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Criza în direct

În anosta campanie electoralã am fost nevoiþi sã urmãrim, în direct, la ore
de maximã audienþã, cum criza financiarã mãtura cu noi pãmântul.
Scenarii sumbre ºi te aºtepþi ca din clipã în clipã sã ne fie prezentat filmul
plecãrii bancherilor de pe acoperiºul fostului CC. În panã de idei, cãci de programe nu poate fi vorba, criza asta televizatã a venit ca o mãnuºã politicienilor.
Pe cei de la guvernare scenariul acesta i-a cam nemulþumit. Potrivit acestora,
criza nu prea existã, dar propune - electoral, fireºte - un program de guvernare...
anticrizã. Originalã abordare. De partea cealaltã a baricadei (cei cu ochii pe
Palatul Victoria) se fac promisiuni miraculoase. Normal, din opoziþie altfel vezi
criza la români. Dupã ei, salvarea ar fi „mierea fiscalã“. Adicã din 2009 vor
curge facilitãþi fiscale peste facilitãþi fiscale. Ce va fi, într-adevãr, dupã formarea
viitorului guvern niciun politician nu ºtie. Practic, nici nu cred cã îl intereseazã
altceva decât ocuparea unui fotoliu la guvernare sau în Casa Poporului.
O abordare extrem de riscantã. Doar prin declaraþii ºi scenarii apocaliptice au
reuºit sã bage întreg mediul economic într-o ceaþã groasã. Cine mai poate previziona ce se va întâmpla cu afacerea lui în 2009? Care mai este predictibilitatea în momentul de faþã? Sunt lucruri care lasã indiferentã clasa politicã.
Cu riscurile de rigoare. Nimeni nu încearcã sã minimalizeze actuala situaþie
economicã ºi financiarã la nivel global. Prudenþa trebuie sã fie cuvântul de
ordine. La fel responsabilitatea politicã. Priviþi ce se întâmplã în guvernele din
celelalte þãri ale Uniunii Europene ºi ce se întâmplã la noi. Acolo se fac strategii
de redresare a situaþiei punctând clar direcþia ce trebuie urmatã. ªi acolo se fac
propuneri de relaxare fiscalã, într-adevãr, dar se spune ºi de ce vor trebui tãiate
taxele ºi în ce ramuri economice vor fi ele aplicate ca stimulent. La noi?
Rezultatul este nul. Tot aºa-zisul plan de redresare ºi ieºire din crizã nu este
altceva decât un nefericit scenariu de telenovelã de mânã a ºaptea.
Lacrimi ºi suspine în speranþa cã „dramoleta“ prinde bine la electorat.
Calcule greºite, cãci întreprinzãtorii nu mai cred de mult strategiile
guvernamentale. Ei încearcã acum sã se descurce cum pot.
Aºa au fãcut ºi în anii trecuþi ºi au supravieþuit.
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Euro urcã pentru iunie la 4,15 lei
Fluctuaþiile mari ale raportului euro/leu de pe piaþa valutarã
au pus în gardã investitorii de la Sibex, preþurile futures pentru
scadenþa de la jumãtatea anului viitor urcând ieri cu ºase bani la
4,15 lei, maximul atins pânã în prezent, în cursul ºedinþei minimul fiind de 4,1399 lei. Pentru scadenþa de luna viitoare piaþa
s-a deschis la 3,89 lei, maximul ºedinþei fiind de 3,896, iar minimul de 3,874 lei, cotarea de pe final fiind de circa 3,88 lei, nivel
egal cu cel de la închiderea de miercuri. Pentru prima lunã de
primãvarã din 2009 preþurile au coborât de la 4,06 lei la deschi-

dere la 4,051 lei, mai sus cu 1,1 bani faþã de cotarea de acum douã zile. Nivelul lichiditãþii din piaþa sibianã era de circa 15.000
de contracte futures ºi opþiuni, în creºtere faþã de ºedinþele precedente din aceastã sãptãmânã, pe fondul scãderilor de preþ ale
derivatelor pe acþiuni, cotaþiile futures situându-se pentru scadenþa apropiatã sub cele de la BVB. Cele mai cãutate rãmâneau
derivatele pe SIF 5, care erau tranzacþionate pentru decembrie la
deschiderea de ieri la 0,63 lei, acestea coborând apoi pânã la
0,595 lei, cotarea de pe final fiind de 0,605 lei.|

La iniþiativa Comisiei pentru Afaceri
economice ºi monetare, Parlamentul European a adoptat o rezoluþie prin care se
susþine propunerea Comisiei Europene de a
creºte plafonul de asistenþã financiarã de la
12 miliarde la 25 miliarde euro pentru statele membre UE care nu fac parte din zona
Euro ºi care înregistreazã dificultãþi cu balanþele de plãþi.
În 2002 a fost adoptat un regulament
UE de înfiinþare a unui mecanism de asistenþã financiarã pe termen mediu pentru
balanþele de plãþi ale statelor membre, regulament care a înlocuit regulile ce datau
din 1969.
Baza legalã pentru acest act legislativ
este art. 119 din Tratatul CE: „În caz de dificultãþi sau în cazul riscului apariþiei unor
dificultãþi grave pentru balanþa de plãþi a
unui stat membru, provenind fie dintr-un
dezechilibru global al balanþei, fie din
natura devizelor de care acesta dispune“
condiþia fiind ca statul membru sã nu facã
parte din zona euro.
Regulamentul din 2002 a redus plafonul de asistenþã de la 16 miliarde euro la 12
miliarde euro, dar trebuie avut în vedere cã,
la acea datã, doar trei state membre nu fãceau parte din zona euro. Recentele evenimente în contextul crizei financiare au arãtat cã aceastã sumã ar putea fi insuficientã
dacã mai multe state membre vor avea nevoie de sprijin. Din acest motive Comisia a
propus creºterea plafonului pentru aceastã
asistenþã financiarã, iar Parlamentul European a susþinut aceastã iniþiativã prin adoptarea rezoluþiei depuse de Pervenche Beres,
preºedinte al Comisiei PE pentru afaceri
economice ºi monetare.|
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UE oferã asistenþã
financiarã
statelor membre UE
care nu fac parte
din zona euro

Firmele din industria
prelucrãtoare vor primi circa
200.000 euro
Firmele din industria prelucrãtoare
vor primi un ajutor financiar majorat de
la echivalentul în lei al sumei de 90.000
euro, acordatã pânã în prezent, la maximum 200.000 euro, fonduri alocate eºalonat, pe un interval de trei ani, pentru
îmbunãtãþirea sistemelor de producþie,
informeazã Mediafax.
Suma minimã alocatã pentru un proiect este egalã cu echivalentul a 5.000
de euro, conform unei hotãrâri aprobate,
miercuri, de Guvern. Banii sunt acordaþi
pentru certificarea sistemelor de management al calitãþii, modernizarea ºi
acreditarea laboratoarelor de testare,
certificarea voluntarã a produselor sau
obþinerea etichetei ecologice pentru produse, asimilarea de tehnologii ºi produse noi, amenajarea de expoziþii sau standuri de prezentare a produselor industri-

ale, înregistrarea ºi protejarea pe piaþa
externã a mãrcilor, desenelor ºi modelelor industriale româneºti. De aceastã
facilitate beneficiazã firmele care au ca
principalã activitate industria prelucrãtoare, cu sediul în România, înregistrate
la Registrul Comerþului ca societãþi comerciale sau ca societãþi cooperative,
care realizeazã profit din activitatea de
exploatare, nu se aflã în insolvenþã, nu
înregistreazã datorii bugetare, cu excepþia celor care beneficiazã de înlesniri la
plata obligaþiilor restante, ºi care nu au
primit în ultimii doi ani fiscali ºi în anul
fiscal în curs, fie din surse ale bugetului
de stat sau ale autoritãþilor locale, fie
din surse comunitare, un ajutor de stat
care, cumulat cu suma solicitatã în proiect, sã depãºeascã echivalentul în lei a
200.000 euro.|

Eveniment

Scanarea cãrþilor de muncã
Conform prevederilor Hotãrârii nr.
36/16.01.2008 pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr.
1768/2005 privind preluarea din carnetele
de muncã a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1
aprilie 2001, va fi creatã, în România, o arhivã electronicã, prin scanarea carnetelor
de muncã, în care sã fie cuprinse, pe cât
posibil, datele referitoare la perioadele de
stagiu de cotizare mai sus menþionate.
Termenul limitã de predare a carnetelor de muncã de cãtre persoanele fizice
ºi juridice pentru activitatea de preluare a
datelor a fost 30 noiembrie 2008.
În cazul foºtilor asiguraþi ai sistemului
public de pensii, care nu au domiciliul sau
reºedinþa în România, carnetul de muncã
poate fi prezentat pentru prelucrare casei
teritoriale de pensii în a cãrei razã au fost
asiguraþi ultima datã sau, dupã caz, din raza de domiciliu a persoanei desemnate de
cãtre titular. Persoanele care pânã la data
specificatã nu au posibilitatea sã ajungã în
România pentru a depune personal carnetul de muncã pot împuternici în acest sens
o persoanã aflatã în România care va trebui sã prezinte la casa teritorialã de pensii
urmãtoarele documente:
 carnetul de muncã respectiv;
 o împuternicire în care sã fie menþionatã identitatea titularului carnetului de muncã ºi a persoanei
împuternicite;
 o copie dupã un act de identitate
sau orice alt document oficial din
care sã rezulte codul numeric personal al titularului carnetului de
muncã.
Carnetele de muncã puse la dispoziþie
caselor teritoriale de pensii trebuie sã fie
completate cu toate înscrierile pânã la
data de 1 aprilie 2001 ºi sã fie certificate
de autoritãþile abilitate, potrivit legii.
Dupã încheierea operaþiunilor de înregistrare a datelor, carnetele de muncã, în
original, se predau deþinãtorilor de la care
au fost preluate.
Casa Naþionalã de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale informeazã cã în
ºedinþa de guvern din data de 4 noiembrie
a.c. a fost aprobatã Hotãrârea de Guvern
nr. 1413 pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr.1768/2005
privind preluarea din carnetele de muncã
a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public
de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001,

prin care se prelungeºte – cu încã 2 ani –
perioada de aplicare a prevederilor HG nr.
1768/2005, modificatã ºi completatã prin
HG nr. 36/16.01.2008.



Dorim sã precizãm cã:







persoanele care nu au avut calitatea de persoanã asiguratã înaintea datei de 1 aprilie 2001 nu au
obligaþia prezentãrii carnetelor de
muncã;
persoanele care au deja calitatea
de pensionari ai sistemului public



nu au obligaþia de a prezenta carnetele de muncã pentru a fi supuse
acestei proceduri;
carnetele de muncã trebuie depuse
în original;
nu sunt necesare alte documente
de vechime în muncã/stagiu de
cotizare, întrucât operaþiunea nu
vizeazã stabilirea drepturilor de
pensie;
prin nedepunerea carnetelor de
muncã nu se pierde dreptul la pensie.|
Foto: ArhivaFoto.ro
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Eveniment

Asigurãrile auto vor continua cursa
scumpirilor ºi în 2009
Tarifele practicate de asigurãtori pentru 2009 vor creºte cu cel mult 10%, ca
urmare în special a mãsurilor luate de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor
(CSA) privind limitarea comisionului
practicat de intermediari la 15%, a declarat, ieri, preºedintele comisiei, Angela
Toncescu. „Nu cred cã preþurile se vor
majora la nivelul vehiculat (asigurãtorii
estimau creºteri între 20% ºi 40% - n.r.),
ci cu procente nesemnificative, poate pânã la 10%“, a mai spus Toncescu, care a
adãugat cã „ºi anul trecut s-au vehiculat
majorãri care nu s-au concretizat privind
tarifele RCA“.
CSA anunþase sãptãmâna trecutã cã a
plafonat nivelul comisioanelor acordate
de asigurãtori intermediarilor de poliþe de
rãspundere civilã auto (RCA) la 15% din
valoarea primelor încasate, pentru ca asigurãtorii sã aloce o sumã mai mare primei
de risc, în contextul crizei financiare
internaþionale. Potrivit prevederilor anterioare, comisionul plãtit de asigurãtori putea depãºi 15% din valoarea primelor încasate, informeazã NewsIn.

Buzoianu: Valoarea
despãgubirilor a crescut
cu 50% faþã de anul trecut
Prima medie pe asigurãri de rãspundere civilã auto (RCA) a sporit cu 12% în
primele nouã luni din acest an, pânã la
290 lei, ca urmare a creºterii daunelor înregistrate, a declarat vicepreºedintele
CSA, Constantin Buzoianu. În aceeaºi perioadã a anului trecut, prima medie pentru
aceste poliþe era de 260 lei. „În primele
nouã luni ale acestui an, dauna medie a
crescut cu 20,6% pânã la 3.539 lei, de la
2.926 lei“, a precizat Buzoianu.
El a adãugat cã valoarea despãgubirilor acordate în primele nouã luni din
2008 a crescut cu 50% faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut, în special din
cauza mãririi numãrului de evenimente
înregistrate. Buzoianu a menþionat cã au
fost raportate 254.495 dosare pânã la 30
septembrie, faþã de 221.066 dosare în
aceeaºi perioadã a anului trecut.
Potrivit unor estimãri ale asigurãtorului Allianz-Þiriac, în România s-a înregistrat o frecvenþã anualã a daunelor de 60%
în ultimii cinci ani, pe segmentul Casco.
Astfel, din trei asiguraþi, doi produc
daune, iar frecvenþa de daunã înregistratã
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în România este extrem de ridicatã în
comparaþie cu alte þãri din Europa, unde
nivelul acesteia este de numai 7-8%, declara în octombrie directorul general al
Allianz-Þiriac Asigurãri, Cristian Constantinescu.

200 milioane euro ar putea
face faþã daunelor din 2009
Asigurãtorii din România ar avea nevoie de un flux de capital de 200 mil. euro
sau chiar mai mult în 2009, dacã se ia în
calcul o corelare a dinamicii pierderilor
cu cea a injecþiilor de capital ale acþionari-

lor de pânã acum, a declarat preºedintele
UNSAR, Cristian Constantinescu.
El a þinut sã precizeze cã aceastã estimare este o pãrere personalã, ºi nu vorbeºte în calitatea de preºedinte al Uniunii
Naþionale a Societãþilor de Asigurare ºi
Reasigurare din România (UNSAR).
„Societãþile de asigurare din România
ºi-au majorat capitalul social cu 150 mil.
euro în primele 10 luni ale acestui an, iar
pânã la sfârºitul lui 2008 probabil vor mai
face infuzii de capital pentru a-ºi susþine
activitatea, în contextul creºterii daunalitãþii“, a precizat Constantinescu, care a

Eveniment
onat Constantinescu, care a adãugat cã societãþile de asigurãri din România înregistreazã pierderi pe segmentul auto încã
din 2005.
„Dacã o societate de asigurãri are probleme financiare, acestea nu vin numai de
la asigurãrile RCA, ci ºi de la asigurãrile
CASCO“, a mai spus Constantinescu.

