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O industrie extrem de profitabil`:
parafiscalitatea romåneasc`!

editorial

Taxe parafiscale:
Taxele practicate de c`tre institu]iile publice, \n urma
impunerii c`rora banii colecta]i nu mai ajung la bugetul statului,
ci direct \n buzunarul acestora.
|n prezent, au fost num`rate peste 650 de astfel de taxe parafiscale, care sunt \ncasate direct de c`tre institu]iile publice [i
dintre care nu mai pu]in de 95% sunt lipsite de orice fel de
ra]iune economic`. {i informa]ia nu \[i epuizeaz` aici trimiterile! Faptul cel mai interesant este altul: nu exist` practic niciun act normativ eficient care s` controleze aceste taxe!
Concret, orice nou` organiza]ie are libertatea absolut` de
a-[i impune orice fel de taxe noi!
|n aceste condi]ii, evident, „parafiscalitatea“ cre[te considerabil,
de la un an la altul, ajungåndu-se ca, \n prezent, s` avem nu mai
pu]in de 650 de astfel de taxe (cåt` vreme, \n 2006, num`rul acestora era de 540). Iar recenta „inventariere“ a taxelor fiscale [i parafiscale din Romånia, realizat` de c`tre Ministerul Economiei [i
Finan]elor, e departe de a avea vreo leg`tur` cu realitatea! Celebrul,
deja, „Registru Fiscal“ nu face decåt s` ofere o situa]ie a categoriilor
de taxe parafiscale, iar nu a num`rului real, efectiv al acestora.
Desigur, ca-n toate, „exist` o explica]ie“! Taxele parafiscale sunt
acceptate tacit de c`tre guvernan]i pentru simplul motiv c` vor s`
\ngra[e bugetul f`r` a-[i pune omul de afaceri romån \n cap!
Parafiscalitatea func]ioneaz` ca un soi de mecanism colateral, pus \n
mi[care pe lång` sistemul clasic de taxe directe [i indirecte, mecanism
al c`rui rol este acela de a re\ntregi bugetul statului. Care stat, fire[te,
evit` pe cåt posibil s` creasc` nivelul taxei pe valoarea ad`ugat`, al
impozitului pe salarii sau al impozitului pe dividende. {i atunci,
pentru a-[i umple golul din stomacul fiscal, recurge la toate aceste
surse alternative de bani. De bani mul]i!
Exist`, \ns`, [i „cealalt` fa]` a lunii“, cea \ntunecat`, nev`zut`.
Astfel, \mpov`rate la limita suportabilului de tot acest noian de taxe
parafiscale, pe care le au de achitat pe lång` taxele directe [i indirecte,
firmele nu mai au adeseori decåt o singur` variant`: s` lucreze la
negru!

av. Florin Turza
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Plata \n natur= a arendei
expert contabil
Simona Panait

Arendarea, reglementat` \n mod expres prin Legea arend`rii
nr. 16 din 5 aprilie 1994, este o activitate economic` \ncadrat` \n categoria prest`rilor de servicii. Opera]iunea de arendare are drept obiect
exploatarea pe o durat` determinat` a bunurilor agricole, contra unui
pre] stabilit prin contractul \ncheiat \ntre:
✗ proprietar, \n calitate de arendator;
✗ uzufructuar, \n calitate de arenda[.

