerile
legale din perioada de decontare respectivã. Unitãþile pot sã-ºi
stabileascã, dacã necesitãþile o cer, o altã machetã a formularului,
dar care sã conþinã informaþiile necesare unui eventual control.
Lista de avans chenzinal

Se întocmeºte lunar în 2 exemplare, de cãtre compartimentul
care are aceastã atribuþie, pe baza documentelor de evidenþã a
muncii, a timpului efectiv lucrat, a certificatelor medicale etc.
Lista pentru plãþi parþiale

Foto: ArhivaFoto.ro

Se întocmeºte în douã exemplare ori de câte ori se face o
platã parþialã în cursul lunii.
Serveºte ca:
Monografie financiar contabilã
Plata avansurilor salariale
425 = 5311
Înregistrarea statelor de salarii
641 = 421
Înregistrarea contribuþiilor salariatului
421 =
%
4312 contribuþia la asigurãrile sociale de stat
4314 contribuþia la asigurãrile sociale de sãnãtate
4372 contribuþia la asigurãrile de ºomaj
444 impozit pe veniturile din salarii
...
427 reþineri din salarii datorate terþilor
421 =
425 înregistrarea avansurilor plãtite
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Înregistrarea contribuþiilor angajatorului
6451 = 4311 - contribuþia unitãþii la asigurãrile sociale
6452 = 4371 - contribuþia unitãþii la asigurãrile de ºomaj
6453 = 4313 - contribuþia unitãþii la asigurãrile sociale de
sãnãtate analitic
6453 = 4313 - contribuþia unitãþii pentru concedii ºi indemnizaþii analitic
6458 = 4318 - accidente de muncã ºi boli profesionale
(în practicã se mai foloseºte în locul lui 4318 un analitic al contului 4311)
635 = 447 - comision ITM analitic
Plata salariilor
421 = 5311 (sau 5121 în cazul plãþilor pe card)
Plata obligaþiilor fiscale înregistrate în nota de mai sus
% = 5121/5311
4311
4312
4313
4314
4371
4372
427
4381
444
447
Dacã salariatul nu îºi poate ridica salariul
421 = 426
În momentul în care salariul restant este primit de cãtre salariat
426 = 5311
D - NA .

S TUDIU REALIZAT DE
FEIER C ORINA L AURA , E XPERT C ONTABIL
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Controlul raportãrilor contabile
semestriale ale fondului
de garantare a depozitelor
în sistemul bancar
A. Corelaþii din cadrul formularelor de raportare
contabilã semestrialã
A.1. Situaþia activelor, datoriilor ºi capitalurilor proprii

(cod 10)
020 = 023 + 026
040 = 043 + 046
300 = 303 + 306
303 = 304 + 305
306 = 307 + 308
310 = 313 + 316
313 = 314 + 315
316 = 317 + 318
320 = 323 + 326
360 = 361 + 363 + 365 + 367 + 369
090 = 420
090 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080
420 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380
+ 393 - 396 + 403 - 406
- 410
27
A.2. Contul de profit ºi pierdere (cod 20)

070 = 073 + 077
143 = 010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 100 + 110 - 120 + 130,
dacã (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 100 + 110 - 120 +
130) >= 0

146 = - (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090
- 100 + 110 - 120 +
130), dacã (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 090 - 100 + 110 120 + 130) < 0
173 = 150 - 160, dacã (150 - 160) >= 0
176 = - (150 - 160), dacã (150 - 160) < 0
203 = 180 - 190, dacã (180 - 190) >= 0
206 = - (180 - 190), dacã (180 - 190) < 0
223 = 203 – 206 – 210, dacã (203 – 206 – 210)>= 0
226 = - (203 – 206 – 210), dacã (203 – 206 – 210)< 0
223 – 226 = 203 – 206 - 210
28
A.3. Date informative (cod 30)

I. Date privind rezultatul înregistrat
Coloana 1
101 + 102 = 1
II. Date privind plãþile restante
Controlul orizontal
col.1 = col.2 + col.3
Controlul vertical
Pentru fiecare din coloanele 1, 2 ºi 3, se vor respecta urmãtoarele corelaþii:
201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221
202 = 203 + 204 + 205
206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211
216 = 217 + 218 + 219 + 220|
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Frânã la reducerea TVA
pentru alimente
A NDREEA V ASS
Cercetãtor Institutul de
Economie Naþionalã

Volatilitatea actualã a preþurilor la alimente a deschis robinetul promisiunilor
electorale. N-au lipsit din agenda impusã
politicienilor la 1 iulie 2008 decât analizele de fond, înþelegerea premiselor ºi a
realitãþilor eterogene din statele membre,
studiile serioase de impact ale propunerilor lansate pentru bugetul României. Dezinvoltura marºului în ritmuri de subvenþii,
ajutoare directe, salarii ºi pensii intrã fãrã
echivoc într-o buclã de nestãvilit a accelerãrii inflaþiei. Ea se traduce în final tot
prin sãrãcirea populaþiei. Mã voi opri în
continuare asupra acelor propuneri care
pretind sã soluþioneze criza preþurilor la
alimente. Pentru început, taxa pe valoare
adãugatã pentru alimentele de bazã de 5%
– propunerea PSD ºi PC – sau de 5,5% –
propunerea preºedintelui Franþei. Aprig
dezbãtutã în statele membre, semnificaþia
sa în România prinde un cu totul alt contur ºi nu cred cã îºi va arãta efectele pozitive la care aspira abordarea teoreticã.
Producãtorii nu vor reduce niciodatã preþurile cu diferenþã de TVA (de fapt, nu le
vor reduce deloc), în timp ce bugetul va
pierde banii pe care conteazã cel mai
mult. Hãþiºul fiscal românesc nu trebuie

Sursa: Eurostat ºi Comisia Europeanã, 2008
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complicat ºi mai mult. Problemele noastre
de fond rãmân disciplina fiscalã ºi resursa
umanã slab pregãtite ºi dezinteresate din
organismele de control.
Preþurile mondiale la alimente au explodat începând din 2007, dupã douã decenii ºi jumãtate de reducere. Am explicat
cu alt prilej natura fenomenului global,
cauzele generatoare ºi rãspunsurile europene bazate pe creºterea stocurilor de intervenþie ºi a ajutoarelor acordate persoanelor vulnerabile (http://www.hotnews.ro/
stiri-opinii-2873932-ingrijorare-europeana-tsunami-alimentar.htm) la care se
adaugã reformele Politicii Agricole Comunitare. Consecvenþa analizei mecanismelor de absorbþie a riscurilor legate de
preþ impun încã trei precizãri:
Preþurile mondiale nominale la produsele agro-alimentare au crescut cu circa
25% din 1980 pânã în prezent. Ajustate
cu inflaþia americanã, preþurile reale se situeazã la circa jumãtate din nivelul înregistrat la începutul anilor 1980 (ECB
Monthly Bulletin, Iunie 2008, pg. 10).
Decidenþii trebuie sã fie conºtienþi de spaþiul larg deschis unor noi majorãri ale preþurilor pentru a atinge amploarea crizei
mondiale precedente. Grâul, orezul, soia,
porumbul, uleiul sau laptele au crescut de
câteva ori, dar la produsele animale sau
legume se înregistreazã, adeseori, scãderi