UNSAR: Acþionarii vor stopa
lupta pentru cota de piaþã

adãugat cã în 2007 asigurãtorii au injectat
130 mil. euro. Pierderile înregistrate în
2007 s-au ridicat la 76 mil. euro, a menþi-

ªeful UNSAR a menþionat cã, la nivel
declarativ, acþionarii spun cã majorãrile
de capital sunt necesare pentru dezvoltarea afacerilor.
Acesta estimeazã cã acþionarii vor
stopa „lupta pentru cota de piaþã“ ºi vor
prefera o stagnare a dezvoltãrii, cu condiþia ca afacerile sã fie profitabile. În ce priveºte majorãrile de capital ale asigurãtorilor, preºedintele CSA susþine cã „probabil

cã banii vor fi scumpi în perioada urmãtoare ºi posibilitatea de a face majorãri de
capital nu va mai fi la îndemâna oricui“,
fãcând referire la criza financiarã internaþionalã.
Preºedintele UNSAR a criticat faptul
cã asiguratorii merg la CSA pentru a solicita anumite reglementãri, referindu-se în
special la plafonarea comisionului oferit
de asigurãtori intermediarilor de poliþe
RCA. „CSA trebuie sã se concentreze pe
analizarea la nivel macro a fiecãrui asigurãtor, pentru cã la nivel micro este în imposibilitatea de a efectua un control“, a
mai spus Constantinescu.

Asigurãrile RCA
acoperã doar 85%
din parcul auto
Gradul de acoperire cu asigurãri RCA
a parcului auto din România s-a menþinut
la aproximativ 85%, în primele nouã luni
fiind înregistrate circa 3,45 milioane de
poliþe RCA, a mai declarat vicepreºedintele CSA. „Numãrul poliþelor de RCA
înregistrate la 30 septembrie 2008 era de
3.447.208 de poliþe, în creºtere cu 3,5%
faþã de aceeaºi perioadã din 2007, când se
înregistrau 3.328.470 de poliþe“, a spus
Buzoianu.
El a adãugat cã operativitatea introducerii poliþelor RCA în baza de date
(CEDAM) este în continuare scãzutã, în
condiþiile în care asigurãtorii au raportat
cu 418.320 de poliþe mai mult la 30 septembrie, respectiv 3.865.528 de poliþe.

Constatarea amiabilã
pentru asigurãrile RCA
intrã în vigoare
de la 1 iulie 2009
Constatarea amiabilã cu privire la
poliþele obligatorii de asigurare pentru
RCA va intra în vigoare cel mai probabil
de la 1 iulie 2009, a declarat Angela Toncescu. Constatarea amiabilã pentru accidentele rutiere uºoare presupune ca ºoferii
implicaþi în avarierea maºinilor sã-ºi rezolve problemele legate de daune prin înþelegere reciprocã ºi prin intermediul societãþilor de asigurare unde au încheiat
poliþe. În prezent, CSA aºteaptã aprobarea oficialã de la reprezentanþii Comitetului European de Asigurãri în ce priveºte
formularul de constatat amiabil.
Ea a adãugat cã, dupã publicarea acestora, mai este nevoie de o perioadã de 90
de zile pentru ca „toþi asigurãtorii sã
încheie un protocol pentru stabilirea dreptului la despãgubire pentru proprietarii
sau utilizatorii vehiculelor implicate în
accident ºi sã pregãteascã personalul pentru aplicarea tuturor reglementãrilor“.|
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Pulsul economiei

Þara cere mãsuri anticrizã,
Guvernul le oferã cu generozitate
Guvernul a adoptat în ºedinþa de miercuri, 19 noiembrie, primele mãsuri anticrizã. Una dintre mãsurile
luate de Executiv pentru contracararea efectelor crizei economice internaþionale o reprezintã încurajarea
firmelor sã angajeze persoane aflate în ºomaj. În acelaºi set de mãsuri este prevãzutã ajustarea nivelului contribuþiilor sociale cu 2%. Printre altele, a mai decis suspendarea aplicãrii taxei auto pentru
maºinile noi Euro 4 ºi reguli noi pentru bãnci ºi agenþii imobiliare în relaþia cu clienþii. Ministrul Finanþelor
se aºteaptã ca mãsurile adoptate de Guvern sã conducã la creºtere economicã în România, în plinã
recesiune la nivel mondial.
R ALUCA D OBRE

Dupã ceva vreme, se întrevãd ºi
primele mãsuri sociale: încurajarea reangajãrii ºomerilor ºi reducerea contribuþiilor sociale. Guvernul a anunþat cã va
acorda suma de 1.000 de euro în echivalent lei pentru firmele care angajeazã persoane ce se aflã în ºomaj de peste trei luni,
cu condiþia sã fie menþinute în post timp
de trei ani. Liderii principalelor confederaþii sindicale din România anticipau însã
o dublare a numãrului de ºomeri la 1,2
milioane persoane în 2009. Aceºtia susþin
cã deþin informaþii care aratã cã aproape
500.000 de români doresc sã se întoarcã
în þarã din Spania ºi Italia, anul viitor,
informeazã NewsIn. Sindicaliºtii spun cã
domeniile cele mai grav afectate de criza
economicã internaþionalã vor fi industria
textilã, construcþiile, agricultura, industria
construcþiilor de maºini ºi sectorul financiar. Sãptãmâna trecutã, ministrul Muncii,
Mariana Câmpeanu, declara cã numãrul
de disponibilizãri anunþate pânã la
sfârºitul acestui an a ajuns la 29.000.
Ministrul nu se aºteaptã, însã, la o creºtere
semnificativã a ºomajului în viitor ºi a
subliniat cã economia româneascã poate
absorbi un numãr mare de ºomeri care
s-ar putea întoarce din Spania ºi Italia.
Contribuþiile de asigurãri sociale vor
fi reduse în a doua jumãtate a anului 2009
cu douã puncte procentuale, de la 39,5%
la 37,5%, a mai decis miercuri Guvernul.
„CAS-ul va fi redus atât pentru angajat,
cât ºi pentru angajator. Suntem în discuþii
cu Ministerul Muncii, pentru a vedea care
sunt capitolele de la care reducem. Acum
am operat numai reducerea de ansamblu.
Mãsura va intra în vigoare numai dupã 1
iulie (2009 - n.r.)“, a declarat ministrul Finanþelor, Varujan Vosganian. Ministrul a
spus cã structura reducerii - respectiv pe
bugetul de asigurãri sociale, de sãnãtate ºi
de ºomaj - va depinde de evoluþia economicã, de impactul recesiunii economice
8 |
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internaþionale asupra forþei de muncã, de
soldul bugetului de asigurãri sociale în urma majorãrii pensiilor de la 1 ianuarie ºi
de colectãrile la fondul de sãnãtate.

Executivul a mai decis, în aceeaºi ºedinþã, suspendarea, în perioada 1 decembrie 2008 - 31 decembrie 2009, a aplicãrii
taxei auto pentru maºinile noi Euro 4 care
nu depãºesc capacitatea cilindricã de
2.000 cm cubi. Motivul central pare sã fie
acela al salvãrii industriei auto, puternic
lovitã de crizã. Taxa de primã înmatricu-

cepte forma de calcul a taxei. Ultima revizuire a taxei de primã înmatriculare, cea
de-a treia, a fost fãcutã dupã ce Camera
Deputaþilor a adoptat, la mijlocul lunii februarie, o moþiune simplã a PD-L prin
care se cerea anularea taxei. Taxa de primã înmatriculare a fost redenumitã „taxa
de poluare“ ºi se aplicã începând cu 1 iulie 2008. Mãsura pare a fi adoptatã într-un
moment potrivit, pentru cã, potrivit
APIA, numãrul înmatriculãrilor de autoturisme noi în luna octombrie a acestui an
a scãzut faþã de perioada similarã din
2007 cu circa 30%. Potrivit APIA, dacã în
luna octombrie a anului trecut au fost înmatriculate circa 29.000 de unitãþi, în ace-

lare, introdusã în Codul Fiscal de la începutul anului trecut, a devenit, din martie
2007, obiectul unei proceduri de încãlcare
a Tratatului de aderare la Uniunea Europeanã. Între timp, autoritãþile române au
avut mai multe runde de negocieri cu Comisia Europeanã pentru ca aceasta sã ac-

eaºi perioadã a anului acesta, numãrul
maºinilor înmatriculate a fost cu 9.000
mai mic. De asemenea, în ce priveºte numãrul maºinilor înmatriculate în România în primele 10 luni ale anului, s-a înregistrat o scãdere de 5,7% faþã de perioada
similarã din 2007. Totodatã, reprezentan-

Taxa auto, suspendatã un an
la maºinile noi Euro 4

Pulsul economiei
þii APIA subliniazã cã vânzãrile pe piaþa
autohtonã a autoturismelor produse în
România au scãzut cu aproape 40 de procente. În ce priveºte producþia naþionalã
de autovehicule, aceasta a înregistrat la
rândul ei o scãdere de aproape 6 la sutã în
luna octombrie faþã de aceeaºi lunã a anului trecut, asta chiar dacã per ansamblul
celor 10 luni au fost înregistrate creºteri
de peste 14%. „Creºterea este datã de un
avans al producþiei de autoturisme cu
11,3%, la care se adaugã dublarea producþiei de vehicule comerciale“, se aratã în
comunicatul APIA.

Guvernul încearcã
sã determine bãncile sã-ºi
respecte clienþii

încât sã sporeascã încrederea consumatorilor în contractele pe care le încheie cu
furnizorii de servicii financiare bancare ºi
nebancare“, a declarat, la finalul ºedinþei
de guvern de miercuri, preºedintele
ANPC, Dan Vlaicu.

ªi agenþii imobiliari riscã
amenzi de 30.000 lei dacã nu
îºi informeazã corect clienþii
Dacã agenþii imobiliari nu vor respecta dispoziþiile referitoare la obligativitatea
de a le prezenta clienþilor, în faza precontractualã, toate informaþiile esenþiale cu
privire la imobilul ce urmeazã a fi tranzacþionat, vor fi sancþionaþi cu amendã

contravenþionalã cuprinsã între 3.000 lei
ºi 30.000 lei, informeazã NewsIn. Astfel,
agenþii imobiliari sunt obligaþi sã le prezinte clienþilor, în faza precontractualã,
toate informaþiile esenþiale cu privire la
imobilul ce urmeazã a fi tranzacþionat, inclusiv preþurile practicate în piaþã, situaþia
juridicã a imobilului, nivelul estimativ al
costurilor ce urmeazã sã fie suportate de
client ºi nivelul comisionului practicat de
agenþia imobiliarã. În plus, agenþii imobiliari sunt obligaþi sã prezinte ºi sursele de
zgomot, umezealã, poluare, miros, pericol
de inundaþii sau surpãri, organizarea în
apropiere a unor manifestãri populare periodice, istoricul terenului sau al clãdirii
ºi posibile dezavantaje ale vecinãtãþilor.

Modificarea comisioanelor stabilite în
contractul de împrumut bancar ºi introducerea de noi comisioane pe parcursul derulãrii contractului, fãrã acordul clientului, pot fi sancþionate cu amenzi de la
5.000 lei la 50.000 lei, a decis miercuri
Guvernul. Bãncile trebuie sã le ofere clienþilor contractele de credit încã din faza
precontractualã, împreunã cu o simulare
de costuri, sã prezinte costurile totale ale
creditului în orice formã de publicitate, sã
menþioneze în contract toate comisioanele
percepute, aferente produsului financiar,
ºi sã nu majoreze comisioanele pe perioada derulãrii contractului de credit.
În cazul dobânzii variabile, bãncile
trebuie sã prezinte indicii în funcþie de
care variazã aceasta, precum ºi formula
de calcul, sã nu modifice clauzele contractuale fãrã încheierea unui act adiþional, acceptat de client, ºi sã îi notifice pe
aceºtia cu 30 de zile înainte sã decidã
modificarea unilateralã a clauzelor contractuale referitoare la costuri ºi sã
închidã contul curent, aferent contractului
de credit sau de depozit, odatã cu
finalizarea contractului.
Banca Naþionalã a României (BNR) a
anunþat bãncile, în momentul aplicãrii
noului regulament de creditare a populaþiei, cã va reanaliza normele dupã trei
luni, potrivit declaraþiilor de marþi ale
consilierului guvernatorului BNR, Adrian
Vasilescu. Regulamentul nr. 11 din 19
august 2008 - care a modificat ºi completat un regulament mai vechi al BNR
privind limitarea riscului de credit la
împrumuturile destinate persoanelor fizice - a fost publicat în Monitorul Oficial în
22 august ºi a început sã fie aplicat de
toate bãncile de la începutul lunii
octombrie. „Actul normativ urmãreºte sã
asigure un grad înalt de protecþie a consumatorului de servicii financiare, astfel
decembrie 2008 |
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Agenþiile imobiliare nu mai au voie sã
perceapã penalitãþi pentru neefectuarea
tranzacþiei, din culpa clientului, în cuantum mai mare decât valoarea comisionului pe care acesta îl datora agenþiei în cazul efectuãrii tranzacþiei.

Ministrul Finanþelor aºteaptã
creºtere economicã de 2-3%
în 2009 în urma mãsurilor
adoptate
Ministrul Finanþelor, Varujan Vosganian, a declarat miercuri cã mãsurile luate
de Guvern pentru contracararea efectelor
crizei economice ar putea duce la creºterea economiei de 2-3 puncte procentuale pe an ºi vor genera încasãri la buget de
10 |
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cel puþin un miliard de euro anual.
„Evaluarea noastrã este cã acest program
va putea duce la creºterea economiei cu
pânã la 2-3 puncte procentuale pe an.
Înseamnã cã pentru anul 2009 avem ºansa
de a contracara efectele recesiunii ºi de a
ne menþine în limitele prognozei pe care
am fãcut-o, urmând ca, începând cu 2010,
atunci când evaluãrile internaþionale aratã
cã aceste presiuni ale recesiunii economice vor mai slãbi, România sã-ºi continue ritmul de creºtere economicã susþinutã“, a declarat ministrul.
Vosganian a precizat cã o creºtere economicã de 2-3 puncte procentuale - generatã de aplicarea programului guvernamental, dupã estimarea ministrului - va
aduce cel puþin un miliard de euro pe an la

buget. El a explicat cã programul genereazã cheltuieli pe de-o parte, dar cã aduce
venituri pe de altã parte. „Vã dau un
exemplu: oferim 1.000 de euro pentru un
loc de muncã. Dacã socotim media de salariu brut pentru un loc de muncã, 1.700
de lei cât va fi pe ansamblul anului viitor,
dacã veþi socoti impozitul pe venit ºi CAS,
veþi vedea cã aceastã investiþie activã, de
1.000 de euro, se reîntoarce cu o sumã
mult mai mare“, a spus el. Vosganian
a precizat cã aceste mãsuri trebuie însoþite
de pãstrarea, în urmãtorii patru ani, a numãrului angajaþilor din administraþia centralã în limitele anului 2008, de aplicarea
legislaþiei privind salarizarea unitarã în
sistemul bugetar ºi de cheltuirea cu eficienþã a banilor publici. |