arendarea

Re]ine]i!
Arendarea este o prestare de serviciu efectuat` de proprietar
\n beneficiul uzufructuarului.
Contabili fiind, ne-am obi[nuit s` credem c` \n categoria
bunurilor care pot fi arendate se includ doar terenurile agricole destinate cultiv`rii cerealelor, dar, de fapt, aceast` categorie este mult mai
cuprinz`toare. |n ansamblu, aceast` categorie cuprinde:
➔ terenurile cu destina]ie agricol`: terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbu[tii fructiferi, planta]iile de hamei [i duzi;
➔ p`[unile \mp`durite;
➔ terenurile ocupate cu construc]ii [i instala]ii agrozootehnice;
➔ amenaj`rile piscicole [i de \mbun`t`]iri funciare;
➔ drumurile tehnologice, platformele [i spa]iile de depozitare care
servesc nevoilor produc]iei agricole;
➔ terenurile neproductive care pot fi amenajate [i folosite pentru produc]ia agricol`;
➔ animalele;
➔ construc]iile de orice fel, ma[inile, utilajele [i alte asemenea bunuri
destinate exploat`rii agricole.
Arendarea se face doar pe baza unui contract scris al c`rui model
tipizat este reglementat prin anexa la Legea nr. 16/1994. |n termen de
15 zile de la data \ncheierii, un exemplar al contractului se depune la
consiliul local \n a c`rui raz` teritorial` se afl` bunurile arendate [i se
\nregistreaz` \ntr-un registru special \ntocmit \n acest scop.
Conform \n]elegerii \ntre p`r]ile contractante, plata arendei se
face la termenul stabilit, fie \n numerar, fie \n natur`. Plata \n natur`
are loc prin acordarea de produse ob]inute din exploatarea bunului
arendat, \n compensare cu pre]ul datorat pentru arend`.
Pentru a \n]elege mai bine opera]iunea de arendare, sunt necesare
cåteva detalii despre:
➔ arendator
continuare \n pag. 4
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Calitatea de proprietar al bunurilor arendabile
poate fi o persoan` fizic` sau o persoan` juridic`.
➔ arenda[
Arenda[ul poate fi:
– persoan` fizic` de na]ionalitate romån` sau str`in`
obligat` s` aib` fie preg`tire de specialitate agricol`, fie un atestat de cuno[tin]e agricole, fie o
practic` agricol`;
– persoan` juridic` romån` sau str`in` obligat` s`
aib` ca obiect de activitate exploatarea bunurilor
agricole.
➔ modalitatea de plat` a arendei
Arenda se poate achita prin negocierea uneia din
cele trei modalit`]i posibile:
1. \n produse;
2. \n produse [i bani;
3. numai \n bani.
Plata \n natur` a arendei trebuie efectuat` dup`
recoltarea culturii, dar nu mai tårziu de 45 de zile.
Plata \n natur` a arendei nu este un „schimb“ de
bunuri contra servicii, ci doar o modalitate permis`
de lege pentru stingerea unei obliga]ii de plat` rezultate din contractul de arendare \ncheiat \ntre p`r]i.
Plata \n bani a arendei se face la un pre] stabilit
prin contract, \n cadrul aceluia[i termen de 45 de zile
de la data recolt`rii.
Arenda [i taxa pe valoarea ad`ugat`
Fiscalitatea are \n vedere calitatea juridic` a proprietarului bunurilor arendabile, motiv pentru care,
\nainte de a derula o astfel de opera]iune, trebuie s`
ne punem una din cele dou` \ntreb`ri pentru a
cunoa[te ce regim de taxare este aplicabil:
Dac` proprietarul este o persoan` juridic`?
|n situa]ia \n care proprietarul bunului arendabil
este o persoan` juridic` \nregistrat` \n scopuri de
TVA, serviciul poate fi considerat opera]iune scutit`
de TVA f`r` drept de deducere a taxei aferente
achizi]iei de bunuri [i prest`ri de servicii destinate
realiz`rii acestui serviciu. Scutirea este stabilit` prin
art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.
Arendarea este opera]iune scutit` de TVA doar
op]ional, deci, \nainte de \ncheierea contractului, cele
dou` p`r]i contractante pot decide asupra regimului
de TVA aplicabil astfel \ncåt \n contractul \ncheiat, la
art. 6 alin. (1) „nivelul arendei“ s` se fac` men]iunea:
✒ „scutit de la plata TVA“ (\n situa]ia \n care se
aplic` regimul de scutire);
✒ „exclusiv TVA“ (\n situa]ia \n care se opteaz`
pentru aplicarea regimului normal de taxare).
4