anuale de preþuri. Aºa s-a întâmplat la
legume ºi în primele luni ale lui 2008,
comparativ cu trimestrul întâi din 2007 în
multe state europene. Excepþie fac România, Grecia, Italia, Slovenia, Irlanda,
Cipru sau Malta.
Eliminând componenta sezonierã,
oferta de produse agricole este inelasticã
pe termen scurt ºi nu poate acoperi cererea mondialã explozivã. Preþurile vor
creºte, aºadar, în continuare. Structura
producþiei agricole, productivitatea, barierele administrative ºi gradul de dependenþã faþã de importuri explicã natura eterogenã a transmisiei dinamicii preþurilor
mondiale în statele membre. În tabelul
alãturat sunt sesizabile þãri precum
Olanda, Belgia sau Portugalia, unde preþurile reale medii la produsele agricole au
scãzut în trimestrul I al lui 2008 faþã de
aceeaºi perioadã din 2007, cu ritmuri între
3 ºi 8%.
România este o piaþã afectatã mai degrabã moderat de evoluþia preþurilor mondiale la alimente, cu creºteri medii de circa
15% în trimestrul I 2008. De pildã, în Ungaria ºi Marea Britanie preþurile au crescut
cu aproape 30% în aceeaºi perioadã.
Dinamica realã a preþurilor medii la
produsele agricole în trimestrul I al lui
2008 faþã de acelaºi trimestru din 2007
(ajustat cu inflaþia, 2000 = 100%)
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Instinctul animalic al politicienilor
pentru gestionarea instabilitãþii preþurilor
la alimente precipitã reacþiile aparent în favoarea electoratului ºi devoreazã fãrã scrupule raþiunea economico-socialã. Vigilenþa
bugetarã este primul principiu scãpat din
vedere la discuþiile de la Cotroceni.
Pe scurt, cheltuielile cu personalul au
fost deja majorate în primele patru luni ale
anului curent cu cea mai ridicatã ratã din ultimii ani: 48% în termeni nominali ºi 36%
în termeni reali. Astfel, ponderea lor în totalul cheltuielilor bugetului general consolidat a atins 39% – faþã de o medie de 32% în
anii precedenþi. Se impun, aºadar, mãsuri
ferme pentru temperarea creºterii lor.
Apoi, subvenþiile au crescut în aceleaºi patru luni cu aproape 80%, marcând
o inversare semnificativã a tendinþei negative din ultimul an: -23% în 2007 faþã de
2006. Acoperirea riscului moral al cetãþenilor nu poate continua în niciun caz prin
mijloace care induc noi tensiuni inflaþioniste, repercutate evident tot asupra buzunarului lor.
Se ºtie apoi cã mecanismul ajutorului
de stat pentru persoanele fãrã venituri sau
cu venituri foarte mici a devenit un instrument coruptibil. De pildã, în unele primãrii (e.g. sectorul 5 din Bucureºti) numãrul
persoanelor asistate social a crescut de câteva ori în ultimii doi ani, pe criterii aberante ºi oculte, deformând grav realitatea
ºi eludand spiritul legilor.
Nu în ultimul rând, România beneficiazã de stocurile de intervenþie europene
conform evaluãrilor nevoilor proprii ale
statelor membre cu privire la persoanele
vulnerabile. Comisia Europeanã a aprobat
pentru anul în curs peste 24 de milioane
de euro în acest scop, dar gestionarea corectã a distribuþiei acestor produse agroalimentare devine iarãºi o problemã administrativã ºi un instrument electoral.

Reducerea TVA la alimentele
de bazã la 5%
O propunere aparent plauzibilã de
contracarare a creºterii repetate a preþurilor la produsele agro-alimentare þine de
reducerea TVA la alimentele de bazã la
5% – pâine, carne, lapte, ulei vegetal, zahãr. Ea este conformã cu politica europeanã care acceptã derogãri de la ratele-standard ale TVA în baza Directivei 2006/112
/EC din noiembrie 2006.
Regulile de bazã pe care s-au construit
articolele 93-130 ºi anexele III ºi IV la
metodologiile de aplicare a cotelor reduse
ºi hiperreduse la TVA sunt simple:
Cota standard de TVA la bunuri ºi servicii nu trebuie sã fie mai micã de 15%;

Statele membre pot avea douã sau
chiar trei cote reduse de TVA, care sã nu
fie mai mici de 5%, pentru o listã restrictivã de produse ºi servicii (anexa III). De
pildã, România aplicã cote reduse de TVA
la 9% la produse farmaceutice, echipamente medicale pentru persoanele cu dizabilitãþi, cãrþi, ziare, periodice, servicii
culturale ºi cazare hotelierã.
Cotele hiperreduse de TVA pot fi acceptate în condiþii specifice pentru sectoarele intense în forþã de muncã (anexa IV).
Este, de pildã, cazul Spaniei, Italiei, Lituaniei, Irlandei sau al Poloniei (în ultimul caz doar pentru produsele agro-alimentare neprelucrate) cu cote reduse de
TVA la produsele agro-alimentare, între 3
ºi 5%.
O estimare simplistã a corelaþiei pozitive între TVA redus la alimente ºi dinamica preþurilor în statele membre este
puternic infirmatã de realitatea pieþei ºi a
mixului fiscal (vezi tabelul alãturat pentru
detalii). Pe de o parte, Franþa aplicã cota
redusã de 5,5% la alimente, dar a cunos-
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Vigilenþa bugetarã sacrificatã

cut preþuri mai efervescente decât în România. Sã nu mai vorbim cã economia
francezã nu ar trebui sã constituie un model pentru România. Pe de altã parte, statele care au reuºit sã absoarbã mai eficient
ºocurile preþurilor internaþionale au cote
reduse de TVA la alimente, dar ºi poveri
fiscale mult mai mari pe veniturile personale. Factorii explicativi sunt mult mai
variaþi, iar corelaþia TVA redus – ritmuri
de creºtere a preþurilor la alimente nu este
suficientã.

De ce nu cred cã reducerea
TVA poate stopa
creºterea preþurilor la
alimentele în România?
Argumente pro:
Greu de gãsit, dar mã voi strãdui totuºi sã forþez unul. Cu toþii plãtim indirect

taxa pe valoare adaugatã la produsele pe
care le consumãm. Cele mai afectate de
creºterea preþurilor la alimente vor fi gospodãriile cu venituri foarte mici, unde
ponderea alimentelor se ridicã la 60-80%
în coºul de consum. Însã, aceste nevoi
sunt similare tuturor persoanelor, indiferent de nivelul veniturilor. Incidenþa mãsurii de reducere a TVA s-ar repercuta în
egalã mãsurã asupra consumatorilor cu
venituri mari, medii ºi mici. Jocul echitabil al pieþei libere rãmâne nedistorsionat.
Bucuria va fi însã semnificativ mai mare
în cazul coanei Tanþa decât în cazul lui Patriciu. Mãsura ar fi salutarã în condiþiile
reducerii sau stopãrii creºterii preþurilor
în urma unei astfel de relaxãri fiscale.
Argumente contra:
Dar piaþa româneascã agricolã ºi de
desfacere a produselor alimentare este
lipsitã de claritate, transparenþã ºi de distribuþie echitabilã a profiturilor între producãtori, distribuitori ºi comercianþi. Aici
gãsim soluþia de fond ºi nu în reducerea
TVA pentru reglarea preþurilor excesive.
De ce? Pentru cã sistemul fiscal românesc
este favorabil creºterii veniturilor personale, consumului ºi investiþiilor:
În primul rând, veniturile fiscale din
România se ridicã la cel mai mic nivel ca
pondere în PIB (sub 29%) în rândul statelor membre (media UE-27: 40%, conform datelor Eurostat: http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/08/92&format=HTML&age
d=0&language=en&guiLanguage=en).
În al doilea rând, impozitul pe venituri
personale aplicat în România (16%) este
cel mai mic din þãrile UE. Þãrile europene
care aplicã sau discutã perspectiva unei
asemenea mãsuri au în general cote fiscale
directe pe veniturile personale de peste
douã ori mai mari decât România. Aºadar,
din acest punct de vedere românii rãmân
în buzunar cu o pondere semnificativ mai
mare din veniturile lor decât un angajat
european.
În al treilea rând, reducerea de TVA
va avea efecte negative uºor previzibile.
Sã o spunem foarte clar:
Preþurile nici nu vor scãdea ºi nici nu
vor putea fi oprite din creºtere. Reducerea
selectivã a TVA la produsele alimentare
se va traduce repede:
– într-un sistem coruptibil de
încadrare ºi rambursare a TVA,
– în marje superioare ale profiturilor
furnizorilor ºi ale supermarketurilor.
Consumatorul nu va resimþi efectele
pozitive, iar producãtorii locali sau agricultorii nici atât. Lipsa transparenþei pieþei de produse agro-alimentare favorizeazã praticile neloiale, încã nesancþionate.|
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De interes

Viitorul de pe piaþa tichetelor
de masã ºi cadou aparþine celor
cu planuri pe termen lung
Acest sector va avansa anul acesta cu peste 20%, ceea ce
reprezintã o pãstrare a trendului de anul trecut
A DRIAN U NGUREANU

Piaþa localã a tichetelor de masã ºi
cadou a înregistrat o creºtere de peste 20%
anul trecut, a declarat François Podeur,
director general Sodexho România, ºi a
adãugat cã se aºteaptã la o creºtere asemãnãtoare. „Anul trecut, piaþa tichetelor a
crescut cu peste 20 de procente, iar pentru
anul acesta estimãm o creºtere similarã cu
cea din 2007“, a declarat Podeur.
Referitor la caracteristicile
pieþei, reprezentantul Sodexho
România a spus cã este o piaþã
care se dovedeºte atractivã, o
piaþã în care rata de penetrare a
tichetelor este încã ridicatã, iar
în condiþiile unei competiþii tot
mai sporite, dintre companiile
ce activeazã pe acest segment
doar cele care au o strategie pe
termen lung vor reuºi sã se menþinã în
piaþã.
„Dacã ar fi sã caracterizãm aceastã
piaþã, putem spune cã are o ratã ridicatã de
penetrare, ceea ce dovedeºte atractivitatea
serviciilor prin intermediul tichetelor, o
piaþã competitivã, unde numai companiile
emitente care au o strategie pe termen
lung vor putea satisface aºteptãrile clienþilor ºi vor putea oferi servicii la nivelul
aºteptat de clienþii acestora“, a afirmat
François Podeur.