Studii de caz

Vocabularul opþiunilor
Simbolul contractului este cel care
identificã contractul options pe piaþã. În
cazul contractului options pe cursul valutar leu/euro simbolul este RON/EURO.
Dacã activul suport este reprezentat de
acþiunile Bãncii Transilvania, atunci simbolul contractului futures corespunzãtor
este DETLV („DE“ provine de la termenul „DERIVAT“ iar „TLV“ este simbolul sub care acþiunile Bãncii Transilvania sunt tranzacþionate pe piaþa spot).
Simbolurile individualizeazã fiecare contract ºi ajutã participanþii în piaþã sã identifice rapid pe platforma de tranzacþionare
electronicã.
Un alt element specific contractelor
cu opþiuni este preþul de exercitare. Este
preþul stabilit drept referinþã în momentul
cumpãrãrii/vânzãrii opþiunii. Poate fi considerat o bornã în funcþie de care, pe parcursul scadenþei, se calculeazã profitabilitatea opþiunii. Pentru fiecare din cele douã
pãrþi implicate în tranzacþie acest preþ este
un nivel important, deoarece reprezintã
valoarea de la care pierderea sau câºtigul
lor (în funcþie de tipul de opþiune ºi de poziþia short sau long) începe sã ia proporþii.
Practic, preþul de exercitare este preþul activului suport rezervat pentru vânzare sau
cumpãrare (în funcþie de tipul opþiunii) de
cãtre cumpãrãtorul opþiunii. Aceste preþuri de exercitare se listeazã automat la intervale standard în platforma Eltrans începând cu momentul tranzacþionãrii primului contract futures suport pe scadenþa
respectivã, dupã o procedurã prevãzutã în
Regulamentul nr. 4 de tranzacþionare al
Sibex.
Activul suport este contractul futures
pe marfa sau produsul care face obiectul
acestuia ºi care este tranzacþionat pe piaþa
futures. Spre exemplu contractul options
RON/EUR are ca activ suport contractul
futures RON/EUR, iar piaþa futures pe
cursul RON/EUR este reprezentatã de
piaþa la termen pusã la dispoziþie de Sibex. Opþiunile pe contractele futures pe
acþiuni au ca activ suport contractele futures pe acþiuni tranzacþionate pe piaþa sibianã. Pentru opþiunile DESNP activul suport îl constituie contractul futures
DESNP, care la rândul sãu are la bazã acþiunile societãþii Petrom listatã la Bursa
de Valori. DESIF3 are ca activ suport acþiunile SIF 3 Transilvania ºi aºa mai departe. Elemente importante sunt: cotaþia
care pe piaþa opþiunilor este identicã cu
cotaþia activului suport pe piaþa spot ºi pasul de tranzacþionare care reprezintã fluc-

tuaþia minimã a primei pe piaþa opþiunilor.
Pentru contractele options valutare ºi cele
pe acþiuni pasul, la BMFMS, este de
0,0001 lei. Aceasta înseamnã cã preþurile
care se pot negocia pe piaþã, pentru primele plãtite/încasate, pot varia cu minim
0,0001 lei. În cazul contractului futures
BUBOR 3, pasul este de 0,01 procente,
iar pentru contractul EUR/USD acesta
este de 0,0001 puncte. Data scadenþei: este ziua în care expirã contractele options
rãmase deschise. La Sibex, scadenþele
contractelor options coincid cu zilele de
scadenþã ale contractelor futures suport.
Un element foarte important este mãrimea obiectului contractului care este standardizatã pentru fiecare contract. Când se
tranzacþioneazã un contract options pe
cursul RON/USD, practic se tranzacþioneazã dreptul de a cumpãra sau a vinde
contractul futures corespunzãtor. Deci fiecare opþiune acoperã un contract futures

de investitorii options se întâlnesc ºi
expresiile prima ºi ultima zi de tranzacþionare Prima zi de tranzacþionare a opþiunilor este ziua în care a fost stabilit
primul preþ de cotare al contractului
futures suport. Ultima zi de tranzacþionare
ºi data expirãrii opþiunii coincid cu ultima
zi de tranzacþionare, respectiv ziua de scadenþã a contractului futures suport.
Preþul de executare la scadenþã este
preþul la care se lichideazã contractele
options „în bani“. Pentru a putea înþelege
mecanismul de executare la scadenþã este
nevoie sã definim însã ºi expresia : poziþie
deschisã pe piaþa options. Prin urmare,
poziþia deschisã pe piaþa options este un
contract options cumpãrat sau vândut ºi
nelichidat printr-o operaþiune inversã. Cu
alte cuvinte, în momentul în care un
investitor cumpãrã sau vinde un contract
options pe un anumit activ, i se deschide o
poziþie pe piaþa respectivã. Orice contract

suport. Dacã un investitor doreºte sã cumpere pe piaþa options dreptul de a cumpãra/vinde 5.000 dolari, atunci el va trebui
sã cumpere cinci contracte options. La fel
se prezintã lucrurile ºi în cazul contractului RON/EUR (se tranzacþioneazã echivalentul a 1.000 euro). Pe piaþa options a
acþiunilor, mãrimea contractelor este
echivalentul a 1.000 acþiuni cu excepþia
contractului DERRC care acoperã echivalentul a 10.000 acþiuni. Vânzarea pe
piaþa options a 100.000 de acþiuni Rompetrol înseamnã introducerea în piaþã a
unui ordin de vânzare de 10 contracte
DERRC. În cadrul vocabularului utilizat

options tranzacþionat presupune deschiderea a douã poziþii: una de vânzare (sau
„short“) ºi una de cumpãrare (sau „long“).
Poziþiile deschise sunt înregistrate la Casa
de Compensaþie. În momentul în care
contractul options este lichidat, poziþiile
deschise corespunzãtoare acestuia se
închid. Înþelegerea tuturor acestor termeni
este vitalã pentru tranzacþionarea cu succes a opþiunilor care se poate realiza prin
strategii diverse. De aceea începând cu
numãrul urmãtor vom prezenta strategiile
specifice acestui gen de investiþie.|
ec. A. Mateº,
departamentul opþiuni BMFM Sibiu
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Pro-rata
Potrivit legislaþiei în vigoare, persoanele fizice ºi juridice plãtitoare de
TVA care efectueazã atât operaþiuni care
dau drept de deducere, cât ºi operaþiuni
care nu dau drept deducere, au obligaþia
de a calcula anual pro-rata pe baza cãreia
se determinã taxa pe valoarea adãugatã de
dedus.
Principiul este urmãtorul: TVA aferentã achiziþiilor de bunuri ºi servicii destinate realizãrii de operaþiuni care dau
drept de deducere este deductibilã, în
timp ce TVA aferentã achiziþiilor de
bunuri ºi servicii destinate operaþiunilor
care nu dau drept de deducere este nedeductibilã. Determinarea pro-ratei se face
prin raportarea veniturilor din operaþiuni
care dau drept de deducere la total venituri. Procentul obþinut se aplicã la valoarea totalã a taxei pe valoarea adãugatã
aferentã tuturor achiziþiilor din perioada
de calcul, obþinându-se astfel valoarea
TVA de dedus.
Achiziþiile de bunuri ºi servicii destinate exclusiv realizãrii de operaþiuni care
dau drept de deducere, inclusiv de
investiþii destinate realizãrii de astfel de
operaþiuni, se înscriu într-un jurnal pentru
cumpãrãri, care se întocmeºte separat
pentru aceste operaþiuni, ºi taxa pe valoarea adãugatã aferentã acestora se
deduce integral.
Achiziþiile de bunuri ºi servicii destinate exclusiv realizãrii de operaþiuni care
nu dau drept de deducere, precum ºi de
investiþii care sunt destinate realizãrii de
astfel de operaþiuni se înscriu în jurnalul
pentru cumpãrãri, care se întocmeºte separat pentru aceste operaþiuni, iar taxa pe
valoarea adãugatã aferentã acestora nu se
deduce.

gistreazã în contabilitate .
6XX=401
50.000
635=401
9.500
Dupã cum se vede, situaþia este foarte
clarã dacã se poate efectua o diferenþiere
clarã a cheltuielilor aferente operaþiunilor
care nu dau drept de deducere.
Problema apare când cheltuielile aferente operaþiunilor ce dau drept de deducere nu se pot evidenþia separat de cheltuielile operaþiunilor care nu dau drept de
deducere. În acest caz apare pro-rata.
Studiu de caz 2

O societate care desfãºoarã activitãþi
de producþie deþine o parte a clãdirii pe
care a închiriat-o optând pentru facturarea
acestei chirii fãrã TVA. Deoarece clãdirea
nu deþine contoare separate, iar

O societate comercialã deþine un
spaþiu pe care l-a închiriat în oraºul
Bucureºti, dar sediul societãþii ºi restul
activitãþii economice se desfãºoarã în
oraºul Craiova. Societatea practicã comerþ en-gros.
1. Pe parcursul anului factureazã
chirie în valoare de 1.000.000 lei ºi
opteazã pentru facturare fãrã TVA.
411=706
1.000.000
2. Cheltuielile aferente spaþiului
închiriat sunt în valoare de 50.000 lei plus
TVA. Deoarece s-a optat pentru emiterea
facturii de chirie fãrã TVA, TVA-ul aferent cheltuielilor cu spaþiul închiriat nu
devine TVA deductibil, dar se înre12 |
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Dupã cum se remarcã, atunci când
se poate þine o evidenþã clarã a
cheltuielilor aferente operaþiunilor
care dau drept de deducere ºi a
cheltuielilor aferente operaþiunilor
care nu dau drept de deducere, nu
este necesarã calcularea pro-ratei.
întreþinerea clãdirii intrã în sarcina deþinãtorului clãdirii, nu se pot separa cheltuielile aferente zonei închiriate de cele
aferente zonei neînchiriate. De aceea
agentul economic este obligat la calculul
pro-ratei.
Total venituri din chirii 70.000
Total venituri din activitate curent
900.000
900.000
Calcul pro-rata= 12,86

Studii de caz
70.000
Total cheltuieli 540.000
TVA aferent cheltuielilor=102.600
Ajustare TVA deductibil=102600*
12,86 %=13.194
635=442613.194
În cursul unui an fiscal este permisã
rectificarea taxei deduse aferente achiziþiilor de bunuri/servicii care se constatã cã
ulterior au fost utilizate pentru altã destinaþie decât cea prevãzutã la data achiziþiei. Rectificãrile se evidenþiazã pe rândurile de regularizare din decontul de taxã
pe valoarea adãugatã.
Pro-rata se determinã ca raport între:
veniturile obþinute din operaþiuni care dau
drept de deducere, inclusiv subvenþiile
legate direct de preþul acestora, la
numãrãtor, iar la numitor veniturile de la
numãrãtor plus veniturile obþinute din
operaþiuni care nu dau drept de deducere.
În calculul pro-ratei, la numitor se adaugã
alocaþiile, subvenþiile sau alte sume pri-

mite de la bugetul de stat sau bugetele
locale, în scopul finanþãrii de activitãþi
scutite fãrã drept de deducere sau care nu
intrã în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã. Se exclud din calculul proratei veniturile financiare, dacã acestea
sunt accesorii activitãþii principale.
Pro-rata se determinã anual, situaþie în
care elementele prevãzute la numitor ºi
numãrãtor sunt cumulate pentru întregul
an fiscal. Prin excepþie, aceasta poate fi
determinatã lunar sau trimestrial, dupã
caz, situaþie în care elementele prevãzute
la numitor ºi numãrãtor sunt cele efectiv
realizate în cursul fiecãrei luni, respectiv
trimestru. Pro-rata aplicabilã provizoriu
pentru un an este ori pro-rata definitivã
determinatã pentru anul precedent, ori
pro-rata estimatã în funcþie de operaþiunile prevãzute a fi realizate în anul curent.
Pro-rata definitivã se determinã în luna
decembrie, în funcþie de realizãrile efective din cursul anului, potrivit formulei de

calcul prevãzute mai sus. Regularizarea
deducerilor operate dupã pro-rata provizorie se realizeazã prin aplicarea pro-ratei
definitive asupra sumei taxei pe valoarea
adãugatã deductibile aferente achiziþiilor.
Diferenþa în plus sau în minus faþã de taxa
dedusã, conform pro-ratei provizorii, se
înscrie pe un rând distinct în decontul
ultimei perioade fiscale.
În situaþii speciale, când pro-rata calculatã potrivit prevederilor prezentului
articol nu asigurã determinarea corectã a
taxei de dedus, Ministerul Finanþelor
Publice, prin direcþia de specialitate,
poate aproba aplicarea unei pro-rate speciale, la solicitarea persoanelor impozabile în cauzã, pe baza justificãrii prezentate. Dacã aprobarea a fost acordatã în
timpul anului, persoanele impozabile au
obligaþia sã recalculeze taxa pe valoarea
adãugatã dedusã de la începutul anului pe
bazã de pro-rata specialã, aprobatã.
Plãtitorii de taxã pe valoarea adãugatã cu
regim mixt pot renunþa la aplicarea prorata specialã numai la începutul unui an
calendaristic ºi sunt obligate sã anunþe
organele fiscale.
La cererea justificatã a persoanelor
impozabile, organele fiscale la care acestea sunt înregistrate ca plãtitori de taxã pe
valoarea adãugatã pot aproba ca pro-rata
sã fie determinatã lunar sau trimestrial,
dupã caz. În anul în care a fost acordatã
aprobarea, persoanele impozabile au
obligaþia sã recalculeze taxa pe valoarea
adãugatã dedusã de la începutul anului pe
bazã de pro-rata lunarã sau trimestrialã.
Plãtitorii de taxã pe valoarea adãugatã cu
regim mixt pot renunþa la aplicarea proratei lunare sau trimestrialã numai la
începutul unui an fiscal ºi sunt obligate sã
anunþe organele fiscale. Pro-ratele lunare
sau trimestriale efectiv realizate sunt
definitive ºi nu se regularizeazã la
sfârºitul anului.
Pro-rata se determinã de regulã anual,
pe baza veniturilor realizate în cursul anului. Pro-rata astfel determinatã se aplicã ºi
în cursul anului urmãtor, pânã la regularizarea ei la finele anului, pe baza valorii
efective a veniturilor realizate. Pentru
primul an de activitate, pro-rata se poate
determina provizoriu pe baza regimului
TVA aplicabil bunurilor ºi serviciilor prevãzute a se realiza ºi se regularizeazã la
finele anului. Pro-rata regularizatã (definitivã) se înscrie în decontul aferent lunii
decembrie, iar valoarea ei ºi modul de
determinare trebuie comunicate în scris
organului fiscal teritorial pânã la data de
25 februarie a anului urmãtor. |
Studiu de caz realizat de dna Feier
Corina, expert contabil
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Jucãtorii la Bursã primesc
o scutire neaºteptatã
M ÃDÃLINA R ACOVIÞAN ,
KPMG, S ENIOR TAX M ANAGER