Aplicarea regimului de scutire f`r` drept de
deducere de c`tre arendator se recomand` doar \n
situa]ia \n care arenda[ul este o persoan` fizic` sau o
persoan` juridic` care nu este \nregistrat` \n scopuri
de TVA. Dac` se aplic` regimul de scutire, arendatorul nu trebuie s` mai colecteze TVA pentru arenda
perceput`, iar suma care trebuie achitat` de arenda[
este rezonabil` \n lipsa TVA.
|n situa]ia \n care arenda[ul este la råndul s`u o
firm` \nregistrat` \n scopuri de TVA, recomandabil`
este aplicarea regimului normal de taxare pentru
arenda negociat` care trebuie facturat` arenda[ului.
Dac` se decide aplicarea acestui regim, arendatorul
este obligat:
– s` depun` la organul fiscal teritorial o notificare de
taxare a opera]iunii de arendare;
– s` transmit` arenda[ului o copie a notific`rii \nregistrate la organul fiscal competent.
Dac` uzufructuarul este o persoan`
juridic`?
|n situa]ia \n care arenda[ul este o persoan`
juridic` \nregistrat` \n scopuri de TVA [i contravaloarea arendei se achit` \n natur` arendatorului,
arenda[ul persoan` juridic` trebuie s` colecteze
TVA la valoarea bunurilor care reprezint` pre]ul
arendei. |n aceast` situa]ie, a[a cum se poate constata, plata \n natur` a arendei este privit` drept o
livrare obi[nuit` de bunuri pentru care se colecteaz`
TVA. Pe m`sura desf`[ur`rii activit`]ii de
exploatare a bunurilor agricole, arenda[ul \nregistrat \n scopuri de TVA are dreptul s` deduc` TVA
din facturile furnizorilor [i prestatorilor primite cu
ocazia achizi]iilor de bunuri [i prest`rilor de servicii
necesare desf`[ur`rii acestei activit`]i economice.
De re]inut!
|n func]ie de calitatea de persoan` impozabil` a arenda[ului [i a arendatorului, \nregistra]i \n scopuri de TVA, opera]iunea de
arendare [i opera]iunea de livrare de bunuri
pentru achitarea arendei sunt dou` opera]iuni distincte, cu regimuri diferite de taxare,
a[a cum sunt tratate [i \n Codul fiscal:
➔ pentru arendator, opera]iunea este o
prestare de serviciu: op]ional, opera]iune
scutit` f`r` drept de deducere a TVA
reglementat` prin art. 141 „Scutiri pentru
opera]iuni din interiorul ]`rii“, alin. (2)
lit. e);
➔ pentru arenda[, o livrare de bunuri propriu-zis`: obligatoriu opera]iune taxabil`
reglementat` prin art. 128 „Livrarea de
bunuri“, alin. (1).
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Aten]ie!
Din punct de vedere fiscal, faptul generator
[i exigibilitatea TVA pentru livr`rile de produse agricole reprezentånd plata \n natur` a
arendei intervine la data men]ionat` \n contract pentru plata arendei a[a cum se
prevede la art. 1341 „Faptul generator pentru
livr`ri de bunuri [i prest`ri de servicii“.
Deci, arenda[ul trebuie s` aib` \n vedere c`
data facturii pentru bunurile livrate trebuie
s` fie data prev`zut` \n contract pentru efectuarea pl`]ii \n natur`.
Dac` proprietarul este o persoan` fizic`?
Datorit` faptului c` opera]iunea de arendare este
scutit` f`r` drept de deducere a TVA, nicio persoan`
fizic` proprietar` a unui teren nu va opta pentru
taxarea unor astfel de opera]iuni chiar dac` va dep`[i
o cifr` de afaceri de 35.000 euro. Nici legisla]ia fiscal` nu oblig` persoana fizic` respectiv` s` se \nregistreze \n scopuri de TVA \n situa]ia \n care realizeaz` doar venituri de aceast` natur`.
|n situa]ia \n care arenda[ul este persoan`
impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA, la plata
arendei \n natur`, acesta este obligat s` colecteze
TVA la contravaloarea bunurilor livrate f`r` a se
teme de faptul c` persoana fizic` va fi afectat` la
impozitarea venitului anual brut cå[tigat prin arendarea terenurilor din proprietatea sa. Acest fapt
rezult` din prevederile art. 62 din titlul III al
Codului fiscal care define[te venitul brut drept
totalitatea sumelor \n bani sau echivalentul \n lei al
veniturilor \n natur` stabilit pe baza arendei negociat` prin contractul \ncheiat \ntre p`r]i pentru fiecare
an fiscal. |n cadrul aceluia[i articol de lege, se precizeaz` c` evaluarea \n lei a arendei primite \n
natur` se face pe baza pre]urilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hot`råri ale consiliilor jude]ene [i, respectiv, ale Consiliului General al
Municipiului Bucure[ti, ca urmare a propunerilor
direc]iilor teritoriale de specialitate ale Ministerului
Agriculturii, P`durilor [i Dezvolt`rii Rurale. Astfel
de hot`råri se emit \nainte de \nceperea anului fiscal
de referin]` [i se transmit direc]iilor generale ale
finan]elor publice jude]ene [i a municipiului
Bucure[ti, pentru a fi comunicate unit`]ilor fiscale
din subordine.
Din aceast` prevedere legal` rezult` faptul c`,
de[i pre]ul utilizat la emiterea facturii de c`tre arenda[ pentru livrarea de bunuri drept plat` a arendei
este egal cu valoarea arendei contractate (exclusiv
TVA), totu[i, impozitarea veniturilor din arend`
pentru persoanele fizice se efectueaz` pe baza altor
pre]uri decåt cele facturate pentru livrarea bunurilor
de c`tre arenda[.
RENTROP & STRATON