Sodexho vrea sã se
concentreze pe sectorul
întreprinderilor mici
Referitor la strategia companiei, directorul general Sodexho a declarat cã
strategia emitentului de tichete se va concentra pe servicii destinate în special firmelor mici, sector unde rata de penetrare
a tichetelor este mult mai redusã.
„Strategia noastrã se va concentra pe
servicii destinate microîntreprinderilor ºi
întreprinderilor mici, companii în care
tichetele valorice au rata de penetrare
mult mai redusã decât în multinaþionale.
Aceste companii au un profil aparte ºi au
mai puþine resurse pentru motivarea anga20 |
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jaþilor. Totodatã, timpul pe care îl pot petrece ocupându-se de administrarea sistemelor de tichete este redus“, a declarat
Podeur.
Acesta a adãugat cã pentru aceste
companii Sodexho dezvoltã pachete speciale de servicii, care sã rãspundã nevoilor
lor specifice. „Le vom acorda asistenþã
fiscalã ºi vom pune la punct instrumente
care sã-i ajute în administrarea uºoarã a
tichetelor“, a conchis François Podeur.

Prin intermediul tichetelor
se creeazã avantaje
fiscale atât fimelor, cât ºi
angajaþilor
Reprezentantul Sodexho a spus cã,
potrivit diferitelor studii din ultimii ani,
tichetele de masã ºi cele cadou s-au situat
în permanenþã în topul preferinþelor, atât
ale angajaþilor, cât ºi ale angajatorilor,
datoritã aplicabilitãþii lor foarte largi. Atât
piaþa tichetelor de masã, cât ºi a celor cadou înregistreazã de la an la an creºteri
constante. „Acest trend urmãreºte tendinþele din economie, mai ales din sectorul

Compania a înregistrat anul trecut
un profit net de 12 milioane euro,
iar pentru acest an estimeazã un
câºtig net de 14 milioane euro. În
2007, compania a avut un volum al
afacerilor de peste 420 de milioane
euro, iar în 2008 se aºteaptã ca
acesta sã creascã la peste 535 de
milioane euro. În prezent, Sodexho
România deþine o cotã de piaþã de
42%. Compania deþine cea mai
largã ºi diversificatã reþea de afiliere (restaurante, magazine, furnizori de servicii) care acceptã
tichetele Sodexho, respectiv peste
49.000 de locaþii în întreaga þarã.

IMM, care ºi el înregistreazã o creºtere
economicã sãnãtoasã“, a precizat directorul general al Sodexho România.
Totodatã, acesta a afirmat cã prin intermediul tichetelor au de câºtigat atât
companiile, cât ºi angajaþii, cheltuielile
ambelor pãrþi fiind mai reduse. „Piaþa de
tichete din România funcþioneazã într-un
cadru care asigurã avantaje fiscale atât
companiilor, cât ºi angajaþilor, ºi anume
100% deductibilitate, neimpozitare ºi
exceptarea de la plata taxelor salariale, în
condiþiile legilor specifice ºi Codului Fiscal“, a declarat Podeur.|

Analizã

Solduri la credite!
Bãncile au oferte speciale de varã, pe care au avut grijã sã le prelungeascã pânã la toamnã
R ALUCA D OBRE

Doar 4,9% este dobânda fixã la creditul în euro Alpha Housing de la Alpha
Bank, ofertã valabilã pânã la 15 septembrie anul acesta. Alpha Housing cu dobândã fixã pentru primii doi ani, de 4,9%
în primul an, apoi 6,9% în cel de-al doilea
an, iar dupã expirarea perioadei promoþionale dobânda devine variabilã, pe o perioadã de rambursare de pânã la 30 de ani.
Banca a mai anunþat cã oferta promoþionalã se aplicã pentru toate cererile de
credit depuse începând cu data de 15 aprilie ºi pânã cel târziu în 15 septembrie.
Tragerea din credit trebuie sã se efectueze
pânã cel târziu în data de 15 octombrie.
Solicitanþii care nu sunt confortabili
cu moneda europeanã pot alege dolarii
americani, creditul având dobânda de
Atenþie când alegeþi un credit, pentru cã,
dupã expirarea perioadei promoþionale,
costurile cresc simþitor
7,9%, fixã pe primii doi ani, sau moneda
naþionalã, leul, cu o dobândã de 10,9%.
Cine era interesat de creditul în euro
pentru investiþii imobiliare de la BCR cu
dobândã promoþionalã de 4,95% pe an,
fixã în primele 6 luni de creditare, fãrã comision lunar, mai poate contracta acest
produs, pentru cã banca a anunþat prelungirea perioadei promoþionale cu încã o
lunã. Astfel, pentru un credit ipotecar în
valoare de 100.000 de euro, pe o perioadã
de 30 de ani, în condiþiile unui avans minim de 25%, DAE este de 8,73%. Creditul este destinat investiþiilor imobiliare, de
la achiziþia unei locuinþe sau a unui teren,
construcþia unei case, pânã la operaþiuni
de amenajare, modernizare, reparaþii ºi
viabilizare a locuinþei existente.

UniCredit-Þiriac Bank are o ofertã
promoþionalã pânã pe 31 iulie pentru creditele garantate cu ipotecã ºi de refinan-

þare în euro. Dobânda este 2,95% în primele 6 luni de la data contractãrii creditelor în euro.|

În alegerea celui mai bun credit, luaþi în considerare
urmãtoarele sfaturi:
fiþi foarte atenþi la diferenþa între dobânda promoþionalã ºi cea de dupã expirarea perioadei promoþionale, pentru cã pe aceasta o aveþi de plãtit lunã de
lunã pânã la scadenþã. Dobânda poate creºte cu 2 puncte procentuale, însã
acesta este cel mai bun caz, pentru cã poate ajunge sã se majoreze chiar ºi
cu 5 puncte procentuale. O astfel de majorare ar putea crea disconfort în
administrarea finanþelor proprii în viitor;
 în alegerea creditului cel mai ieftin, important este sã aflaþi valoarea DAE,
adicã a Dobânzii Anuale Efective care reprezintã costul total al creditului. În
calculul DAE intrã dobânda ºi toate comisioanele iniþiale ºi lunare aplicate pe
întreaga perioadã de creditare;
 atenþie însã, pentru cã bãncile pot calcula DAE la dobânda promoþionalã, astfel rezultã o valoare mult mai scãzutã decât dacã ar fi calculatã la dobânda
de dupã perioada promoþionalã. DAE calculatã la dobânda promoþionalã nu
este relevantã, fiind un cost aplicat pentru o perioadã foarte scurtã de timp,
de la trei luni la doi ani;
 dacã urmãriþi sã contractaþi un credit cu garanþie ipotecarã, pe o perioadã
lungã de timp, trebuie sã luaþi în considerare o eventualã refinanþare. De
aceea este important sã întrebaþi ofiþerul de credit despre valoarea comisionului de rambursare anticipatã ºi modul în care acesta se aplicã. În
prezent, acesta variazã între 2% ºi 4,5%, putând fi aplicat în primii ani de
creditare sau în orice moment al perioadei de creditare, calculat la soldul
creditului;
 orice credit garantat cu ipotecã presupune încheierea unei poliþe de asigurare a bunului imobil, pe lângã poliþa de asigurare de viaþã. Unele bãnci îºi
asumã costul acestor asigurãri, sau numai a uneia dintre acestea. Este o
economie importantã de bani dacã reuºiþi sã gãsiþi o bancã de la care sã
luaþi creditul necesar în condiþiile gratuitãþii asigurãrilor;
 dacã doriþi sã plãtiþi rate cât mai mici lunã de lunã, solicitaþi perioada maximã de creditare. Perioada maximã de creditare pentru fiecare client reprezintã diferenþa dintre vârsta maximã acceptatã de bancã pânã la care sã fie
rambursat integral creditul ºi vârsta solicitantului; pe de altã parte, prelungirea perioadei de creditare presupune un cost total mai mare cu creditul;
 oricare ar fi criteriul principal dupã care vã alegeþi creditul, costul, timpul de
rãspuns al bãncii, rambursarea anticipatã, perioada de graþie, este indicat sã
apelaþi la un consultant de credite. Acesta cunoaºte foarte bine piaþa produselor de creditare ºi vã pune la dispoziþie cele mai potrivite alternative, astfel încât sã luaþi cea mai bunã decizie.
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Fonduri europene