În contextul provocãrilor financiare
actuale pe plan mondial, autoritãþile
româneºti s-au decis sã dea o mânã de ajutor celor care investesc sau intenþioneazã
sã investeascã pe pieþele reglementate.
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr.
127/2008 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal a fost publicatã în Monitorul
Oficial în data de 16 octombrie 2008.
Una dintre modificãrile principale se
referã la introducerea excepþiei prin care
câºtigurile realizate de persoanele fizice
rezidente din transferul titlurilor de valoare la societãþi deschise (societãþi ale
cãror titluri de valoare sunt tranzacþionate
pe o piaþã reglementatã) sunt considerate
venituri neimpozabile în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009.
Începând însã cu 1 ianuarie 2010, aceste
câºtiguri redevin impozabile, în mod similar cu tratamentul actual al acestor venituri, respectiv:
 o cotã de impozit de 1% aplicatã
câºtigurilor nete din tranzacþionarea acestor titluri de valoare, dacã
titlurile au fost deþinute o perioadã
ce depãºeºte 365 zile.
 o cotã de impozit de 16% aplicatã
câºtigurilor nete din tranzacþionarea acestor titluri de valoare, dacã
titlurile au fost deþinute o perioadã
de pânã la 365 zile.
O primã consecinþã a aplicãrii noilor
reguli este cã orice câºtig realizat de persoanele fizice în anul 2009 nu va fi supus
impunerii.
Se considerã cã o persoanã fizicã realizeazã un câºtig sau o pierdere doar la
momentul vânzãrii titlurilor respective,
astfel încât chiar ºi cei care achiziþioneazã
titluri de valoare în cursul anului 2008,
dar vând titlurile în cursul anului 2009 cu
un profit, ar urma sã nu fie supuse impozitului pentru aceste câºtiguri. Similar, cei
care achiziþioneazã titluri în cursul anului
2009 ºi vând aceste titluri tot în cursul
anului 2009 vor fi scutiþi de impozit pe
venit asupra eventualelor câºtiguri realizate, în timp ce câºtigurile realizate în
cursul anului 2010 (prin vânzarea de
titluri începând cu 1 ianuarie 2010) vor fi
impozabile, indiferent de momentul
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achiziþiei titlurilor (în 2008 sau 2009). O
altã modificare legislativã ce afecteazã
impozitarea câºtigurilor din tranzacþiile
cu titluri tranzacþionate pe pieþe reglementate se referã la reportarea pierderilor
din asemenea tranzacþii.
În prezent, aceste pierderi se compenseazã cu câºtiguri din tranzacþii similare realizate în acelaºi an fiscal, însã dacã
la nivelul anului se înregistreazã o
pierdere, aceasta nu se compenseazã cu
venituri de altã naturã ºi nici nu se
reporteazã.
OUG 127/2008 prevede faptul cã
începând cu 2010 pierderile anuale rezultate din tranzacþionarea de titluri pe pieþe
reglementate se vor putea reporta doar în
anul fiscal urmãtor, urmând a se compensa cu eventuale câºtiguri din tranzacþii
similare. Pierderile anuale înregistrate în
anul 2009 nu se vor reporta, respectiv nu
se pot recupera din câºtigurile realizate
începând cu anul 2010.
Mãsurile luate de autoritãþi care
vizeazã reducerea poverii fiscale asupra
anumitor categorii de venituri realizate de
persoane fizice sunt binevenite, însã acestea ar putea avea efecte pe care
autoritãþile fie nu le-au luat în calcul, fie
le-au considerat nesemnificative.
Spre exemplu, o persoanã care deþine
în prezent titluri a cãror valoare a scãzut
semnificativ în ultimele luni (fiind astfel
în tendinþa generalã de pe toate pieþele de
capital), persoana realizând însã la
începutul anului fiscal 2008 câºtiguri din
tranzacþionarea unor titluri, ar putea fi
interesatã sã înregistreze o pierdere pânã
la sfârºitul anului, pentru a putea compensa câºtigurile de la începutul anului ºi a
reduce, astfel, impozitul pe venit datorat
la nivelul anului 2008. Dacã persoana nu
ar lua o asemenea mãsurã, ºi ar aºtepta
pânã în 2009, eventualele pierderi realizate în cursul anului ar fi definitive, dar,
în cazul în care piaþa se revigoreazã în
cursul anului 2009, orice câºtig realizat ar
fi neimpozabil.
Un alt exemplu ar fi în cazul în care o
persoanã a înregistrat doar pierderi în
cursul anului 2008. O asemenea persoanã
nu ar fi interesatã sã vândã în anul 2008
titlurile deþinute în pierdere, deoarece
pierderea ar fi definitivã. O asemenea persoanã ar fi mai degrabã interesatã sã
pãstreze titlurile pânã în 2009, când, în

cazul unei revigorãri a pieþei, ar putea
realiza câºtiguri neimpozabile, sau chiar
pânã în 2010, când, deºi câºtigurile sunt
impozabile, ar putea beneficia de o cotã
redusã de impozit de 1% (aplicabilã
câºtigurilor realizate din vânzarea
titlurilor deþinute mai mult de 365 zile).
Astfel, fiecare participant ar trebui sã
facã o analizã amãnunþitã a titlurilor
deþinute, a tranzacþiilor efectuate în cursul
anului pentru a-ºi analiza poziþia fiscalã ºi
a optimiza costul fiscal al tranzacþiilor.
Credem cã mãsurile luate de
autoritãþile fiscale ar putea avea efecte
benefice asupra pieþei de capital pe termen scurt, însã apreciem cã mãsurile ar
putea fi considerate ca fiind discriminatorii, în condiþiile în care scutirea de
impozit este aplicabilã doar anumitor categorii de investitori. Spre exemplu, un
investitor într-o societate închisã care are
în vedere posibilitatea listãrii societãþii pe
care o deþine pe o piaþã reglementatã ar
putea fi interesat sã grãbeascã acest proces, în mãsura în care o asemenea listare,
precum ºi ieºirea sa din societatea respectivã i-ar putea aduce beneficii fiscale semnificative. În prezent, câºtigurile realizate
de persoane fizice rezidente din vânzarea
titlurilor în societãþi închise sunt supuse
unei cote de impozit de 16%, fãrã posibilitatea de compensare sau reportare a
eventualelor pierderi. Pe de altã parte,
unul dintre principiile fundamentale ale
Codului Fiscal îl constituie neutralitatea
mãsurilor fiscale în raport cu diferite categorii de investitori ºi capitaluri, cu forma
de proprietate, asigurând condiþii egale
investitorilor, capitalului român ºi strãin.
Scutirea aplicabilã câºtigurilor din
tranzacþii cu titluri de valoare în societãþi deschise poate fi consideratã o
mãsurã contrarã principiului neutralitãþii
impozitelor, atât timp cât o scutire similarã nu este disponibilã investitorilor în
societãþi închise sau în societãþi cu
rãspundere limitatã, penalizând astfel
decizia investiþionalã a unor categorii de
persoane.
Susþinem în acest sens cã, pentru a
elimina riscul de discriminare a unor categorii de investitori, autoritãþile ar trebui
sã analizeze posibilitatea introducerii unei
scutiri similare ºi pentru celelalte categorii de investitori (în societãþi închise ºi
în societãþi cu rãspundere limitatã).|
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Expertiza contabilã
Expertizele se pot realiza în diferite
domenii de activitate. Pentru reglementarea profesionalã a activitãþii de expertizã contabilã judiciarã ºi extrajudiciarã,
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabili
Autorizaþi din România (CECCAR) a elaborat Norma ºi comentariile privind expertizele contabile. Aceastã normã ºi comentariile sale vizeazã una dintre activitãþile sau atributele legale ale experþilor
contabili, respectiv acceptarea ºi executarea de lucrãri cu obiective-întrebãri definite de solicitanþi: organe judiciare, pãrþi
implicate în litigii civile, comerciale, administrative etc.
Expertiza contabilã poate fi efectuatã
doar de un expert contabil autorizat de
CECCAR.

STUDIU DE CAZ – RAPORTUL
DE EXPERTIZÃ CONTABILÃ
CAPITOLUL I: INTRODUCERE

Subsemnata, Iacob Dorina Simona,
domiciliatã în Hunedoara, strada Streiului

nr. 2, bloc D3, scara B, etaj I, apartament
nr. 20, în calitate de expert contabil activ
posesoare a carnetului de expert contabil
cu nr. 9678/2003 înscris în Tabloul Experþilor Contabili ºi Contabili Autorizaþi din
România (CECCAR) în partea I la poziþia
9678, în baza adresei Tribunalului Hunedoara cu nr. 4306/2007 din data de
22.06.2007 am efectuat o expertizã contabilã în dosarul sus menþionat.
Conform adresei prin care am fost numitã, cauza comercialã cu numãrul
4306/2007 priveºte pe reclamanta Pârvu
Slaviþa, domiciliatã în Deva, strada
I.L.Caragiale nr.4, împotriva pârâþilor:
Filipescu Cãlin Nicolae, domiciliat în
Brad, strada Mihai Eminescu nr.5B, judeþul Hunedoara ºi
Gheorghiþã Marilena Camelia, cu domiciliul în Hunedoara, B-dul 22 Decembrie, bloc CM 11, scara C, etaj II, apartament 6,
În calitate de administratori la SC
CLEANING EXPRES SERVICES SRL
cu sediul în Hunedoara, B-dul 22 Decem-

brie, bloc CM 11, scara C, apartament 6,
înregistratã la Registrul Comerþului sub
nr. J20/00347/2001.
S-a stabilit ca termen de depunere a
dosarului data de 02.08.2007. Dupã studierea dosarului ºi a obiectivelor formulate,
având în vedere volumul de muncã pe care
l-a presupus expertiza, am solicitat un nou
termen pentru depunerea dosarului, precum ºi obligarea la platã a numitului Filipescu Cãlin Nicolae a unui avans de 300
lei, având în vedere complexitatea obiectivelor la care ºi dânsul solicitã rãspunsul.
Redactarea prezentului raport de expertizã contabilã s-a efectuat în perioada
02.08.2007-15.08.2007.
În aceastã cauzã nu s-a efectuat altã
expertizã contabilã.
În data de 02.08.2007, la termenul fixat de instanþã, m-am prezentat la Tribunal ºi am aflat cã reprezentanþii SC
CLEANING EXPRES SERVICES SRL,
aflând de cererea mea cu privire la plata
unui avans în sumã de 300 lei pentru a
rãspunde ºi la obiectivele (întrebãrile)
decembrie 2008 |
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comercial practicat de cãtre societate pentru produsele vândute în cofetãrie aferent
anului 2006?
Obiective depuse de cãtre Filipescu
Cãlin Nicolae ºi Gheorghiþã Marilena Camelia prin avocat Ardelean Ovidiu:
1. Sã verifice expertul contabil situaþia contabilã a SC CLEANING EXPRES
SERVICES SRL ºi sã indice dacã aceste
acte reflectã realitatea activitãþii societãþii;
2. Sã ne indice expertul contabil dacã
actele contabile ale societãþii au fost þinute cu respectarea legislaþiei în vigoare ºi
dacã rezultã, din verificarea acestor acte,
vreo fraudã ce se poate reþine în dauna
asociaþilor;
3. Sã ne indice expertul contabil dacã
societatea este profitabilã, respectiv, dacã
activitatea desfãºuratã de cãtre asociaþi a
fost beneficã sau nu pentru societate ºi
asociaþi.
Menþionez faptul cã la aceste obiective s-a renunþat.

Foto: ArhivaFoto.ro

dânºilor, renunþã la obiectivele formulate,
fapt de care instanþa ia act ºi dispune un
nou termen pentru efectuarea expertizei
în data de 16.08.2006.
Menþionez faptul cã, conform procedurii, am primit prin fax de la Biroul de
Avocaturã Rãzvan Mihuþã din Arad copia
chitanþei cu nr. 0549581 din data de
25.06.2007 în valoare de 300 lei, prin care
numita Pârvu Slaviþa a depus, sub formã
de avans, suma de 300 lei în contul Biroului Experþilor Tehnici ºi Contabili Hunedoara- Deva.
Pentru data de 16.08.2007 am depus
raportul de expertizã, împreunã cu decontul aferent.
Împrejurãrile care au condus la întocmirea prezentului raport de expertizã contabilã se datoreazã neînþelegerilor ivite între asociaþi, astfel:
În cursul anului 2006, între numiþii
Pârvu Slaviþa, Filipescu Cãlin Nicolae ºi
Gheorghiþã Marilena Camelia a intervenit
un contract prin care numitei Pârvu Slaviþa i se concesioneazã un numãr de acþiuni
de cãtre ceilalþi acþionari, în schimbul împrumutãrii societãþii cu o anumitã sumã
de bani.
În urma acestui contract, numita
Pârvu Slaviþa a împrumutat societatea cu
o anumitã sumã de bani. Ca urmare a faptului cã societatea nu a putut restitui împrumutul acordat în condiþiile cerute de
cãtre doamna Pârvu Slaviþa, au apãrut neînþelegeri între asociaþi, neînþelegeri care
au culminat cu interzicerea de a participa
la Adunãrile Generale ale Acþionarilor
pentru doamna Pârvu ºi drept urmare, reclamarea în instanþã de cãtre aceasta a administratorilor Filipescu Cãlin Nicolae ºi
Gherghiþã Marilena Camelia.
În data de 24.05.2007 reclamanta a
cerut proba cu expertiza contabilã, probã
încuviinþatã de cãtre instanþã; se depun
obiectivele-întrebãri de cãtre ambele
pãrþi, astfel:
1. Care au fost sumele cu care fiecare
din cei trei asociaþi a creditat societatea SC
CLEANING EXPRES SERVICES SRL,
în cursul anului 2006, respectiv 2007?
2. Care au fost sumele restituite fiecãruia dintre cei trei asociaþi care rezultã
din actele contabile ale societãþii?
3. Sã se stabileascã destinaþia sumelor
cu care asociata Pârvu Slaviþa a creditat
societatea.
4. Sã se stabileascã data la care au fost
înregistrate în contabilitatea societãþii venituri din activitatea de producþie.
5. Sã se stabileascã data la care au fost
înregistrate persoane cu contract de
muncã în cadrul societãþii.
6. Sã se stabileascã care a fost adaosul

CAPITOLUL II: DESFÃªURAREA
EXPERTIZEI

Pentru desfãºurarea expertizei contabile s-au luat în considerare urmãtoarele
documente:
 balanþele de verificare pe perioada
aprilie 2006- aprilie 2007;
 evidenþa analiticã a conturilor 455
- decontãri cu asociaþii, 462 - creditori,
542 - avansuri de trezorerie;
 documentele primare prin care s-au
depus ºi s-au retras sume de cãtre asociaþi;
 extrase de cont;
 procesul-verbal de control întocmit
de cãtre organele Direcþiei Generale a Finanþelor Publice a judeþului HunedoaraDeva, Direcþia de Control Fiscal, în data
de 06.02.2007;
 evidenþa contului 378 - adaos comercial, în perioada mai sus menþionatã.
De asemenea, înainte de efectuarea
expertizei contabile s-a luat legãtura cu
Biroul de Avocaturã Mihuþã Rãzvan din
Arad, care este avocatul reclamantei în

Studii de caz
ideea înºtiinþãrii acestora de începere a
expertizei, dacã au documente sau informaþii necesare desfãºurãrii expertizei ºi
pentru a le pune în vedere sã depunã avansul de 300 lei, solicitat de cãtre instanþã.
Desfãºurarea expertizei prin consultarea efectivã a actelor contabile s-a efectuat în prezenþa domnului Filipescu Cãlin
Nicolae la punctul de lucru al societãþii,
situat în Hunedoara, B-dul Decebal, bloc
G, parter, Cofetãria „ALBATROS”.
Obiective depuse de reclamanta Pârvu
Slaviþa:
1. Care au fost sumele cu care fiecare
dintre cei trei asociaþi a creditat societatea
CLEANING EXPRES SERVICES SRL,
în cursul anului 2006, respectiv 2007?
1. Rãspuns 1: Pentru a rãspunde la
acest obiectiv am procedat la verificarea
evidenþei analitice a conturilor:
 455 – decontãri privind asociaþii
 462 – creditori
 542 – avansuri de trezorerie
Datele din aceastã evidenþã au fost

confruntate cu cele din balanþele de verificare pe perioada aprilie 2006- aprilie
2007. Menþionez faptul cã rezultatele verificãrii au fost sintetizate în Anexa nr.1 a
prezentului raport, ºi ele aratã urmãtoarele:
Asociatul Filipescu Cãlin Nicolae:
 depuneri 2006-9.868,52 lei
 depuneri 2007-26.719,74 lei
TOTAL depuneri-36.588,26 lei
Asociatul Gheorghiþã Marilena
Camelia:
 depuneri 2006-46.503,60 lei
 depuneri 2007-5.634,00 lei
TOTAL depuneri-52.137,60 lei
Asociatul Pârvu Slaviþa:
 depuneri 2006-159.168,00 lei
 depuneri 2007-0,00 lei
TOTAL depuneri-159.168,00 lei
2. Care au fost sumele restituite
fiecãruia dintre cei trei asociaþi care
rezultã din actele contabile ale societãþii
CLEANING EXPRES SERVICES SRL?
2. Rãspuns 2:

LUNA

Asociatul Filipescu Cãlin Nicolae:
restituiri 2006-33.947,49 lei
 restituiri 2007-0,00 lei
TOTAL restituiri-33.947,49 lei
Asociatul Gheorghiþã Marilena
Camelia
 restituiri 2006-46.500,00 lei
 restituiri 2007-0,00 lei
TOTAL restituiri-46.500,00 lei
Asociatul Pârvu Slaviþa
 restituiri 2006-16.751,60 lei
 restituiri 2007-0,00 lei
TOTAL restituiri-16.751,60 lei
3. Sã se stabileascã care a fost destinaþia sumelor cu care asociata Pârvu
Slaviþa a creditat societatea.
3. Rãspuns 3: Destinaþia sumelor cu
care asociata Pârvu Slaviþa a creditat societatea CLEANING EXPRES SERVICES
SRL este prezentatã în detaliu în Anexa
nr. 2 la prezenta expertizã contabilã.
4. Sã se stabileascã data la care au fost
înregistrate în contabilitatea societãþii
venituri din activitatea de producþie.
4. Rãspuns 4: Societatea înregistreazã
venituri din activitatea de producþie începând cu luna iunie 2005, respectiv balanþa
de verificare din data de 30.06.2006.
5. Sã se stabileascã data la care au fost
înregistrate persoane cu contract de muncã în cadrul societãþii.
5. Rãspuns 5: Aºa cum rezultã din
evidenþa contabilã a societãþii, primele
state de platã cu contract de muncã sunt
înregistrate în luna august 2006.
6. Sã se stabileascã care a fost adaosul
comercial practicat de cãtre societate pentru produsele vîndute în Cofetãrie, aferent
anului 2006.
6. Rãspuns 6: Conform evidenþei
contabile, rulajul contului 378, reprezentând adaosul comercial aferent produselor de cofetãrie cu care s-a încãrcat
ºi descãrcat gestiunea societãþii în anul
2006, a fost prezentat în tabelul de mai
jos:


Rulaj Debitor

Rulaj Creditor

Iunie

1.994,38

2.896,17

Iulie

6.686,78

10.153,42

August

8.221,84

10.004,65

Septembrie

13.361,92

8.704,37

Octombrie

8.870,43

8.570,96

Noiembrie

11.627,65

11.244,25

Decembrie

10.857,29

10.403,37

TOTAL

61.620,29

61.977,21

CAPITOLUL III: CONCLUZII
1. Care au fost sumele cu care fiecare
dintre cei trei asociaþi a creditat societatea
CLEANING EXPRES SERVICES SRL
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din balanþa de verificare încheiatã la data
de 30.06.2007.
5. Sã se stabileascã data la care au fost
înregistrate persoane cu contract de muncã în cadrul societãþii.
5. Rãspuns 5: Aºa cum rezultã din
evidenþa contabilã a societãþii, primele
state de platã cu contract de muncã sunt
înregistrate în luna august 2007.
6. Sã se stabileascã care a fost adaosul
comercial practicat de cãtre societate pentru produsele vândute în Cofetãrie, aferent anului 2007.
6. Rãspuns 6: Pentru a rãspunde la
acest obiectiv s-a expertizat rulajul contului 378, adaos comercial. Conform evidenþei contabile, rulajul contului 378 reprezentând adaosul comercial aferent produselor de cofetãrie cu care s-a încãrcat ºi
descãrcat gestiunea societãþii în anul
2007, este urmãtorul:
LUNA
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Deva, în cursul anului 2006, respectiv
2007?
1. Rãspuns 1:
Sumele cu care cei trei asociaþi au
creditat societatea în cursul anului 2006,
respectiv 2007 sunt:
Asociatul Filipescu Cãlin Nicolae:
 depuneri 2006-9.868,52 lei
 depuneri 2007-26.719,74 lei
TOTAL depuneri-36.588,26 lei
Asociatul Gheorghiþã Marilena
Camelia:
 depuneri 2006-46.503,60 lei
 depuneri 2007-5.634,00 lei
TOTAL depuneri-52.137,60 lei
Asociatul Pârvu Slaviþa:
 depuneri 2006-159.168,00 lei
 depuneri 2007-0,00 lei
TOTAL depuneri-159.168,00 lei
2. Care au fost sumele restituite fiecãruia dintre cei trei asociaþi care rezultã
din actele contabile ale societãþii
CLEANING EXPRES SERVICES SRL ?
2. Rãspuns 2: Sumele care au fost
restituite fiecãruia dintre cei trei asociaþi
ai SC CLEANING EXPRES SERVICES
SRL Deva ºi care rezultã din actele contabile sunt:
Asociatul Filipescu Cãlin Nicolae:
 restituiri 2006-33.947,49 lei
 restituiri 2007-0,00 lei
TOTAL restituiri-33.947,49 lei
Asociatul Gheorghiþã Marilena
Camelia
 restituiri 2006-46.500,00 lei
restituiri 2007-0,00 lei
TOTAL restituiri-46.500,00 lei
Asociatul Pârvu Slaviþa
 restituiri 2006-16.751,60 lei
 restituiri 2007-0,00 lei
TOTAL restituiri-16.751,60 lei
3. Sã se stabileascã care a fost destinaþia sumelor cu care asociata Pârvu
Slaviþa a creditat societatea.
3. Rãspuns 3: Destinaþia sumelor cu
care asociata Pârvu Slaviþa a creditat societatea este prezentatã analitic în Anexa nr.
2 la prezenta expertizã contabilã.
Menþionez faptul cã aceastã destinaþie
a fost determinatã conform extraselor de
cont obþinute de la societatea bancarã
Banca Românã de Dezvoltare Filiala
Deva, unde a existat contul deschis al societãþii ºi care a fost alimentat cu sumele
creditate de cãtre doamna Pârvu Slaviþa,
precum ºi a documentelor primare anexate
extraselor de cont.
4. Sã se stabileascã data la care au fost
înregistrate în contabilitatea societãþii venituri din activitatea de producþie.
4. Rãspuns 4: Societatea înregistreazã
venituri din activitatea de producþie începând cu luna iunie 2007, cum rezultã ºi

Suma totalã a adaosului comercial aferent producþiei vândute ºi încasate din activitatea de comerþ a Cofetãriei este de
61.620,29 lei. Menþionez faptul cã în perioada 1.04.2007-31.12.2007, societatea a
fost verificatã de cãtre organele de control
ale Direcþiei Generale a Finanþelor Publice
a judeþului Hunedoara, cu privire la modul
de stabilire, evidenþiere ºi achitare la Bugetul de stat ºi la Bugetele fondurilor speciale
a obligaþiilor datorate de cãtre societate.
Sumele constatate ºi stabilite ca ºi datorate
în urma acestui control sunt de 7,31 lei.
În concluzie, din prezentul raport de
expertizã contabilã judiciarã unde am prezentat destinaþia sumelor cu care asociaþii
au creditat societatea, precum ºi sumele
restituite acestora, reiese faptul cã asociaþii nu au recuperat sumele împrumutate,
urmând ca instanþa sã stabileascã în urma
acestui raport mãsurile necesare.|

Rulaj Debitor

Rulaj Creditor

Iunie

1.994,38

2.896,17

Iulie

6.686,78

10.153,42

August

8.221,84

10.004,65

Septembrie

13.361,92

8.704,37

Octombrie

8.870,43

8.570,96

Noiembrie

11.627,65

11.244,25

Decembrie

10.857,29

10.403,37

TOTAL

61.620,29

61.977,21

Studii de caz

Particularitãþi ale contului 711
variaþia stocurilor
E XPERT

CONTABIL ,

M EDA D ECEBAL

Contabilitatea producþiei cuprinde
câteva particularitãþi care trebuie cunoscute pentru a avea o imagine cât mai
fidelã ºi un rezultat corect al activitãþii
întreprinderilor.
Ceea ce se greºeºte cel mai des în
înregistrãrile contabile ale producþiei este
descãrcarea de gestiune ºi închiderea contului 711 „variaþia stocurilor“.
Funcþiunea contului 711 „variaþia
stocurilor“( vorbim strict de producþia de
mãrfuri ) ne spune cã în creditul contului
se înregistreazã costul de producþie al
produselor obþinute, precum ºi diferenþele
dintre preþul prestabilit ºi costul de producþie:
345 = 711
348 = 711
ºi în debitul contului 711 variaþia
stocurilor se înregistreazã costul de producþie al produselor vândute, precum ºi
diferenþele de preþ aferente:
711 = 345
711 = 348
O primã particularitate este descãrcarea gestiunii de produse finite în urma
vânzãrii lor prin magazinul propriu. În
primul rând facem transferul produselor
finite cãtre magazin ºi contabilizarea
acestora ca mãrfuri:
371 = 345
Descãrcarea gestiunii în urma vânzãrii mãrfurilor se face prin formula:
% = 371
711
378
4428
în general se greºeºte prin formula
% = 371
607
378
4428
În locul contului 607 se foloseºte contul 711. Descãrcarea gestiunii din magazinul propriu nu este privitã ca ºi o cheltuialã, deoarece cheltuiala a fost creatã ºi
suportatã de întreprindere în momentul
producerii mãrfurilor.
Cel mai bine observãm aceastã explicaþie în formulele contabile scrise mai jos,
fãcând o comparaþie a douã gestiuni
diferite:
1. în cazul magazinelor fãrã producþie proprie:
371 = 401
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411 = 707
607 = 371
2. în cazul magazinelor cu producþie
proprie:
601 = 401
345 = 711
371 = 345
411 = 707
711 = 371
A doua particularitate pe care o
menþionãm este închiderea contului 711
variaþia stocurilor la sfârºitul perioadei (a
lunii). În cele mai multe cazuri, producþia
obþinutã este mai mare decât producþia
vândutã, deci contul 711 are sold creditor. Aici intervine o contradicþie în contabilitatea româneascã. Contul 711 trebuie închis prin 121 profit ºi pierdere (711
= 121), deci în balanþã , acesta nu are
sold. La începutul lunii urmãtoare înregistrarea de închidere: 711 = 121 se
storneazã. Deºi suntem obligaþi sã închidem prin 121, la raportãrile semestriale ºi
anuale în formularul contului de profit ºi
pierdere se cere sã se treacã suma sold
debitor sau creditor al contului 711. În
aceastã situaþie se trece soldul contului
345 produse finite din balanþã.
Pentru a evidenþia mai bine cele
menþionate mai sus, vom da un exemplu
concret la o întreprindere ce are ca ºi
activitate producerea ºi comercializarea
confecþiilor textile. SC PAVERMED SRL
produce 50 articole confecþii textile în
luna august 2005 la preþul de producþie de
1.000 lei/bucatã. Societatea vinde produsele direct din fabricã sau din magazinul propriu. Produsele ce se vând din magazinul propriu au un adaos de 50%, iar
cele din fabricã se vând la preþuri negociate cu fiecare client. În luna august 2008
societatea are urmãtoarele operaþiuni: a)

vinde 14 articole din fabricã cu preþul
negociat de 1.428 lei per bucatã fãrã TVA
b) transferã cãtre magazinul propriu 10
articole c) vinde din magazinul propriu 5
articole la preþul prestabilit
1. Obþinerea a 50 de produse finite
cu 1.000 lei per bucatã
50 articole x 1.000 lei = 50.000
345 = 711 50.000
2. Vânzarea a 14 produse finite din
fabricã la un preþ negociat de 1.428 lei
per bucatã
14 articole x 1.428 lei = 20.000
411 = % 23.800
701
20.000
4.427
3.800
3. Descãrcarea gestiunii de produse
finite
14 articole x 1.000 lei = 14.000 lei
711 = 345 14.000
4. Transferul a 10 articole la magazinul propriu
10 articole x 1.000 lei = 10.000 lei
371 = 345 10.000
5. Stabilirea adaosului la mãrfurile
din magazin
10.000 lei x 50% = 5.000 lei
371 = 378 5.000
6. TVA aferent mãrfurilor din magazin
15.000 lei x 19% = 2.850 lei
371 = 4.428 2.850
7. Vânzarea mãrfurilor din magazin
5 articole x 1.500 lei = 7.500 lei
5.311 = % 8.925
707 7.500
4.427 1.425
8. Descãrcarea gestiunii de mãrfuri
5 articole x 1.000 lei = 5.000
5.000 lei x 50% = 2.500 lei
7.500 lei x 19% = 1.425 lei
% = 371 8.950
711
5.000
378
2.500
4.428
1.425
9. Închiderea contului 121 la
sfârºitul lunii dupã vânzarea a 14 articole din fabricã la preþ negociat ºi a 5
articole din magazinul propriu la preþ
prestabilit (50 articole - 19 articole = 31
articole)
711 = 121 31.000
10. Deschiderea luna urmãtoare
(01.09.2008) a contului 711
711 = 121 -31.000 |
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Analizã

Creºte efortul pentru
achiziþia unei case
Este o certitudine, este din ce în ce
mai greu sã îþi permiþi o casã! Faptul se
datoreazã în principal noilor reguli de
creditare impuse de Banca Naþionalã a
României tuturor bãncilor comerciale. Diminuarea gradului de îndatorare, reprezentând suma maximã lunarã ce poate fi
alocatã ratei lunare din venitul net al familiei, a fost resimþitã ca o loviturã sub
centurã de cãtre toþi solicitanþii de credite.
Marea majoritate a celor care au depus
dosare de credit la bãnci înainte de începutul lunii septembrie au primit preaprobare pe anumite sume, calculate cu grad
de îndatorare mare, de 65-70%. Între timp
au fost implementate noile norme de creditare, mult restrictive, potrivit cãrora solicitanþilor le este calculatã eligibilitatea
cu un grad de îndatorare mediu de 40%.
Bãncile au fost nevoite sã reanalizeze dosarele în lucru ºi, implicit, sã diminueze
suma maximã ce poate fi obþinutã de fiecare solicitant. Astfel cã nu sunt puþini
aceia care au achitat avans pentru o casã,
contând pe bancã pentru restul de sumã,
pentru cã, în urma prescoringului, a reieºit cã se încadreazã, iar în prezent sunt în
situaþia de a nu mai putea plãti totalul
achiziþiei.

La secþiunea „Anunþuri“, în
ziare pot fi gãsite tot mai
multe oferte de vânzãri
apartamente precontractate
Aceste persoane trebuie sã fie foarte
atente, pentru cã nu este cea mai bunã
perioadã pentru o astfel de strategie, scoaterea creanþelor la vânzare, deoarece nu
vor reuºi sã îºi acopere cheltuielile fãcute,

ºi astfel vor ieºi în pagubã. Cei care au dat
deja avans pentru o casã într-un proiect
imobiliar, iar acum nu mai pot obþine restul de finanþare de la o bancã ce a promis
o sumã iar apoi a înjumãtãþit-o, ar fi bine
sã se reorienteze, sã apeleze la consiliere
specializatã. Brokerii de credite îi vor ajuta sã identifice banca dispusã sã le acorde
cea mai mare sumã, iar apoi, prin utilizarea pârghiilor adiþionale (precum
codebitori, mãrirea perioadei de creditare,
garanþii suplimentare) sã se apropie de
suma necesarã achitãrii integrale a imobilului.