Regimul de taxare aplicabil produselor
ob]inute de pe terenurile arendate
Recoltele ob]inute de c`tre arenda[ prin
exploatarea terenului arendat pot avea trei
destina]ii:
➔ livrarea cerealelor c`tre diver[i cump`r`tori, caz
\n care arenda[ul este obligat s` emit` facturi [i s`
colecteze TVA indiferent de faptul c` beneficiarul
este persoan` fizic` sau persoan` juridic`. Un astfel de „cump`r`tor“ poate fi [i arendatorul care, \n
lipsa banilor, se mul]ume[te [i cu produsele pe
care, la råndul s`u, le va vinde (f`r` TVA
deoarece nu este persoan` impozabil` \nregistrat`
\n scopuri de TVA) sau le va folosi pentru
ob]inerea de produse finite (m`lai, f`in`, t`rå]e
etc.) destinate consumului propriu;
➔ ob]inerea de produse finite (m`lai, f`in`, t`rå]e
etc.), caz \n care nu colecteaz` TVA la momentul
transferului de bunuri \n procesul de produc]ie,
dar colecteaz` TVA \n momentul vånz`rii acestora \n form` brut` sau \n form` prelucrat` sub
form` de produse (påine, paste f`inoase, produse
de patiserie etc.);
➔ furajarea animalelor din fermele agricole, caz \n
care nu colecteaz` TVA la momentul consumului,
ci doar la vånzarea produselor ob]inute ulterior de
la animalele [i p`s`rile hr`nite cu aceste cereale
(carne, lapte, ou`, piei etc.).
Obliga]iile contabile [i fiscale \n cadrul
derul`rii unui contract de arendare