Verificarea
ºi autorizarea cheltuielilor
În verificarea cererilor de pre-finanþare/rambursare, ofiþerii de contract vor
avea în vedere urmãtoarele:
 plata efectuatã sã nu depãºeascã valoarea contractului de achiziþie;
 sã se încadreze în limitele bugetului
aprobat;
 sã fie efectiv plãtite, operaþiunile sã
se regãseascã în extrasele de cont (se vor
verifica ordinele de platã, ordonanþãrile –
dupã caz, extrasele de cont);
 sã fie înregistrate în registrele specificate în Legea contabilitãþii;
 operaþiunile sã se regãseascã în contabilitate în conturi analitice distincte destinate proiectului finanþat prin POR;
 cheltuielile efectuate sã fie raportate
în Cererea de rambursare, în lista cu cheltuielile elaboratã de cãtre beneficiar, înregistrate în ordine cronologicã;
 în facturi, sã se regãseascã clar menþionat conþinutul tranzacþiei;
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 facturile sã fie completate corect,
datate, ºtampilate ºi semnate;
 cheltuielile sã fie efectuate de beneficiar, partener, membri ai asociaþiei pentru dezvoltare interregionalã;
 cheltuielile efectuate din prefinanþarea primitã de beneficiari sã fie
efectuate din contul de pre-finanþare;
 dobânda netã acumulatã în contul de
pre-finanþare al beneficiarului sã fie recuperatã de cãtre DGAPP;
 cota de TVA solicitatã de beneficiar
respectã prevederile O.G. nr.29/2007 ºi a
instrucþiunilor privind plata TVA.

Verificarea financiarã
efectuatã de cãtre ªef Serviciu
Autorizare
În avizarea notelor privind cererile de
pre-finanþare/ rambursare, ªeful Serviciului Autorizare POR va avea în vedere urmãtoarele:

 calculul cotelor aferente celor 2
surse de finanþare este corect;
 suma stabilitã a fi rambursatã este
calculatã corect;
 listele de verificare sunt întocmite
de cãtre ofiþerii de contract, sunt datate ºi
semnate;
 solicitãrile de clarificãri sunt ataºate
cererii de rambursare.

Contribuþia în naturã
Fiecare beneficiar al finanþãrii nerambursabile poate sã contribuie cu un aport
propriu, conform bugetului proiectului.
Conform Regulamentului de implementare 1828/2006, Art. 51, contribuþia în naturã a unui beneficiar public sau privat
este consideratã ca fiind cost eligibil dacã
sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii:
 corespunde aportului de terenuri sau
bunuri imobile, echipamente sau materiale, activitãþi de cercetare sau activitãþi
profesionale sau muncã de voluntariat;
 valoarea ei poate constitui obiectul
unei evaluãri ºi al unui control independent.
În cazul aportului de teren sau bunuri
imobile, valoarea este certificatã de un
expert independent calificat sau de un organism oficial desemnat.
În cazul muncii de voluntariat, valoarea muncii este determinatã þinând cont
de timpul consacrat ºi de preþul normal pe
orã ºi pe zi pentru munca prestatã.
Contribuþia în naturã poate fi consideratã ca ºi o cheltuialã plãtitã de beneficiari
în implementarea proiectelor având în
vedere urmãtoarele condiþii:
 legislaþia româneascã în vigoare permite eligibilitatea unor astfel de cheltuieli;
 valoarea ei poate fi justificatã cu
documente contabile (prin facturi);
 co-finanþarea din FEDR nu depãºeºte totalul cheltuielilor eligibile excluzând
valoarea contribuþiei în naturã.
În verificarea contribuþiei în naturã,
ofiþerii de contract vor þine seama de modul de evaluare a proiectelor ºi modul de
calcul al contribuþiei în naturã ataºatã la
contract.
În cazul decontãrii salariilor angajaþilor beneficiarului care fac parte din
echipa de implementare a proiectului sunt
asimilate contribuþiei în naturã ºi sunt eligibile ºi pot fi decontate în cadrul proiec-

Fonduri europene
tului dacã sunt îndeplinite simultan urmãtoarele condiþii:
 existenþa unui contract de muncã
încheiat între beneficiar ºi angajat;
 decizia prin care angajatul desemnat
sã facã parte din echipa de implementare
ºi atribuþiile ce îi revin în cadrul proiectului;
 decizia internã prin care se desemneazã un alt angajat al Beneficiarului sã
efectueze munca anterior efectuatã de
angajatul în proiect;
 time-sheet-uri cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului avizate de managerul de proiect.

Amortizarea
Amortizarea poate fi consideratã o cheltuialã eligibilã în implementarea proiectelor
având în vedere urmãtoarele condiþii:
 legislaþia româneascã în vigoare permite eligibilitatea unor astfel de cheltuieli;
 valoarea ei poate fi justificatã cu documente contabile;
Amortizarea aferentã mijloacelor fixe
folosite direct în implementarea proiectului ºi calculatã în aceastã perioadã va fi
cheltuialã eligibilã dacã se face dovada cã
achiziþionarea mijloacelor fixe în cauzã
nu a fost declaratã ca ºi cheltuialã eligibilã.
Amortizarea este eligibilã doar pentru
mijloacele fixe folosite pe toatã perioada
proiectului ºi se va folosi pro rata.
Beneficiarul va trebui sã facã dovada
metodei de amortizare aplicabilã ºi sã
prezinte documente contabile aferente.
Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determinã conform
urmãtoarelor reguli:
a) în cazul construcþiilor, se aplicã
metoda de amortizare liniarã;
b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maºinilor, uneltelor ºi instalaþiilor, precum ºi pentru computere ºi
echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de
amortizare liniarã, degresivã sau acceleratã;
c) în cazul oricãrui alt mijloc fix
amortizabil, contribuabilul poate opta
pentru metoda de amortizare liniarã sau
degresivã.
În cazul metodei de amortizare liniarã, amortizarea se stabileºte prin aplicarea
cotei de amortizare liniarã la valoarea de
intrare a mijlocului fix amortizabil.
Cota de amortizare liniarã se calculeazã raportând numãrul 100 la durata normalã de utilizare a mijlocului fix.
În cazul metodei de amortizare degresivã, amortizarea se calculeazã prin mul-

tiplicarea cotelor de amortizare liniarã cu
unul dintre coeficienþii urmãtori:
a) 1,5, dacã durata normalã de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2
ºi 5 ani;
b) 2,0, dacã durata normalã de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5
ºi 10 ani;
c) 2,5, dacã durata normalã de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai
mare de 10 ani.
În cazul metodei de amortizare acceleratã, amortizarea se calculeazã dupã
cum urmeazã:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depãºi 50% din valoarea
de intrare a mijlocului fix;
b) pentru urmãtorii ani de utilizare,
amortizarea se calculeazã prin raportarea
valorii rãmase de amortizare a mijlocului
fix la durata normalã de utilizare rãmasã a
acestuia.