În continuare alegerea
monedei potrivite sporeºte
ºansele la un credit mai mare
Dilema apare în contextul unei anumite evoluþii pe piaþa valutarã, iar unii
oficiali recomandã contractarea creditelor
în moneda naþionalã. Totuºi, dupã o simplã analizã a ofertelor bancare reies urmãtoarele: cu aceeaºi valoare a venitului poþi
obþine un credit mai mic în lei decât în
euro, iar creditul în euro este mai ieftin
decât cel în lei. În acest punct nu trebuie
neglijat îndemnul BNR cãtre potenþialii
clienþi de credite de a se împrumuta în lei,
pentru cã varianta în euro este supusã
riscului valutar, care se poate materializa
oricând. BNR a lansat acest avertisment
de mai bine de un an. Cu toate acestea,
mai mult de jumãtate din creditele negarantate sunt acordate în continuare în valutã, iar în cazul creditelor garantate cu
ipotecã, chiar peste 80%. Chiar dacã majoritatea bãncilor au retras produsele de
creditare în franci elveþieni, acestea sunt

înlocuite cu succes de cãtre produsele
acordate în euro. Atât timp cât avantajele
de încadrare la sumã ºi costuri sunt de
partea valutei, aceasta va fi aleasã în continuare cu prioritate ca monedã de creditare.
În ceea ce priveºte ºansele la un credit
cu venitul obþinut, cu 4.000 de lei buget
pot fi obþinuþi 50.000 de euro în cazul
contractãrii unui credit în moneda europeanã ºi echivalentul a 30.000 de euro
prin împrumut în moneda naþionalã.
În ceea ce priveºte costul împrumutului, în cazul unui credit de 100.000 de
euro contractat pe 30 de ani, la finalul perioadei de creditare clientul va fi plãtit
250.000 de euro, cu o ratã lunarã de 670
de euro.
În cazul solicitãrii creditului în lei,
365.000 de lei, echivalentul a 100.000 de
euro, clientul va fi plãtit 1.300.000 de lei
cu o ratã lunarã de 3.200 de lei. Aºadar, în
lei, fãcând conversia, clientul plãteºte
350.000 de euro, cu 100.000 de euro mai
mult.|

Preþ imobil
(EUR)

Avans necesar
25% (EUR)

Diferenþa de
acoperit prin credit
(EUR)

Venit necesar*
(EUR)

Venit necesar**
(EUR)

65,000

16,250

48,750

975

1,630

96,000

23,750

71,250

1,400

2,320

125,000

31,250

93,750

1,800

3,160

160,000

40,000

120,000

2,240

3,950

*calculat in conditiile unui grad de indatorare maxim, de 70%
**calculat in conditiile unui grad de indatorare diminuat la 40%
***calculele au fost efectuate la cursul euro/leu din data de 21.11.2008
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Interviu

Ray Breden:

„Taxarea indirectã a fost ajustatã
pe întreg parcursul anului 2008“
R ALUCA D OBRE

Cu toate cã în urmã cu un an speram
ca modificãrile Codului Fiscal cu care
porneam în trombã anul 2008 sã fie ºi ultimele pentru o perioadã bunã de timp, totuºi acestea au continuat sã curgã pe întreg parcursul acestui an.
Atât taxarea directã, cât ºi cea indirectã au fost supuse ajustãrilor instituþiilor
publice ºi date spre aplicare companiilor
în ultimele luni.
Aflându-ne la final de an, când fiecare
entitate financiarã îºi face socotelile finale ºi trage linie pentru a cântãri rezultatele, am considerat cã este oportun sã supunem dezbaterii unele dintre cele mai noi
modificãri în materie de taxare.
Întrebãrilor Revistei Conta a acceptat
sã le rãspundã reputatul specialist în tax
advisory, domnul Ray Breden, Tax Director KPMG. Dânsul s-a alãturat echipei
KPMG cu scopul de a consilia companiile, în special pe cele multinaþionale, sã-ºi
dezvolte propriile strategii fiscale, sã le
adapteze cât mai bine obiectivelor de dezvoltare a business-ului, ºi totuºi sã þinã
cont de cadrul legislativ ºi instituþional
naþional.
Guvernul a adus modificãri
Metodologiei de soluþionare a
deconturilor cu sume negative de
TVA cu opþiune de rambursare. Cum
se aplicã metodologia în condiþiile
ultimelor ajustãri?

Metodologia de soluþionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opþiune de rambursare aprobatã prin Ordinul
Ministerului Economiei ºi Finanþelor nr.
1.857/2007 se aplicã începând cu deconturile aferente lunii noiembrie 2007.
Conform Ordinului, soluþionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu
opþiune de rambursare, în ceea ce priveºte
contribuabilii mijlocii, se aplicã începând
cu deconturile cu sume negative cu opþiune de rambursare aferente lunii ianuarie
2008. Pentru persoanele impozabile care
desfãºoarã activitãþi de export (atât contribuabili mari, cât ºi mijlocii) soluþionarea (cu inspecþie fiscalã anterioarã) deconturilor cu sume negative de TVA cu
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Interviu
opþiune de rambursare prin metodologia
introdusã de Ordinul 1.857 va continua sã
se aplice numai pentru deconturile aferente anului 2007, dacã sunt îndeplinite
condiþiile prevãzute la Capitolul III.
Termenul legal de soluþionare a
deconturilor cu sume negative de TVA cu
opþiune de rambursare care prezintã erori
se prelungeºte cu perioada cuprinsã între
data depunerii deconturilor ºi data corectãrii acestora.
ªi din partea Ministerului
Economiei ºi Finanþelor au venit
modificãri pe partea de evidenþã a
TVA. De ce a luat MEF aceastã
decizie ºi care sunt noile proceduri
de evidenþã?

În data de 6 mai 2008, Ministerul
Economiei ºi Finanþelor (MEF) a emis
Ordinul nr. 1372/2008 privind modelele
orientative pentru evidenþa taxei pe valoarea adãugatã. Ministerul Economiei ºi Finanþelor emite linii directoare pentru organizarea evidenþelor de taxã pe valoarea
adãugatã (TVA) sub forma unor modele
de evidenþã, acestea fiind publicate în
Monitorul Oficial. Ordinul Ministrului
Economiei ºi Finanþelor nr. 1372/2008 a
actualizat aceste modele pentru a reflecta
schimbãrile legislative din anul 2007. Noile linii directoare reflectã prezentele Norme metodologice de aplicare a Titlului VI
al Codului Fiscal („Taxa pe valoare adãugatã“), care precizeazã atât evidenþele ºi
documente pe care sunt obligate sã le þinã
persoanele impozabile, precum ºi elementele minime necesare în întocmirea acestora. Acestea includ:
 evidenþe contabile ale activitãþii
sale economice (jurnale de vânzãri/cumpãrãri)
 al doilea exemplar al facturilor sau
altor documente emise de contribuabil ºi legate de activitatea sa
economicã
 facturile sau alte documente
primite ºi legate de activitatea economicã
 documentele vamale ºi, dupã caz,
cele privind accizele legate de
importul, exportul, livrarea ºi
achiziþia intracomunitarã de
bunuri realizate de respectiva persoanã
 un registru al nontransferurilor de
bunuri
 registru pentru bunurile mobile
corporale primite din alt stat membru al UE în scopul expertizãrii
sau pentru lucrãri efectuate asupra
acestor bunuri în România.
Pentru a reflecta modificãrile aduse
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decontului TVA pe parcursul anului 2007,
prezentul Ordin include noi modele orientative pentru categoriile de jurnale ºi registre ce trebuie þinute de persoanele obligate la plata TVA. Acestea includ: Jurnalul pentru vânzãri, Jurnalul pentru cumpãrãri, Registrul nontransferurilor de Bunuri, Registrul bunurilor mobile corporale
primite în scopul expertizãrii sau efectuãrii de lucrãri asupra acestora. Aceste documente pot fi întocmite manual sau prin
utilizarea sistemului informatic. În cadrul
modelului Jurnalului de vânzãri a fost introdusã o nouã rubricã pentru evidenþierea bunurilor ºi serviciilor cãrora le-a
fost aplicat regimul special pentru agenþiile de turism ºi a bunurilor second-hand,
operelor de artã, obiectelor de colecþie ºi
antichitãþilor; Secþiunile modelului Jurnalului pentru cumpãrãri au fost reorganizate pentru a reflecta tratamentul similar din
punct de vedere al TVA al diverselor operaþiuni. Astfel, achiziþiile de bunuri ºi servicii din þarã ºi importurile de bunuri taxabile sunt evidenþiate numai în funcþie
de cota de impozitare (9 sau 19%), nu ºi
de natura/destinaþia bunului/serviciului,
aºa cum se proceda anterior. În cadrul
secþiunii de achiziþii intracomunitare,
operaþiunile au fost regrupate în taxabile,
scutite ºi neimpozabile. Totodatã, se face
distincþia între bunurile taxabile conform
articolului 150 din Codul Fiscal
(„Persoana obligatã la plata taxei pentru
operaþiunile taxabile din România“) ºi cele pentru care beneficiarul este obligat la
plata taxei conform mecanismului mãsurilor de simplificare.
La jumãtatea acestui an, ANAF a
emis un ordin prin care a modificat
Declaraþia recapitulativã 390 VIES.
Vã rog sã explicaþi pentru cititorii
Revistei Conta în ce constau aceste modificãri.

Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã (ANAF) a emis Ordinul
552/2008, publicat în Monitorul Oficial
nr. 294 (din 15 aprilie 2008), pentru a introduce un nou model al Declaraþiei recapitulative privind livrãrile/achiziþiile intracomunitare de bunuri - Declaraþia 390
VIES (VAT Information Exchange
System). Sistemul informatic VIES asigurã schimbul de informaþii cu statele
membre ale Uniunii Europene privind taxa pe valoarea adãugatã (TVA). Prin intermediul acestui sistem, care a devenit
operaþional ºi în þara noastrã la 1 ianuarie
2007, plãtitorii de TVA din România pot
verifica valabilitatea datelor de identificare ale persoanelor plãtitoare de TVA din
celelalte state membre UE. Noul format al

Declaraþiei 390 va fi utilizat începând cu
operaþiunile desfãºurate în trimestrul I al
anului 2008. Au obligaþia de a depune Declaraþia VIES persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrãri ºi/sau achiziþii intracomunitare
de bunuri, precum ºi livrãri ºi achiziþii de
bunuri în cadrul unei operaþiuni triunghiulare. Declaraþia 390 VIES se depune trimestrial, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare încheierii trimestrului, numai în trimestrul de raportare în care ia
naºtere exigibilitatea taxei pentru livrãrile
ºi achiziþiile care se raporteazã în aceastã
declaraþie.
Declaraþia se depune în format fizic ºi
electronic. ANAF a elaborat un program
de asistenþã menit sã ajute contribuabilii
la completarea declaraþiei VIES, declaraþie ce poate fi depusã în unul din urmãtoarele moduri:
 La registratura organului fiscal
competent;
 La poºtã, prin scrisoare recomandatã;
 Prin completare, pe pagina de
Internet a ANAF.
Persoana impozabilã are obligaþia de
a pãstra o copie a declaraþiei VIES, pentru
evidenþã proprie ºi pentru a fi prezentatã
autoritãþilor fiscale în timpul controalelor
fiscale.
Care sunt noile categorii de operatori economici obligaþi sã se înregistreze la autoritatea fiscalã încã
din acest an?

Este foarte bine cã aþi pus aceastã problemã. Pentru cã, atenþie, începând cu 1
noiembrie 2008, prin aplicarea
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului
(OUG) nr. 127/2008 (publicatã în Monitorul Oficial nr. 705/16 octombrie 2008)
care aduce modificãri Codului Fiscal al
României, intervine obligaþia de înregistrare la autoritatea fiscalã competentã a
operatorilor economici care comercializeazã anumite produse energetice în regim en detail.
Reglementãrile se aplicã comercializãrii benzinei cu/fãrã plumb, motorinei, kerosenului ºi gazului petrolier lichefiat pentru care se datoreazã accize.
Normele de aplicare a acestor noi prevederi se vor adopta prin Ordin al preºedintelui Agenþiei Naþionale de Administrare
Fiscalã (ANAF).
Operatorii economici supuºi acestor
reglementãri vor fi obligaþi sã se înregistreze în termen de 90 de zile de la data
publicãrii Ordinului în Monitorul Oficial.
Desfãºurarea activitãþii de comercializare
fãrã înregistrare atrage sancþiuni.|

Fonduri europene

Propuneri de reformã
a Oficiului European de Luptã
Antifraudã (OLAF)
Parlamentul European a adoptat, în
primã lecturã, în cadrul procedurii de codecizie, raportul elaborat de Ingeborg
Gräßle (PPE-DE, Germania). Principalele
aspecte se referã la drepturile individuale
ale persoanelor afectate de o investigaþie
OLAF, cooperarea cu þãrile terþe ºi statele
membre UE ºi consolidarea rolului Comisiei de Control.

Drepturile individuale
ale persoanelor
Trebuie subliniat faptul cã persoanele
supuse investigaþiilor OLAF trebuie sã
beneficieze de un tratament egal în ceea
ce priveºte garanþiile procedurale ºi drepturile legitime, atât în cazul unei investigaþii interne, cât ºi în cazul unei investigaþii externe.
O persoanã implicatã într-o investigaþie OLAF trebuie sã aibã posibilitatea
de a face comentarii cel puþin în scris cu
privire la chestiunile care o privesc, iar
aceste comentarii ar trebui prezentate statelor membre implicate, împreunã cu alte
informaþii obþinute în cursul anchetei.
Aceasta este singura modalitate de a
prezenta autoritãþilor naþionale informaþii
complete cu privire la caz, respectându-se
în acelaºi timp principiul potrivit cãruia
ambele pãrþi trebuie sã beneficieze de posibilitatea de a-ºi prezenta punctul de vedere.
Pentru a consolida protecþia drepturilor individuale ale persoanelor supuse
unor investigaþii, o persoanã implicatã
personal trebuie sã aibã dreptul, în ultima
etapã a unei investigaþii, sã i se transmitã
concluziile ºi recomandãrile din raportul
final al investigaþiei.
Pentru a asigura o informare obiectivã
a contribuabililor europeni ºi pentru a garanta libertatea presei, toate organele Uniunii Europene care participã la activitatea
de investigare ar trebui sã respecte principiul protecþiei surselor jurnalistice, în
conformitate cu legislaþia naþionalã.

Cooperarea cu state terþe
ºi statele membre UE
Practica operaþionalã a Oficiului depinde în mare mãsurã de cooperarea cu
statele membre. Este util ca statele mem-

bre sã identifice, pentru Oficiu, autoritãþile lor competente care pot oferi personalului Oficiului asistenþa necesarã în exercitarea funcþiilor lor, în special în cazurile
în care un stat membru nu a înfiinþat un
serviciu specializat cu misiunea de a coordona pe plan naþional lupta împotriva fraudei comunitare.
Având în vedere importanþa tot mai
mare a investigaþiilor externe ale Oficiului, trebuie sã se stabileascã, în acest regulament, un temei juridic care sã îi permitã
Oficiului sã transmitã rapoartele finale ale
investigaþiilor autoritãþilor competente
din þãrile terþe, precum ºi organizaþiilor
internaþionale, ºi sã primeascã informaþii
cu privire la acþiunile întreprinse în urma
transmiterii acestor rapoarte.
În scopul îmbunãtãþirii cadrului operaþional, juridic ºi administrativ al luptei
antifraudã, este necesar ca Oficiul sã cunoascã acþiunile întreprinse în urma investigaþiilor sale.