Exemplu:
|n data de 10.10.2007, firma Bobspic, persoan`
impozabil` romån` care are ca obiect de activitate
exploatarea bunurilor agricole, \nregistrat` \n scopuri
de TVA, \ncheie un contract de arendare a unui teren
de 10 ha pe o perioad` de 12 luni. Contractul se
\ncheie cu firma Agrosol, \n calitate de arendator,
\nregistrat`, de asemenea, \n scopuri de TVA.
Conform contractului \ncheiat [i \nregistrat la consiliul local, terenul arendat urmeaz` a fi folosit de c`tre
arenda[ doar \n scopul exploat`rii agricole. Prin
negociere, se decide ca plata arendei s` se efectueze
atåt \n bani, cåt [i \n natur`, astfel:
– pentru arendarea a 5 ha: 2.000 lei (400 lei la
hectar), exclusiv TVA;
– pentru arendarea a 5 ha: 3.000 kg gråu (600 kg
pentru 1 hectar) evaluat la pre]ul unitar de 0,7 lei/kg,
exclusiv TVA (valoare total` 2.100 lei, exclusiv
TVA).
La arendarea terenului, proprietarul opteaz` pentru aplicarea regimului normal de taxare, iar din notificarea depus` la organul fiscal rezult` c` taxarea se
5
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aplic` \ncepånd cu luna iunie 2008. |n urma
exploat`rii terenului agricol, firma Bobspic ob]ine o
recolt` de 1.200 kg la hectar, evaluat` la un pre] de
produc]ie de 0,52 lei, valoarea total` a produc]iei
ob]inute fiind de 6.240 lei (1.200 kg x 10 ha x
0,52 lei/kg = 6.240 lei).
Plata arendei se face \n termen de 45 de zile de la
data recolt`rii, respectiv \n data de 15.08.2008.
Pentru arenda cuvenit`, \n data de 20.08.2008, firma
Agrosol, \n calitate de arendator, emite o factur` \n
valoare total` de 4.879 lei, din care:
– arend` 4.100 lei (2.000 lei arend` cu plata \n
numerar [i 2.100 arend` cu plata \n natur`);
– TVA colectat` 779 lei.
Concomitent, firma Bobspic, \n calitate de arenda[, livreaz` contravaloarea \n natur` a arendei pentru care emite \n data de 15.08.2008 o factur` \n valoare total` de 2.499 lei, din care valoarea gråului
livrat 2.100 lei (3.000 kg x 0,7 lei/kg) [i TVA
colectat` 399 lei (2.100 lei x 19%). Cantitatea de
gråu recoltat` de 9.000 kg r`mas` dup` achitarea \n
natur` a arendei este våndut` de c`tre firma
Bobspic \n data de 31.08.2008 c`tre ferma agricol`
Lactovac la un pre] de 0,85 lei/kg, exclusiv TVA.
Valoarea facturii emise este de 9.104 lei, din care
baz` de impozitare 7.650 lei (9.000 kg x 0,85
lei/kg) [i TVA colectat` 1.454 lei (7.650 lei x 19%).
Cantitatea de gråu recep]ionat` de proprietarul
terenului drept plat` \n natur` este våndut` \n data
de 31.08.2008 la un pre] unitar de 0,8 lei/kg unei
ferme agricole. Pentru aceast` livrare, arendatorul
Agrisol emite o factur` \n valoare total` de 2.856
lei, din care baz` de impozitare 2.400 lei (3.000 kg
x 0,8 lei/kg) [i TVA colectat` 456 lei (2.400 lei x
19%).
Obliga]iile arenda[ului:
➔ obliga]ii contabile:
– \n data de 01.07.2008:
✑ \nregistrarea produc]iei agricole recoltate \n baza
raportului de produc]ie ca document justificativ
pentru cantitatea de 12.000 kg gråu la un pre] de
produc]ie de 0,52 lei/kg:
345
= 711
6.240
„Produse finite“
„Varia]ia stocurilor“
– \n data de 15.08.2008:
✑ \nregistrarea bunurilor livrate drept plat` \n natur`
a arendei \n baza facturii emise pentru 3.000 kg la
un pre] unitar de 0,7 lei, exclusiv TVA:
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411
=%
2.499
„Clien]i“
701
2.100
(analitic distinct Agrisol) „Venituri din vånzarea
produselor finite“
4427
399
„TVA colectat`“
✑ desc`rcarea gestiunii de produse finite pentru cantitatea de 3.000 kg evaluat la un pre] unitar de
0,52 lei/kg:
711
= 345
1.560
„Varia]ia stocurilor“
„Produse finite“
– \n data de 20.08.2008:
✑ \nregistrarea facturii de arend` primit` de la
arendator [i exercitarea dreptului de deducere a
TVA:
%
= 401
4.879
612
„Furnizor“
4.100
„Cheltuieli cu redeven]ele,
loca]iile de gestiune [i chiriile“
4426
779
„TVA deductibil`“
– \n data de 31.08.2008:
✑ vånzarea cantit`]ii de 9.000 kg gråu c`tre ferma
agricol`:
411
=%
9.104
„Clien]i“
701
7.650
(analitic distinct
„Venituri din vånzarea
Lactovac)
produselor finite“
4427
1.454
„TVA colectat`“
✑ desc`rcarea gestiunii de produse finite pentru cantitatea de 9.000 kg evaluat la un pre] unitar de
0,52 lei/kg:
711
= 345
4.680
„Varia]ia stocurilor“
„Produse finite“
➔ obliga]ii fiscale:
✑ eviden]ierea \n jurnalul pentru vånz`ri a celor
dou` facturi emise:
– \n data de 15.08.08: factura \n sum` total` de
de 2.499 lei;
– \n data de 20.08.08: factura \n sum` total` de
de 9.104 lei;
✑ eviden]ierea \n jurnalul pentru cump`r`ri a facturii primite de la arendator emis` \n data de
20.08.08 pentru suma total` de 4.879 lei;
✑ completarea [i depunerea decontului lunar de
TVA, cod 300, pentru luna august 2008, cu termen de depunere pån` la data de 25.09.2008;
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✑ completarea [i depunerea declara]iei informative
semestriale privind livr`rile/prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul na]ional de persoanele
\nregistrate \n scopuri de TVA \n semestrul II,
cu termen de depunere pån` la data de
25.01.2009.
Obliga]iile arendatorului:
➔ obliga]ii contabile:
– \n data de 15.08.2008:
✑ recep]ia celor 3.000 kg gråu primite drept plat` \n
natur` a arendei conform facturii emise de arenda[:
%
= 401
2.499
371
„Furnizori“
2.100
„M`rfuri“
4426
399
„TVA deductibil`“
– \n data de 20.08.2008:
✑ \nregistrarea facturii de arend` emis` pentru arenda negociat` prin contract:
411
=%
4.879
„Clien]i“
704
4.100
(analitic distinct
„Venituri din
Bobspic)
prest`ri servicii“
4427
779
„TVA colectat`“
– \n data de 31.08.2008:
✑ vånzarea cantit`]ii de 3.000 kg gråu c`tre ferma
agricol`:
411
=%
2.856
„Clien]i“
707
2.400
(analitic distinct)
„Venituri din vånzarea
m`rfurilor“
4427
456
„TVA colectat`“
✑ desc`rcarea gestiunii de m`rfuri:
607
= 371
„Cheltuieli privind
„M`rfuri“
m`rfurile“