Proiecte generatoare
de venituri
Conform Art. 55 din Regulamentul
1083/2006, un proiect care genereazã venituri înseamnã orice proiect de infrastructurã ºi a cãrui dare în folosinþã poate
face subiectul unor taxe directe plãtite de
utilizatori sau orice proiect care implicã
vânzarea sau închirierea terenurilor sau
clãdirilor sau orice alte servicii plãtite.
Cheltuielile eligibile ale proiectelor
generatoare de venituri nu trebuie sã depãºeascã valoarea curentã a costului investiþiei minus valoarea curentã a veniturilor nete din aceastã investiþie într-o anumitã perioadã de timp pentru:
 investiþii în infrastructurã; sau
 alte proiecte în care se pot estima
valoarea veniturilor în avans.
În situaþiile în care nu tot costul investiþiei este eligibil pentru co-finanþare, venitul net va fi alocat pro rata la partea eligibilã ºi ne-eligibilã a costului investiþiei.
În verificarea veniturilor generate de
proiecte se va þine seama de tipul de proiect ºi de axa prioritarã din care face
parte.
Astfel:
 art. 55 nu se aplicã proiectelor care
fac subiectul Ajutorului de stat (conform
art. 55.6);
 dacã este un proiect de infrastructurã, se va verifica Cererea de finanþare a
Beneficiarului. Dacã în Cererea de finanþare au fost estimate veniturile nete ºi au
fost deduse din valoarea grantului, atunci
nu este necesarã monitorizarea acestor venituri;
 dacã proiectul nu se încadreazã în
categoriile menþionate anterior ºi nu a fost

posibilã o evaluare a veniturilor generate
de proiect în Cererea de finanþare, atunci
este necesarã monitorizarea veniturilor
nete realizate în perioada de implementare
a proiectului ºi deducerea lor din cererile
de rambursare. Având în vedere prevederile art. 55 (1), veniturile care se iau în
considerare pentru calcularea cheltuielilor
eligibile ºi a valorii grantului sunt acelea
plãtite direct de cãtre consumatori prin
taxare directã.
Cinci ani dupã terminarea implementãrii proiectului este necesarã monitorizarea veniturilor generate de proiect.
Ca regulã generalã, pentru toate proiectele care pot fi subiectul analizei cost –
beneficiu, ar trebui sã fie posibilã estimarea veniturilor (dacã acele proiecte vor
genera venituri), conform art. 55 (2). Art.
55 permite alocarea fondurilor în aºa fel
încât sã se ia în considerare profitabilitatea investiþiei ºi sã nu fie o dublã finanþare a proiectului. Acest aspect este relevant atunci când în proiect este implicat
un partener privat. În acest caz, valoarea
grantului va trebui determinatã astfel
încât investitorul privat sã nu obþinã profit nedatorat.

Regula „de minimis“ ºi ajutorul
de stat
Legislaþia aplicabilã în domeniul ajutorului de stat:

Regulamentul Comisiei nr.
1998/2006 privind ajutorul de minimis;
 Codul fiscal (Legea nr. 571/2003);
 Regulamentul Comisiei nr. 70/2001
privind ajutorul de star pentru IMM-uri;
 Regulamentul Comisiei nr. 1628/
2006 privind ajutorul de stat regional;
 Instrucþiunile Comisiei privind ajutorul de stat pentru protejarea mediului
(2001/C 37/03);
 Ordin al preºedintelui Consiliului
Concurenþei pentru punerea în aplicare a
Regulamentului privind procedurile de
monitorizare a ajutoarelor de stat nr.
175/2007.
Conform art. 2 din Regulamentul nr.
1998/2006, totalul ajutorului de minimis
acordat oricãrui solicitant nu depãºeºte
200.000 euro pe perioada a trei ani fiscali.
Perioada va fi determinatã luând ca referinþã anul fiscal. Atunci când suma totalã
a ajutorului depãºeºte acest prag, valoarea
grantului va fi diminuatã corespunzãtor.
În verificarea ºi monitorizarea ajutorului de minimis, se va þine seama de declaraþia beneficiarului din Cererea de finanþare privind ajutorul de minimis primit
anterior. Înainte de a încheia acordul de
finanþare cu un beneficiar, Organismul Intermediar va obþine declaraþia scrisã a beaugust 2008 |
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neficiarului cu privire la ajutorul de minimis primit în ultimii trei ani fiscali (al
treilea an fiind considerat anul în care
depune Cererea de finanþare).
Când un beneficiar a depus un proiect
care intrã sub incidenþa ajutorului de minimis, acesta va fi informat în scris de cãtre Organismul Intermediar asupra sumei
acordate care intrã sub incidenþa acestui
ajutor.
În situaþia în care un proiect intrã atât
sub incidenþa ajutorului de stat, cât ºi sub
incidenþa ajutorului de minimis, monitorizarea proiectului se va face dupã cum
urmeazã:
 se verificã eligibilitatea cheltuielilor
care intrã sub incidenþa celor douã tipuri
de ajutor;
 se aplicã procentul finanþãrii aferent
tipului de ajutor de stat la total cheltuiala
eligibilã care intrã sub incidenþa ajutorului de stat (în acest caz nu se aplicã procentul de finanþare din POR);
 pentru cheltuielile eligibile care
intrã sub incidenþa ajutorului de minimis,
24 |
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se aplicã procentul de finanþare din POR,
dar cuantumul grantului nu trebuie sã depãºeascã echivalentul a 200.000 euro.
Monitorizarea ajutorului de stat ºi a
ajutorului „de minimis“ se face de cãtre
Direcþia Generalã Autoritatea de Management POR, conform Ordinului preºedintelui Consiliului Concurenþei pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind
procedurile de monitorizare a ajutoarelor
de stat nr. 175/2007.

Aspecte privind plata
Conform O.G. nr. 29/2007, privind
modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanþãrii ºi a cofinanþãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din
Fondul naþional de dezvoltare, în bugetul
instituþiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale ºi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenþã, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 249/2007, ºi a Ordinului ministrului economiei ºi finanþelor nr. 911/2007
privind aprobarea normelor metodologice

de aplicare a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr.29/2007, plata TVA-ului aferentã proiectelor finanþate din instrumente
structurale în cadrul POR, ai cãror beneficiari sunt autoritãþi ale administraþiei publice centrale ºi locale, unitãþi subordonate, în coordonarea acestora, organisme
neguvernamentale, nonprofit, de utilitate
publicã, cu personalitate juridicã ce funcþioneazã în domeniul dezvoltãrii regionale, sã fie prevãzutã în bugetul Ministerului Economiei ºi Finanþelor la poziþia „Autoritatea de Certificare ºi Platã“.
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice
ºi Locuinþelor pe baza cash-flow–urilor
va face suplimentãri trimestriale pentru ca
plata TVA-ului sã se plãteascã din bugetul
M.D.L.P.L.
Evidenþierea TVA-ului ce intrã sub incidenþa O.G. nr. 29/2007 se va face în
cadrul Cererii de rambursare în care s-a
inserat o coloanã dedicatã TVA
Suma aprobatã pentru plata TVA aferentã fiecãrei cereri de rambursare este
evidenþiatã de cãtre OI în Avizul de platã
OI.
Ofiþerii de contract din cadrul Serviciului Autorizare POR verificã sumele
solicitate de cãtre beneficiari ºi avizate de
cãtre OI pentru plata TVA pe baza sumelor înscrise în Cererea de rambursare ºi
documentelor justificative aferente ºi înscriu suma autorizatã la platã aferentã
TVA în Nota de autorizare a plãþii.
Pentru plata unei facturi cãtre furnizori, beneficiarul va întocmi douã ordine
de platã: un ordin de platã pentru suma reprezentând valoarea fãrã TVA, ºi un ordin
de platã separat pentru suma reprezentând
TVA.
La dosarul conþinând cererea de rambursare, se anexeazã copii ale facturilor
purtãtoare de TVA achitate de cãtre beneficiari, copii de pe ordinele de platã aferente acestor facturi, precum ºi copii de
pe extrasele de cont aferente. Acestea reprezintã documentele pe baza cãrora
MDLPL va efectua plata TVA-ului, din
contul de TVA al MDLPL în contul curent al beneficiarului indicat de acesta în
cererea de rambursare.
Beneficiarul are obligaþia de a transmite o Declaraþie pe propria rãspundere
privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA înscrise în facturi, precum ºi cu
privire la respectarea obligaþiilor referitoare la TVA prevãzute de legislaþia în
vigoare. Aceastã declaraþie va fi completatã ºi transmisã de cãtre beneficiar o singurã datã, ca anexã la depunerea primei
Cererii de rambursare. Ofiþerii de contract
vor include aceastã anexã în Dosarul
proiectului.|