Întãrirea rolului Comisiei
de Control a OLAF

Este important, de asemenea, sã se impunã autoritãþilor competente din statele
membre, instituþiilor, organismelor, birourilor ºi agenþiilor ºi, în ceea ce priveºte
autoritãþile din þãrile terþe ºi organizaþiile
internaþionale, prin intermediul participãrii Comisiei, obligaþia de a prezenta
Oficiului în mod regulat un raport privind
progresele realizate în acþiunile întreprinse în urma transmiterii raportului final al
investigaþiei oficiului.

investigaþie. Comisia ar trebui sã monitorizeze evoluþia garanþiilor procedurale ºi
durata investigaþiilor. Aceasta ar trebui sã
fie informatã cu privire la investigaþiile
mai lungi de 12 luni ºi sã emitã avize destinate directorului general ºi, dupã caz,
instituþiilor cu privire la investigaþiile care nu sunt încheiate în termen de 18 de
luni. Trebuie precizat cã aceastã Comisie
de Control nu intervine în desfãºurarea investigaþiilor în curs.|

Rolul Comisiei de control este de „a
consolida independenþa oficiului prin monitorizarea regulatã a aplicãrii funcþiei sale investigaþionale“.
Potrivit raportului Comisiei pentru
control bugetar ar trebui consolidat rolul
Comisiei de Control ºi revizuite criteriile
ºi procedura de numire a membrilor acestuia. În momentul selecþionãrii acestora,
candidaþii trebuie sã exercite înalte funcþii
judiciare sau de investigaþie, sau funcþii
comparabile.
Aceºtia au un mandat de cinci ani,
care nu poate fi reînnoit. Pentru a pãstra
competenþele în cadrul comitetului, este
necesar sã se prevadã numirea anumitor
membri ai acestuia în mod eºalonat. Este
adecvat sã se extindã ºi sã se consolideze
sarcinile Comisiei de Control care decurg
din mandatul acestuia ºi sã se garanteze
independenþa Oficiului în funcþia sa de
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Normele Metodologice privind
modul de þinere a registrelor
comerþului
La cererea de înmatriculare a unui
grup european de interes economic se
ataºeazã, pe lângã înscrisurile prevãzute
la articolul 90, ºi dovada cã cel puþin unul
dintre membrii grupului provine din alt
stat membru al UE, dispoziþiile art. 89 fiind aplicabile în mod corespunzãtor.

Înmatricularea filialelor
La cererea de înmatriculare a filialei
unei societãþi comerciale, a unei societãþi
naþionale sau a unei companii naþionale se
ataºeazã înscrisurile prevãzute de art. 69
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alin. (1) ºi de art. 73, potrivit formei juridice de organizare.
La cererea de înmatriculare a filialei
unei societãþi europene care are sediul în
România se ataºeazã înscrisurile prevãzute
de art. 69 alin. (1) ºi art. 73 alin.(1) lit. a) –
d), f) – j), alin. (3). La cererea de înmatriculare a filialei unei societãþi europene care
are sediul într-un stat membru al UE se
ataºeazã înscrisurile prevãzute la alineatul
anterior ºi la art. 75 alin. (1) lit. d). La cererea de înmatriculare a filialei unei societãþi cooperative, a unei cooperative agri-

cole, a unei cooperative de credit, a unei
case centrale a cooperativelor de credit
sau a unei societãþi cooperative europene,
pe lângã actele prevãzute de art. 69 alin.
(1) se ataºeazã înscrisurile prevãzute de
art. 83, 84, 85, respectiv 87. La cererea de
înmatriculare a filialei unei societãþi cooperative europene care are sediul în România,
se ataºeazã înscrisurile prevãzute de art. 69
alin. (1) ºi art.83.
(2) La cererea de înmatriculare a filialei unei societãþi cooperative europene care are sediul într-un stat membru al UE se

Juridic

ataºeazã înscrisurile prevãzute la alineatul
(1), precum ºi actul prevãzut la art. 87
alin. (1) lit. c). La cererea de înmatriculare a filialei unui grup de interes economic
sau unui grup european de interes economic, se ataºeazã înscrisurile prevãzute la
art. 90 ºi art. 91.

Înmatricularea sucursalelor
înfiinþate de o persoanã
juridicã românã
La cererea de înmatriculare a sucursalei înfiinþatã de o societate comercialã cu
sediul în România, se ataºeazã:
a) hotãrârea adunãrii generale a asociaþilor/acþionarilor, care trebuie sã cuprindã sediul secundar, obiectul de activitate,
datele de identificare ale persoanelor împuternicite sã reprezinte sucursala ºi limita mandatului acordat, în original;
b) actul constitutiv al societãþii-mamã,
actualizat, în copie certificatã;
c) certificatul de înregistrare al societãþii-mamã, în copie certificatã de parte;

d) dovada privind sediul sucursalei,
conform art. 69 alin. (1) lit. b);
e) dovada autorizaþiilor/avizelor eliberate de autoritãþile competente ca o
condiþie prealabilã înmatriculãrii în registrul comerþului, când emiterea unor astfel
de autorizaþii/avize este prevãzutã de lege, în copie certificatã de parte;
f) declaraþiile date pe proprie rãspundere de cãtre persoanele împuternicite sã
reprezinte sucursala, din care sã rezulte cã
îndeplinesc condiþiile legale pentru deþinerea acestei calitãþi, atestate de avocat, în
formã autenticã sau cu datã certã, în original;
g) informaþiile din cazierul fiscal pentru persoanele împuternicite sã reprezinte
sucursala, în original;
h) specimenul de semnãturã al persoanelor împuternicite sã reprezinte sucursala, în una din formele prevãzute de lege,
în original;
i) declaraþia tip pe propria rãspundere
privind autorizarea funcþionãrii, în original;

j) împuternicire specialã sau avocaþialã pentru persoanele desemnate sã îndeplineascã formalitãþile legale, în original;
k) dovezile privind plata taxelor legale ºi timbru judiciar, în original.
La cererea de înmatriculare a sucursalei înfiinþatã de o societate naþionalã sau
de o companie naþionalã, se ataºeazã:
a) actul organului competent de înfiinþare a sucursalei, în original;
b) înscrisurile prevãzute la art. 98 lit.
c), d), h), f) - k);
c) copia extrasului din Monitorul Oficial al României, în care s-a publicat actul
normativ prin care s-a autorizat constituirea societãþii sau a companiei naþionale.
La cererea de înmatriculare a sucursalei înfiinþatã de o regie autonomã, se ataºeazã:
a) actul organului competent sã înfiinþeze sucursala, potrivit regulamentului de
organizare ºi funcþionare a regiei autonome, cu indicarea sediului secundar, a
obiectului de activitate, a atributelor de identificare ale persoanelor împuternicite
sã reprezinte sucursala ºi a limitei mandatului acordat, în original;
b) înscrisurile arãtate la art. 98 lit. c),
d), h), f) - k);
c) copia extrasului din Monitorul Oficial al României, în care s-a publicat actul
normativ privind aprobarea regulamentului de organizare ºi funcþionare a regiei
autonome de interes naþional, respectiv
hotãrârea autoritãþii administraþiei publice
locale sau judeþene pentru înfiinþarea regiilor autonome de interes local sau judeþean.
La cererea de înmatriculare a sucursalei înfiinþatã de un grup de interes economic, se ataºeazã înscrisurile prevãzute la
art. 98 lit. a) –d) ºi f)- k).
La cererea de înmatriculare a sucursalei înfiinþatã de o societate cooperativã, se
ataºeazã:
a) hotãrârea adunãrii generale extraordinare a societãþii cooperative, care trebuie sã cuprindã sediul secundar, obiectul de
activitate, atributele de identificare ale
persoanelor împuternicite sã reprezinte
sucursala ºi limita mandatului acordat, în
original;
b) înscrisurile prevãzute la art. 98 lit.
b) - k).
- La cererea de înmatriculare a sucursalei înfiinþatã de o casã centralã a cooperativelor de credit, se ataºeazã:
a) hotãrârea adunãrii generale a casei
centrale a cooperativelor de credit, care
trebuie sã cuprindã sediul secundar,
obiectul de activitate, atributele de identificare ale persoanelor împuternicite sã reprezinte sucursala ºi limita mandatului
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acordat, în original;
b) înscrisurile prevãzute la art. 98 lit.
b) - d) ºi f) - k);
c) autorizaþia emisã de Banca Naþionalã a României pentru înfiinþarea sucursalei, în copie legalizatã. La cererea de înmatriculare a sucursalei înfiinþatã de o cooperativã agricolã, se ataºeazã urmãtoarele înscrisuri:
a) hotãrârea adunãrii generale extraordinare a cooperativei agricole, care trebuie sã cuprindã sediul secundar, obiectul
de activitate, atributele de identificare ale
persoanelor împuternicite sã reprezinte
sucursala ºi limita mandatului acordat, în
original;
b) înscrisurile prevãzute la art. 98 lit.
b) – d) ºi f) - k).
Dacã sucursala se înfiinþeazã în acelaºi judeþ în care îºi are sediul persoana
juridicã mamã, aceasta se va înmatricula
în acelaºi registru al comerþului, însã distinct, ca înmatriculare independentã.
(2) Dacã sucursala se înfiinþeazã în alt
judeþ decât acela în care îºi are sediul persoana juridicã mamã, menþionarea înma-

triculãrii sucursalei la ORCT de la sediul
principal se face din oficiu, pe baza copiilor certificate de pe încheierea de înmatriculare a sucursalei, certificatul de înregistrare ºi certificatele constatatoare care
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atestã înregistrarea declaraþiilor pe proprie rãspundere privind autorizarea funcþionãrii, comunicate pe cale electronicã de
cãtre ORCT la care s-a înmatriculat
sucursala.
(3) Modificãrile privind sediul sucursalei, obiectul de activitate al acesteia ºi
persoana împuternicitã se înregistreazã la
ORCT de la sediul persoanei juridice care
a înfiinþat sucursala, din oficiu, pe baza
notificãrii ºi a înscrisurilor doveditoare,
transmise pe cale electronicã de cãtre
ORCT la care s-a înmatriculat sucursala.

comerciale mamã, aprobatã, verificatã
sau publicatã potrivit legislaþiei statului în
care aceasta îºi are sediul principal, în
copie, ºi traducerea textului efectuatã de o
persoanã autorizatã care va purta încheierea de legalizare a semnãturii traducãtorului de cãtre un notar public;

Înmatricularea sucursalelor
persoanelor juridice strãine
La cererea de înmatriculare a sucursalei unei societãþi comerciale strãine sau a
unui grup de interes economic:
a) actul constitutiv al societãþii comerciale mamã strãine, în copii traduse ºi legalizate;
b) hotãrârea organului statutar competent al persoanei juridice strãine privind
înfiinþarea sucursalei, cu indicarea sediului sucursalei, a obiectului de activitate, a
datelor de identificare ale persoanelor împuternicite sã reprezinte sucursala ºi a limitelor mandatului acordat;
c) actul de împuternicire a reprezentantului sucursalei, dacã acesta nu a fost
numit prin hotãrârea menþionatã la lit. b),
în copie tradusã ºi legalizatã;
d) dovezile privind sediul sucursalei,
conform art. 69 alin. (1) lit. b);
e) declaraþiile pe proprie rãspundere
date de cãtre persoanele împuternicite sã
reprezinte sucursala, din care sã rezulte cã
îndeplinesc condiþiile legale pentru deþinerea acestei calitãþi, în original ºi, dupã
caz, în copii traduse ºi legalizate, precum
ºi specimenul de semnãturã al acestora;
f) certificatul de înregistrare al persoanei juridice constituente, în fotocopie
certificatã olograf de cãtre solicitant pentru conformitate cu originalul ºi traducerea textului efectuatã de o persoanã autorizatã care va purta încheierea de legalizare a semnãturii traducãtorului de cãtre un notar public;
g) informaþii privind cazierul fiscal
pentru persoanele împuternicite sã reprezinte sucursala sau declaraþii autentice
privind neînregistrarea fiscalã în original
ºi, dupã caz, în copii ºi traducerea textului
efectuatã de o persoanã autorizatã ºi care
va purta încheierea de legalizare a semnãturii traducãtorului de cãtre un notar public;
h) actele de identitate ale persoanelor
împuternicite sã reprezinte sucursala, în
copii certificate de pãrþi;
i) ultima situaþie financiarã a societãþii

j) împuternicire specialã sau avocaþialã pentru persoanele desemnate sã îndeplineascã formalitãþile legale, în original;
k) declaraþia tip pe propria rãspundere
privind autorizarea funcþionãrii, în original;
l) dovezile privind plata taxelor legale
ºi timbru judiciar, în original.
În cazul înmatriculãrii mai multor
sucursale în judeþe diferite, înscrisurile
prevãzute la art. 106 se depun numai la
unul dintre oficiile registrului comerþului
care le va transmite, pe cale electronicã,
tuturor ORCT care înmatriculeazã sucursalele aceleiaºi persoane juridice strãine.
(2) La toate celelalte oficii, la cererea
de înregistrare a sucursalelor se vor ataºa
numai înscrisurile prevãzute la art. 106
lit. b) - e), g), h), j) - l) ºi se va menþiona
ORCT la care s-au depus celelalte înscrisuri prevãzute de art. 106.
Dacã la data intrãrii în vigoare a
prezentelor Norme metodologice, o persoanã juridicã nerezidentã are înmatriculate deja sucursale în România, în cazul
înfiinþãrii de noi sucursale în alte judeþe,
dupã aceastã datã, se va menþiona în cererea de înregistrare ORCT la care au fost
depuse actele prevãzute la art. 106,
rãmânând aplicabile dispoziþiile art. 107.

Înmatricularea altor persoane
în registrul comerþului
În cazul în care prin legi speciale se
dispune înmatricularea în registrul comerþului ºi a altor persoane decât cele reglementate în prezentul capitol, se va proceda conform dispoziþiilor actelor normative care prevãd înfiinþarea ºi funcþionarea acestora ºi a regulilor corespunzãtoare
din prezentele Norme metodologice.|

IT

Un nou serviciu online pus
la dispoziþia instituþiilor publice
ºi a comercianþilor
„Oficiul Naþional al Registrului Comerþului a dezvoltat o aplicaþie prin care
utilizatorii sunt notificaþi în timp real asupra modificãrilor survenite în actele constitutive ale unei societãþi comerciale înscrise
la Oficiile Registrului Comerþului de pe
lângã Tribunale“, a declarat dl Bogdan
Cãlin Gãurean, director general adjunct.
Categoriile de beneficiari ai acestui serviciu
sunt instituþiile publice cu atribuþii de cercetare ºi control, dar ºi cu participãri la
societãþi comerciale constituite conform
Legii nr. 31/1990, comercianþii, precum ºi
instituþiile private, respectiv consultanþii
(avocaþi, consilieri juridici, auditori, experþi
contabili, consultanþi fiscali), instituþiile
financiare ºi de investiþii (bãnci, asigurãri,
ifn-uri, brokeri, burse de valori etc). Fiecare
utilizator al aplicaþiei va putea sã-ºi creeze
propria listã de societãþi în vederea monitorizãrii, urmând ca apoi sã primeascã notificãri prin poºta electronicã despre modificãrile intervenite asupra acestora.
Principalele tipuri de notificãri vor
face referire la:
 cererile de înregistrare a modificãrilor actului constitutiv,
 cererile de radiere,
 cererile de depunere ºi menþionare
acte,
 cererile de preschimbare,
 cererile de actualizare CAEN,
 cererile de îndreptare eroare materialã,
 cererile - comandã eliberare informaþii,
 cererile - comandã eliberare acte
(certificate constatatoare,
 copii certificate (ºi extrase CAEN),
 cererile de eliberare duplicat,
 cererile de depunere situatie financiare anuale.
Accesul la serviciu se va face prin intermediul paginii de internet a Oficiului
Naþional al Registrului Comerþului
(www.onrc.ro), în baza unui „nume de
utilizator“ ºi o „parolã de acces“ la cererea scrisã a instituþiilor interesate, notificãrile urmând a fi trimise criptat pe
adresele de e-mail indicate de utilizator.
Într-o primã fazã accesul va fi gratuit, urmând ca ulterior, acesta sã se facã pe baza

unui abonament lunar, cu excepþia instituþiilor care beneficiazã de gratuitate conform legislaþiei ºi care vor beneficia în
continuare de aceste facilitãþi. Toate

transmisiile de date din ºi spre serverul ce
gãzduieºte serviciul mai sus amintit vor fi
criptate, pentru a nu putea fi fãcute publice informaþiile urmãrite/monitorizate.|

decembrie 2008 |

revista conta

| 27

IT

Senior Software lanseazã
SeniorERP Express – Arma
anticrizã a companiilor aflate
la început de drum
Senior Software sprijinã eficientizarea companiilor de import ºi distribuþie
prin lansarea SeniorERP Express, varianta ERP de start-up cu licenþiere gratuitã.
SeniorERP Express permite automatizarea proceselor operaþionale de bazã ºi eficientizarea costurilor prin accesarea gra-

tuitã a pânã la 5 licenþe Standard. Plata licenþelor are loc doar în momentul extinderii numãrului de utilizatori sau dacã se
doreºte accesarea de funcþionalitãþi avansate. „Pânã acum companiile luau decizia
achiziþiei unui ERP în urma problemelor
generate de o creºtere acceleratã a busi-

ness-ului. Ca efect al crizei, implementarea unui ERP a devenit o necesitate în
vederea eficientizãrii costurilor ºi a supravieþuirii în piaþã. SeniorERP Express este
rãspunsul nostru la cererile companiilor
de distribuþie aflate la început de drum,
privind necesitatea optimizãrii proceselor
operaþionale pe fondul reducerii semnificative a bugetelor de investiþii“, spune
Lori Haiducescu, Director de Operaþiuni,
Senior Software.
SeniorERP Express se adreseazã
companiilor care:
 doresc un sistem ERP capabil sã
sprijine nevoia de automatizare ºi
eficientizare a proceselor operaþionale;
 doresc rapoarte detaliate despre
activitãþile de bazã;
 considerã sistemul acoperitor, nu
necesitã customizãri;
 au mai puþin de 5 utilizatori;
 nu dispun de resursele financiare
pentru a suporta acum costul
licenþelor;
 dispun de resurse hardware minime necesare implementãrii;
 dispun de servicii minime de
administrare IT;
„În final, companiile cu capacitatea de
utilizare cât mai eficientã a resurselor, ce
vor avea abilitatea de a identifica noi variante prin care sã genereze costuri fixe cât
mai mici precum ºi date pe care sã îºi poatã fundamenta politici de cost eficiente
(margine vs volum) vor putea câºtiga cotã
de piaþã în defavoarea celor ce au ales ca
strategie exploatarea conjuncturalã a oportunitãþilor. ERP-ul ca ºi platformã este
soluþia idealã în administrarea unui business cu dorinþa de fundamentare, structurare ºi creºtere bazatã pe performanþã
internã în primul rând“, spune Andrei Arghirescu, Director General, Venus Stones,
companie de top în distribuþia de piatrã
naturalã. SeniorERP este acum disponibil
în trei variante: SeniorERP Enterprise,
SeniorERP Online (abonament de la 69
euro/utilizator) ºi SeniorERP Express.|

Altfel despre Madagascar o reîntoarcere în

sânul naturii

Chiar dacã perioada de varã s-a încheiat, tot mai poþi sã te gândeºti la o vacanþã,
mai ales cã ºtim bine cu toþii cât de dificil e
sã supravieþuieºti în „jungla“ marilor oraºe. Dacã îþi doreºti sã scapi de traficul de zi
cu zi sau de stresul care te întâmpinã la serviciu, atunci ar trebui sã alegi o locaþie care
sã îþi ofere multã liniºte, iar un loc unde te
poþi bucura de acest lucru este Insula Madagascar. Frumoasa destinaþie se gãseºte în
Oceanul Indian, în partea esticã a coastei
Africii, în emisfera sudicã ºi aici simþi cã te
întorci în sânul naturii, în forma ei nealteratã de activitatea umanã. Chiar dacã, cu siguranþã, insula din estul Africii nu a existat
pânã acum pe agenda de vacanþã a majoritãþii românilor, probabil cã e timpul sã înceapã sã facã planuri de cãlãtorie. Totodatã,
în Madagascar veþi gãsi o biodiversitate a
faunei impresionantã, pentru cã aici este
mediu natural pentru 5% din speciile de
plante ºi animale, dintre care 80% sunt unice în lume. Printre exemplele cele mai notabile de biodiversitate se pot enumera infraordinul de primate al lemurienilor, trei
specii de pãsãri endemice ºi ºase specii de
baobabi endemici.

Insula a fost populatã de etnii
din Africa
Insula este populatã la începutul mileniului I de etnii asiatice originare din Indonezia, Malaysia ºi Melanesia, care se contopesc cu populaþia aborigenã, dar ºi cu cea
africanã ºi arabã imigratã ulterior. În secolul X - XI se rãspândeºte Islamul adus de
arabii care întemeiazã primele factorii în
estul insulei. Navigatorul portughez Diogo
Dias este în august 1500 primul european
care viziteazã Madagascarul, urmat de negustorii olandezi, francezi ºi englezi. De la
numele de „matacassi“- dat de europeni po-

poarelor aborigene - derivã denumirea modernã a statului. Tentativa Franþei de a-ºi
impune în secolul al XVII-lea autoritatea
colonialã eºueazã în faþa rezistenþei autohtone. Regatul absolutist Merina (Imerina),
creat în secolul al XVII-lea, unificã în timpul suveranului Radama I (1810-1828), întreaga insulã ºi adoptã numele oficial de
Regatul Madagascar. În 1885 Franþa impune Madagascarului protectoratul sãu,
apoi îl proclamã în 1896 colonie.

Piraþii au zãbovit prin aceste
locuri vreme de 40 de ani
Surse neoficiale spun cã vreme de patru
decenii, Insula Madagascar a stat sub semnul steagului negru cu cap de mort. Cãpitanul William Kidd, Henry Every ºi Thomas
Tew sunt doar câþiva dintre piraþii ale cãror
legende sunt povestite cu teamã de malgaºi,
locuitorii Republicii Madagascar. Insulã necolonizatã ºi puþin exploratã, situatã în
apropierea continentului african, lângã rute
comerciale importante - Marea Roºie ºi
Oceanul Indian - Madagascar avea sã de-

vinã între 1690 ºi 1730 baza de operaþiuni a
celor mai de temut tâlhari ai apelor. Alungaþi din Caraibe de vasele militare ai cãror
cãpitani urmãreau sã îi prindã ºi sã îi pedepseascã aspru, piraþii s-au refugiat aici, gãsind importante resurse de hranã. Corãbiile
încãrcate cu mãtãsuri, mirodenii ºi bijuterii
care se îndreptau spre Europa erau adesea
atacate de piraþii din Madagascar. Vasele
care cãlãtoreau dinspre continentul nostru
spre India erau, la rândul lor, golite de aur,
argint ºi monede. Musulmanii care porneau
în pelerinaj spre Mecca, încãrcaþi cu pietre
preþioase ºi alte obiecte de valoare, nu scãpau nici ei de cruzimea tâlharilor.

Þinutul lemurienilor
ºi al cameleonilor
Insula din zilele noastre nu diferã prea
mult, ca aspect, de cea din vremea piraþilor.
80% din speciile de plante ºi animale pe care le întâlneºti în Madagascar sunt unice în
lume. Doar aici vezi lemurieni (mamifere
asemãnãtoare maimuþelor) ºi fossa (animal
care seamãnã cu puma), iar 99% din speciile de broaºte de pe insulã sunt unice. Madagascar adãposteºte ºi jumãtate din cameleonii de pe Terra. Cel mai mare parc
naþional este Masoala, aflat în nord-est,
locul ideal pentru a cunoaºte flora ºi fauna
insulei. Rezervaþia conþine ºi trei zone marine, care protejeazã peste 10.000 ha de recife de corali, plante unice ºi mangrove
(formaþiuni vegetale alcãtuite din arbori ºi
arbuºti, caracteristice þãrmurilor mlãºtinoase). Rezervaþia Naturalã Stricta Tsingy de
Bemarha se întinde pe coasta de vest. E bogatã în pãduri, lacuri ºi mangrove mlãºtinoase, care adãpostesc specii de pãsãri ºi
de lemurieni în pericol de dispariþie. Peisajele îþi taie respiraþia: munþi semeþi, grote,
canioane ºi piscine naturale.|
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Piaþa artei a
intrat în crizã
Deprecierea monedei naþionale influenþeazã ºi tranzacþiile de pe piaþa de
artã. Potrivit rezultatelor ultimelor licitaþii, vânzãrile de la casele bucureºtene
înregistreazã scãderi îngrijorãtoare.
Tablouri semnate de nume sonore ale
artei româneºti, precum Gheorghe Petraºcu, Iosif Iser, Jean Al. Steriadi,
Alexandru Ciucurencu, evaluate (la
Casa Alis) la preþuri - în ordinea menþionatã - de 55.000, 50.000, 40.000,
respectiv 47.500 lei, au revenit la proprietarii lor. Totuºi, au fost adjudecate
câteva lucrãri, cel mai mare preþ de
achiziþie fiind atins de un ulei pe carton semnat de Alexandru Moser Padina (1904-1994), „Rue St. Severin“
(73x97,5cm) datat 1952: 50.000 lei de
la 40.000. Tot la Alis, au mai fost tranzacþionate, la preþuri care nu au depãºit
20.000 lei, lucrãri semnate de Paul Miracovici („Naturã staticã“, ulei pe
pânzã, 50x62 cm - la preþul de pornire
de 16.000 lei), Alexandru Ciucurencu
- „La scãldat“, guaºã pe carton, datat
(1)944 - 13.000 lei de la 7.000, Mircea
Ciobanu („Nature morte du luth“, tehnicã mixtã pe pânzã, 13.000 lei de la
10.000, ºi Eustaþiu Stoenescu („Colþ de
atelier“), copie dupã N.Grigorescu,
ulei pe pânzã 11.000 lei de la -7.500).
Au rãmas nevândute, printre altele, lucrãri de Nicolae Grigorescu („Proiect
de decoraþie muralã“, nesemnat, ulei
pe hârtie, din colecþia Marioara Chihãescu, având pe verso autentificare
semnatã de Gh. N. Grigorescu – fiul
artistului, G. D. Mirea, Rodica Maniu,
Magdalena Rãdulescu, Dumitru Ghiaþã, Corneliu Michãilescu, Ion PopescuNegreni, Ion Alin Gheorghiu, Constantin Piliuþã.|

30 |

revista conta

| decembrie 2008

„Schimb valutar“ în
sãlile cinematografelor
Filmul „Schimb valutar“, în viziunea
regizorului Nicolae Mãrgineanu, a avut
premiera pe 17 octombrie, la cinematograful Studio. Avantajaþi... în a-ºi expune
pãrerea despre pelicula al cãrei scenariu
este semnat de Tudor Voican, dupã o idee
de Cãtãlin Cocris, sunt jurnaliºtii. Pe
scurt, povestea este ruptã din zilele noastre, ºi de pe plaiurile noastre, unde, într-o
lume coruptã, victima se poate transforma
foarte uºor în agresor. Sau în cãlãu.
Într-un orãºel de provincie, un tânãr Emil (32 de ani) - rãmâne ºomer în urma
închiderii fabricii la care lucra ca sudor.
Este cãsãtorit cu Ana (30 de ani), la
rându-i ºomerã, fostã vânzãtoare, cu care
are un bãieþel, Dorin (în vârstã de 6 ani).
Cei doi se hotãrãsc sã emigreze în Australia. Emil vinde apartamentul ºi maºina
cumpãratã la nuntã ºi se mutã cu familia
la socrii, care locuiesc într-o casã la periferie. Pânã aici, toate lucrurile par sã capete un curs normal. Dar, Emil merge la
Bucureºti sã schimbe leii în dolari. La
casa de schimb e abordat de un individ care îi oferã un curs de schimb superior celui practicat de bancã. De teama poliþiei,
schimbul se face rapid ºi individul dispare. Emil îºi dã seamã, însã, cã a fost înºelat: în schimbul banilor se trezeºte cu un
teanc de hârtii fãrã valoare. Distrus, rãtãceºte prin oraº fãrã speranþã ºi fãrã þintã.
La poliþie, unde reclamã escrocheria,
Emil primeºte rãspunsul cã vina îi aparþine în totalitate fiindcã a schimbat bani în
mod ilegal ºi cã nu prea sunt ºanse de recuperare a banilor. La secþie o cunoaºte pe

Lili (23 de ani), o prostituatã din Moldova
venitã în România pentru a-ºi cãuta iubitul. Sfãtuit de Lili, Emil îi face sã creadã
pe cei de acasã cã a depus banii la bancã
ºi, dând peste o ofertã de muncã excelentã, a plecat în Germania. Între timp, el cutreierã casele de schimb din oraº pentru
a-l descoperi pe cel care-l înºelase. Dupã
un timp, îl gãseºte pe hoþ în faþa unei alte
case de schimb, împreunã cu alþi complici. Emil îl urmãreºte pe escroc pânã acasã
unde acesta se desparte de prieteni, intrã
peste el în casã ºi îl snopeºte în bãtaie
pentru a-i da banii înapoi. Hoþul îi spune
cã nu mai are niciun ban pentru cã a plãtit
niºte datorii.
Lucrurile se complicã, atunci când familia lui Emil aflã cã acesta este cãutat
pentru crimã. Cursa personajului, pentru a
ieºi la luminã dintr-o lume întunecatã,
continuã... Cosmin Selesi (foto), interpretul principal, se loveºte de toate mizeriile
societãþii româneºti postdecembriste. Meritã urmãrit pe drumul pe care ºi l-a ales...
Alãturi de el evolueazã Aliona Munteanu
(în rolul prostituatei), Andi Vasluianu,
Doru Ana, Coca Bloos, Valentin Uritescu,
Rodica Ionescu, Patrik Petre, Constantin
Cojocaru, Ninel Surdu, Teodor Danetti,
Tatiana Ekel, Mihai Dinvale, Adrian Titieni, Anca Sigartãu, Mihai Bisericanu,
Mihai Gruia Sandu, ªerban Pavlu. Scenografia este semnatã de Nicolae Resteanu, costumele poartã marca Ina Isbãºescu,
imaginea Mihai Sârbuºcã, muzica - Petru
Mãrgineanu. Director de producþie este
Ioan Iuga Lozineºti.|
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