Juridic

Noi modificãri în Codul fiscal
În cursul lunii mai 2008, Comisia Europeanã a comunicat Ministerului Economiei ºi Finanþelor douã scrisori de punere
în întârziere legate de: regimul de impozitare a dividendelor distribuite cãtre societãþi rezidente în state membre ale Uniunii Europene sau Spaþiul Economic
European; regimul fiscal aplicabil autoturismelor de teren din producþia internã,
dintr-o categorie de impozitare cu un
nivel mai mic decât autoturismele cu capacitate cilindricã de peste 3001 cmc.
În ceea ce priveºte impozitarea dividendelor distribuite de persoane juridice
române cãtre persoane juridice rezidente
în statele membre ale Uniunii Europene
sau Spaþiul Economic European, Comisia
Europeanã a evidenþiat faptul cã existã o
diferenþã de tratament între societãþile
rezidente în România ºi cele rezidente în
alte state membre ale Uniunii Europene
sau Spaþiului Economic European. Faþã
de aceastã situaþie, Comisia Europeanã a
solicitat remedierea acestei discrepanþe.
Propunerea comunicatã de Departamentul
pentru Afaceri Europene a fost ca modificarea legislativã prin care sã se reglementeze situaþia datã sã fie efectuatã în
aproximativ patru luni de la data primirii
scrisorii de punere în întârziere (respectiv
pânã în prima decadã a lui septembrie). În
felul acesta se exclude cu certitudine posibilitatea unei acþiuni înaintea Curþii de
Justiþie a Comunitãþilor Europene îndreptate împotriva României. Propunerea pri-

mitã din partea Departamentului pentru
Afaceri Europene a fost ca modificarea
legislativã respectivã sã se facã fie prin
ordonanþã de urgenþã, la nivelul Guvernului, fie prin efectuarea modificãrilor prin
procedura unei ordonanþe transmise Parlamentului, vizând dispoziþiile Codului
fiscal. Indiferent de forma aleasã de promovare a legislaþiei comunitare, dispoziþiile discriminatorii vor fi eliminate.

Astfel, Comisia Europeanã va fi informatã de îndeplinirea condiþiilor pentru înlãturarea prevederilor ce încalcã prevederile tratatelor comunitare, dar în acelaºi
timp ºi de faptul cã dispoziþiile acestei
prevederi vor intra în vigoare începând cu
1 ianuarie 2009, având în vedere cã introducerea de la mijlocul lui 2008 a unei cote
diferite de impozit ar genera realizarea
unei proceduri diferenþiate de impozitare
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pentru contribuabilii care au încasat dividende în prima jumãtate a lui 2008 faþã de
cei care ar încasa dividende în al doilea
semestru al lui 2008.

Aceleaºi reguli pentru
autoturismele de teren
În ceea ce priveºte regimul fiscal aplicabil autoturismelor de teren din producþia internã, dintr-o categorie de impozitare cu un nivel mai mic decât autoturismele cu capacitate cilindricã de peste
3001 cmm, menþionãm cã acest lucru s-a
fãcut la propunerea comisiilor de specialitate ale Camerei Parlamentului. Astfel, în
conformitate cu prevederile punctului 7,
alineatul 2, al articolului 263 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, nivelul
impozitului asupra mijloacelor de transport pentru autoturismele de teren din
producþie internã, se calculeazã în funcþie

de capacitatea cilindricã a acestuia, prin
înmulþirea fiecãrei grupe de 200 de cm3
sau fracþiune din aceasta, cu suma corespunzãtoare de 25 lei. Comisia Europeanã
a semnalat faptul cã stabilirea impozitului
în funcþie de originea producãtorului la
nivelul pieþei interne a Uniunii Europene
contravine prevederilor comunitare. Faþã
de aceastã situaþie, se impune eliminarea
acestei diferenþieri, printr-o mãsurã legislativã a cãrei aplicabilitate va fi, de asemenea, de la 1 ianuarie 2009, din acelaºi
motiv de a nu aduce diferenþieri în modul
de calcul pentru contribuabilii care au
plãtit acest impozit în prima jumãtate a lui
2008. Tot în sprijinul introducerii acestei
prevederi legislative începând cu anul
2009 este ºi faptul cã cei care au plãtit
integral impozitul pe mijloacele de transport au beneficiat de reducerea de 10%,
ceea ce ar produce o distorsiune faþã de
cei care ar plãti ulterior.

Schimbãri în domeniul impozitului pe profit
Majorarea perioadei de recuperare a pierderii fiscale de la 5
ani la 7 ani, pentru pierderea fiscalã realizatã începând cu 2009,
în contextul în care sunt domenii de activitate în care înfiinþarea
ºi dezvoltarea unei afaceri necesitã o perioadã mare de timp
pânã la înregistrarea veniturilor din exploatare.
Aceastã modificare a avut în vedere, de asemenea, corelarea
cu prevederile în domeniu din legislaþia altor tari centrale ºi est
europene (Bulgaria, Cehia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia,
Slovacia, Slovenia).

În domeniul impozitului pe venit
Întrucât titlurile de stat ºi obligaþiunile emise de unitãþile
administrativ-teritoriale sunt instrumente ale datoriei publice
guvernamentale ºi locale, dobânda aferentã acestora precum ºi
veniturile din tranzacþionare, propunem sã fie venituri neimpozabile, deoarece plãtitorul dobânzii este însuºi statul sau administraþia localã, iar identificarea veniturilor din tranzacþionarea
acestor titluri de stat ºi obligaþiuni ar însemna cheltuieli de administrare suplimentare. În fapt, va avea loc o creºtere a cheltuielilor datoriei publice. Totodatã, acest tratament va stimula
dezvoltarea pieþei primare ºi secundare a titlurilor de stat, precum ºi dezvoltarea pieþei de capital.

În domeniul impozitãrii nerezidenþilor
Urmare deciziei conducerii Ministerului Economiei ºi Finanþelor, se modificã cota de impunere a dividendelor obþinute
din România de persoanele rezidente în statele membre Uniunii
Europene ºi Asociaþiei Europene a liberului schimb, respectiv se
reduce de la 16% la 10%. În continuare pentru nerezidenþii din
state nemembre ale Uniunii Europene precum ºi pentru persoanele fizice rezidente în Uniunea Europeanã ºi Spaþiul Economic European, cota de impozit pe dividende rãmâne 16%. Întrucât titlurile de stat ºi obligaþiunile emise de unitãþile administrativ-teritoriale sunt instrumente ale datoriei publice guvernamentale ºi locale, dobânda aferentã acestora, precum ºi veniturile din tranzacþionare, care sunt obþinute de persoane nerezidente sunt venituri scutite deoarece plãtitorul dobânzii este în-
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suºi statul sau administraþia localã. Identificarea veniturilor din
tranzacþionarea acestor titluri de stat ºi obligaþiuni ar însemna
cheltuieli de administrare suplimentare, generate de identificarea venitului ºi de perceperea impozitului. În fapt, va avea loc
o creºtere a cheltuielilor datoriei publice. Totodatã, acest tratament va stimula dezvoltarea pieþei primare ºi secundare a titlurilor de stat, precum ºi dezvoltarea pieþei de capital. S-a adus o
corecþie la toate articolele Codului fiscal care se referã la Directivele Uniunii Europene, în sensul cã s-a menþionat cã de
prevederile respective beneficiazã ºi statele membre Asociaþiei
Europene a liberului schimb, ca urmare a acordurilor pe care
acestea le-au încheiat cu Uniunea Europeanã.

În domeniul impozitelor ºi taxelor locale
Înlãturarea caracterului discriminatoriu al impozitului
datorat în România pentru autoturismele de teren din producþie
internã, care se apreciazã cã induce distorsiuni la nivelul pieþei
interne Uniunii Europene, prin eliminarea acestora din textul
legii de la nivelul modic de impozitare, ºi regãsirea acestora în
funcþie de capacitatea cilindricã a autoturismelor la nivelurile
prevãzute de legea în vigoare, care pot fi de exemplu:
 în cazul celor cu capacitatea cilindricã cuprinsã între 2601
cm3 ºi 3000 cm3 inclusiv, fiecãrei grupe de 200 de cm3 sau
fracþiune din aceasta, îi corespund 60 de lei;
 în cazul celor cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3,
fiecãrei grupe de 200 de cm3 sau fracþiune din aceasta, îi corespund 120 de lei;
Menþionãm cã prin promovarea ºi adoptarea mãsurilor propuse prin proiectul de ordonanþã, se lasã posibilitatatea autoritãþilor române de a soluþiona aspectele semnalate, fãrã a fi
declanºatã procedura de infringement demaratã contra României pentru netranspunerea corectã a prevederilor comunitare.
De asemenea, precizãm cã Ministerul Economiei ºi Finanþelor a
transmis observaþia cãtre Reprezentanþa Permanentã a României la Bruxelles, potrivit cãreia pentru realizarea celor asumate
faþã de Comisia Europeanã se impune modificarea Codului fiscal aflat în vigoare la aceastã datã. |
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Concurenþã pe piaþa memoriilor
flash cu Silicon Power
COMBOX Delivery, unic distribuitor
pentru România al producãtorului taiwanez de memorii flash Silicon Power,
anunþã depãºirea pragului de 100.000 de
unitãþi vândute pentru primele 6 luni ale
anului. „Þintim cu Silicon Power locul
doi pe piaþã pentru 2008 ºi o cotã de piaþã
de 20%. Am înregistrat în primele 6 luni
o dublare a cifrei pe aceste produse, ºi
vom avea pentru a doua parte o politicã
foarte agresivã, pentru a menþine creºterea
noastrã mult peste cea a pieþei. Dorim
pentru H2 o creºtere a brand-awarenessului, ºi împreunã cu partenerii noºtri –
retaileri ºi e-taileri – vom demara în scurt
timp o campanie în presa de specialitate ºi
pe online, cu un buget de ~50.000 EUR“.
Vlad Dumitru – Manager General COMBOX Delivery.
„Oferim în momentul de faþã poate
cea mai mare gamã de USB Stick-uri de
pe piaþa româneascã – 11 modele distincte, fiecare disponibil într-o paletã
largã de culori ºi capacitãþi. Pentru carduri de memorie, Silicon Power este unul
dintre puþinii vendori ce oferã o gamã

completã, pe lângã SD/SDHC, microSD,
CF, sub brand-ul propriu comercializeazã
ºi Memory Stick Pro Duo, Micro M2“, a
mai adãugat Dumitru.
Silicon Power va lansa în România la
începutul lui august ºi gama de SSD-uri,
dispozitive ce se previzioneazã cã vor
înlocui Hard Disk-urile clasice în 3-4 ani.
„Business-ul cu memorii este unul
dificil ºi volatil, iar 2008 a fost un an dur.
Creºterea pieþei a fost sub aºteptãri. Majoritatea jucãtorilor sunt companii listate,
iar criza financiarã i-a obligat sã ia decizii
sub presiune, uneori poate nu cele mai
fericite. Am speculat aceastã situaþie ºi
am reuºit sã ne creºtem semnificativ cota
de piaþã, preconizând pentru acest an o
creºtere cu 60% comparativ cu 2007. Silicon Power este în top 5 vendori pe pieþe
mature precum Rusia sau Japonia, iar
acum, dupã deschiderea filialei din Olanda, vrem sã ne creºtem business-ul ºi în
Europa. Acum ne putem susþine distribuitorii cu stocuri ºi livrare în 24 ore în orice
þarã din Europa, ºi cu garanþie pe viaþã
pentru produsele noastre“. Tony Hsieh –

European Business Manager – Silicon
Power Computer & Communications. |
august 2008 |
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Rack-Soft a lansat serviciul
VoipNow Hosted, oferind o soluþie
PBX la cheie
Rack-Soft a lansat soluþia VoipNow
Hosted destinatã firmelor din categoria
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SMB ºi micilor furnizori de servicii Internet ºi comunicaþii. Noul serviciu per-

mite clienþilor sã beneficieze de avantajele telefoniei VoIP – integrarea cu aplicaþiile software specifice mediului de
afaceri, costurile reduse, mobilitatea crescutã – fãrã ca aceºtia sã se preocupe de
echipamentele hardware sau de managementul platformei care va susþine aplicaþia. Serviciul este furnizat de cãtre
Rack-Soft pe infrastructurã localizatã în
Statele Unite ºi Europa.
VoipNow Hosted utilizeazã modelul
de distribuþie SaaS (Software as a Service), oferind aplicaþia ºi infrastructura
necesarã clientului pentru desfãºurarea
activitãþii. Serviciul este disponibil imediat dupã contractarea lui ºi nu necesitã
investiþii suplimentare, ci doar plata tarifului lunar. Operaþiunile de administrare
ale sistemului de telefonie, cum ar fi alegerea furnizorului SIP preferat, configurarea extensiilor telefonice, managementul apelurilor, administrarea Call Center-elor, a conferinþelor ºi a mesageriei
vocale, cad în sarcina utilizatorului serviciului care va folosi interfaþa web a aplicaþiei 4PSA VoipNow Professional.
„De peste cinci ani, Rack-Soft livreazã platforme software furnizorilor de servicii Internet, care se bazeazã pe acestea
pentru a oferi servicii propriilor clienþi. În
aceste condiþii, am considerat oportunã
introducerea noii soluþii din mai multe
perspective. În primul rând dorim sã oferim furnizorilor un model de business prin
care sã îºi structureze oferta, la un nivel
superior materialelor de prezentare tradiþionale. În al doilea rând, venim în întâmpinarea firmelor care nu beneficiazã încã
de servicii de comunicaþii unificate. Nu în
ultimul rând, ajutãm furnizorii mici care
doresc sã fructifice oportunitãþile acestui
business înainte de a investi în infrastructurã ºi know-how“, a spus Bogdan
Carstoiu, directorul general al Rack-Soft.
Serviciul VoipNow Hosted este disponibil în mai multe variante diferenþiate
prin numãrul de extensii suportate, spaþiul
de stocare ºi opþiunea de ascundere a informaþiilor de copyright ale Rack-Soft.
Aceastã ultimã opþiune de configurare
este disponibilã furnizorilor care doresc
sã ofere servicii de telefonie fãrã a asocia
platforma cu Rack-Soft. |

Magazin

În capitala secretã a
Germaniei
Oraºul are multe de oferit - de la muzee ºi galerii la clãdiri istorice ºi festivaluri în stradã
München este o popularã destinaþie
turisticã, fiind numitã capitala secretã a
Germaniei. În acelaºi timp este ºi unul
dintre cele mai frumoase oraºe germane,
care de-a lungul secolelor a reprezentat
un important centru cultural ºi economic.
Aflat pe malurile Isar ºi în apropiere de
Alpi, München este de câteva secole ºi
una dintre destinaþiile preferate ale ºefilor
de state, personalitãþilor ºi vedetelor din
lumea filmului ºi a muzicii.
Aici au venit cel puþin o datã Napoleon ºi Maria Callas, Goethe ºi Rockefeller,
Lenin ºi Ford, Mozart, Caruso, Ibsen, Richard Strauss ºi mulþi alþii. Max Planck,
Werner Heisenberg ºi Albert Einstein au
învãþat la ºcolile de aici, ºi de aceea Münchenul a fost numit adesea „Perla Europei“ sau chiar „Roma Germaniei“. München este capitala Bundeslandului Bavaria (Bayern) din Germania ºi al treilea
oraº ca mãrime din Germania, dupã Berlin ºi Hamburg, cu o populaþie de circa
1,26 milioane.
Înainte de orice, însã, Münchenul este
un centru cultural de elitã, unul dintre cele
mai importante din Europa, cu nenumãrate muzee ºi galerii, dintre cele mai diverse. Cele mai interesante sunt Muzeul Teatrului German, Muzeul Omenirii ºi Naturii, Reisdenz (artã egipteanã ºi bijuterii)
sau Muzeul Valentine. Deutsches Museum este cel mai mare ºi mai bogat muzeu ºtiinþific din Europa, iar Alte Pinakothek ºi respectiv Neue Pinakothek au colecþii unice de picturã, de la artã medieva-

lã la artiºti moderni. Pentru cei îndrãgostiþi de pictura impresionistã cea mai bunã
alegere rãmâne cu siguranþã Galeria Lenbachhaus, unde puteþi vedea creaþiile originale ale unor pictori precum Kandinsky
sau Klee.

Un moment de respiro
prin grãdini ºi parcuri
Pentru cei pasionaþi de istorie ºi artã
capitala Bavariei are mai multe muzee de
artã, printre care ºi Alte Pinakothek, Neue
Pinakothek, ºi Pinakothek der Moderne.
Pentru relaxare cea mai potrivitã este o
vizitã în Englischer Garten, un parc superb, de dimensiuni impresionante, unde
localnicii ºi turiºtii se plimbã sau chiar fac
plajã. Aici se gãseºte ºi Kleinhesseloher
See, un lac micuþ, având în apropiere ºi o
cafenea, precum ºi un Turn Chinezesc ºi
Monopterus (un templu grecesc, perfect
reprodus). Alte atracþii turistice se mai pot
regãsi la Deutsches Museum (Muzeul de
ªtiinþã), ºi Rathaus-Glockenspiel, un ceas

ornat care miºcã figurine în vârful primãriei.
Vizita în München poate continua cu
Grãdina Zoologicã Hellabrunn sau, ºi mai
bine, Rathaus, primãria de secol XIX,
construitã în stil gotic. Una dintre cele
mai cunoscute clãdiri din München este ºi
impresionanta Frauenkirche, unde interiorul reconstruit al bisericii vine într-un
interesant contrast cu exteriorul vechi ºi
atent restaurat dupã distrugerile din timpul celui de-al doilea Rãzboi Mondial. Un
muzeu modern este Muzeul BMW, dedicat istoriei legendarei companii, mereu
aglomerat de fanii acestui model.

Catedralele nemþeºti –
unele dintre cele mai frumoase
ºi somptuoase
Cea mai faimoasã bisericã din centrul
oraºului, prin spectaculoasa sa arhitecturã
medievalã, este Catedrala Frauenkirche
(Catedrala Doamnei Noastre). Înãlþimea
turnurilor sale atinge 99 metri, astfel, începând din 2004, limiteazã noile clãdiri
ale oraºului. Dar cea mai veche bisericã a
oraºului este Peterskirche, care ar merita
sã fie vizitatã. Sunt foarte multe de vãzut
în München, de la muzee ºi galerii la
clãdiri istorice. Vizita ar putea începe la
Castelul Nymphenburg, un edificiu în stil
baroc, construit în secolul XVII.
Puteþi vizita ºi Fabrica de Porþelanuri,
grãdinile botanice ºi mai ales Centrul
Olimpic, construit pentru Olimpiada din
1972.|
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Biserici
rupestre
din Basarabia
în fotografii

Vitezã ºi adrenalinã la
Bucureºti
Cu bolizi în valoare de aproximativ 60
de milioane de euro, cea de-a doua ediþie
Bucharest City Challenge se va desfãºura
în jurul Palatului Parlamentului în perioada 22-24 august 2008.
Cu un traseu de 3,115 km, Bucharest
City Challenge va gãzdui competiþii FIA
GT 1 & 2, British Formula 3, precum ºi
Dacia Logan Cup în faþa unui public aºteptat în tribunele cu o capacitate de
40.000 de locuri. În acest an va exista ºi o
„standing area“ poziþionatã chiar în curtea
Palatului Parlamentului, exact vizavi de
boxe, pe linia de start/sosire, de unde
spectatorii vor putea urmãri cursele într-o
atmosferã de picnic. Conform organizatorilor, lucrãrile de amenajare a circuitului
vor începe pe data de 28 iulie, neafectând
în faza iniþialã traficul din zonã.
Încã o premierã la Bucharest City
Challenge este zona de entertainment,
amenajatã în Parcul Izvor, care include
expoziþia Sport & Tuning Auto la care vor
participa companii de tuning ºi vor fi prezentate maºini unice, aduse special din
Germania, o zonã de jocuri ºi concursuri,
arena de concerte, precum ºi un spaþiu rezervat teraselor ºi cafenelelor. Bucharest
City Challenge 2008 vine ºi cu o serie de

acþiuni atractive pentru publicul larg. Prin
programul „We’re Looking For Drivers“,
în premierã absolutã pentru România, pasionaþii de automobilism au o ºansã unicã
în viaþã: participarea în calitate de pilot
profesionist într-o competiþie de anvergurã în cadrul unui eveniment de talie
mondialã. Anul trecut, pentru cursa de
FIA GT de la Bucureºti au venit 28 de
echipe, ceea ce înseamnã un total de 56 de
piloþi din campionat. Ei au alergat pe câteva dintre cele mai rapide maºini, reprezentantele unor mãrci de bazã. Astfel,
iubitorii motor sportului au putut admira
Maserati MC 12, Corvette C5R sau C6R,
Lamborghini Murcielago, Ferrari 575M,
Aston Martin DBR9, Ferrari 430 GT2,
Porsche 996 sau 997 GT 3 RSR ºi Gillet
Vertigo. Piloþii români Mihai Marinescu
ºi Claudiu David au alergat un Dodge
Viper Coupe ºi, cu toate cã au alte specializãri (monopost ºi rally-car), au fãcut
faþã cu succes competiþiei, terminând undeva pe la mijlocul clasamentului.
În 2007, Bucharest City Challenge a
fost urmãrit prin intermediul transmisiunilor directe de peste 800 de milioane de
telespectatori din 130 de þãri ºi de peste
70.000 de spectatori.|

Muzeul Þãranului Român (MTR)
a inaugurat, la Clubul Þãranului, vernisajul expoziþiei de fotografii „Biserici rupestre din Basarabia“. O impresionantã mãrturie fotograficã purtând
semnãtura lui Dan Bârcea (Austria).
Cineastul Dan Bârcea a surprins pe peliculã câteva lãcaºuri de cult rupestre
(din cele peste cincizeci de biserici
rupestre care au existat pe cursul mijlociu ºi nordic al râului Nistru, în Basarabia) în care se mai slujeºte ºi în zilele noastre. Este vorba de Schitul lui
Bosie, Mânãstirea
Peºtera din Butuceni, Mânãstirea
Saharna, Mânãstirea Japca ºi Mânãstirea Þâpova.
Dan Bârcea a absolvit Academia
de Film ºi Televiziune din Viena.
Filmografia sa cuprinde filme artistice, documentare
ºi filme publicitare, realizate atât în
România, cât ºi în Franþa, Italia,
Japonia ºi Statele Unite. În prezent
cineast independent, Dan Bârcea colaboreazã cu televiziuni din Germania
ºi Austria. Expoziþia este organizatã de
Muzeul Þãranului Român în colaborare cu Institutul „Fraþii Golescu“ pentru relaþii cu românii din strãinãtate.|

O carte sub semnul lui Dan Puric
Librãria Cãrtureºti, din strada Arthur
Verona nr. 13, a gãzduit un eveniment
special. Este vorba de lansarea volumului „Cine suntem“, al cãrui autor este actorul, regizorul, scenaristul, dansatorul
de step, directorul Companiei de teatru
Passe-Partout, Dan Puric. Unul dintre
puþinii oameni de artã ºi culturã de la noi
care au fãcut ca imaginea României sã
fie perceputã în lume la înãlþimea valorilor care o reprezintã. Dan Puric, „omul
cu zeci de chipuri ºi sute de neliniºti“,
cum îl portretizam într-unul din artico-
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lele mele, crede în „misiunea spiritualã a
României“ aºa cum crede în menirea artistului. „Responsabilitatea artistului este
zdrobitoare, pentru cã are un mesaj spiritual de transmis“, îmi mãrturisea cu acelaºi prilej. ªi asta, în pofida faptului cã
„trãim într-o þarã sãracã, împotmolitã
politic“.
„Important este cã avem conºtiinþa
rolului ce ne-a fost încredinþat: cã avem
o misiune tãmãduitoare. (...) Cred cã
rolul artistului este foarte important; el
trebuie sã refacã legãtura iniþialã cu

Dumnezeu, cu lumea, cu natura, sã refacã legãturile pe care noi le-am pierdut“, sunt gânduri care aparþin aceluiaºi
Dan Puric.
„Cine suntem“ noi, cei care locuim
într-o þarã binecuvântatã de Dumnezeu,
dar care ºi-a pierdut, parcã, drumul, ne-o
spune, prin intermediul cuvântului
scris, cu o dezarmantã sinceritate, românul creºtin Dan Puric, fiind convins cã
„lipsa relaþiei omului cu Divinitatea l-a
adus în ipostaza de a crede cã poate sã
fie stãpân“. |
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