|n urma tranzac]iilor efectuate, se constat` faptul
c` pentru arenda pl`tibil` \n natur` cele dou` societ`]i \[i datoreaz` reciproc suma de 2.499 lei:
– firma Bobspic figureaz` cu un sold debitor la contul de client Agrisol provenit din factura emis` pentru livrarea de gråu ca plat` \n natur` a arendei;
– firma Agrisol figureaz` cu un sold debitor la contul de client Bobspic provenit din factura emis`
pentru arenda datorat`.
Stingerea reciproc` a datoriilor se face prin compensarea dintre ambele firme pe baza documentului
,,ordin de compensare“ prezentat \n anexa nr. 2.1.
din H.G. nr. 685/1999. Acest document prezint`
urm`toarele caracteristici:
●

nu se deconteaz` prin banc`;
nu se schimb` contra numerar;
● nu se admit [ters`turi, corecturi, modific`ri;
● se refer` numai la obliga]ii certe, exclusiv dobånzi
[i penalit`]i;
● circul` numai \n original;
● diminuarea obliga]iilor se face la data \nscris` pe
ordinul de compensare;
● pe verso se trec elementele de identificare ale facturilor care fac obiectul compens`rii.
●

2.100

➔ obliga]ii fiscale:
✑ depune notificarea de taxare la organul fiscal teritorial;
✑ transmite copia notific`rii c`tre arenda[;
✑ eviden]ierea \n jurnalul pentru vånz`ri a celor
dou` facturi emise:
RENTROP & STRATON

– \n data de 20.08.08: factura \n sum` total` de
4.879 lei;
– \n data de 31.08.08: factura \n sum` total` de de
2.856 lei;
✑ eviden]ierea \n jurnalul pentru cump`r`ri a facturii primite de la arenda[, emis` \n data de
15.08.08 pentru suma total` de 2.499 lei;
✑ completarea [i depunerea decontului lunar de
TVA, cod 300 pentru luna august 2008, cu termen
de depunere pån` la data de 25.09.2008;
✑ completarea [i depunerea declara]iei informative
semestriale privind livr`rile/prest`rile [i
achizi]iile efectuate pe teritoriul na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de TVA \n semestrul II, cu termen de depunere pån` la data de
25.01.2009.

|n baza compens`rilor efectuate, cei doi parteneri
contractuali efectueaz` urm`toarele \nregistr`ri contabile pentru suma de 2.499 lei:
– firma Bobspic: 401 = 411 pentru compensarea
arendei datorate cu contravaloarea bunurilor livrate
drept plat` \n natur` c`tre firma Agrisol;
– firma Agrisol: 401 = 411 pentru compensarea
bunurilor livrate cu arenda datorat` de c`tre firma
Bobspic.
7
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Regimul fiscal al serviciilor
de transport interna]ional de persoane

transport interna}ional
de persoane

economist
Andrei Gheorghiu
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Pentru firmele specializate stabilite \n Romånia, transportul
interna]ional de persoane este opera]iune scutit` cu drept de deducere a TVA reglementat` prin art. 143 alin. (1) lit. g).
Transportul interna]ional de persoane este un serviciu pentru
care locul prest`rii se consider` a fi locul unde se efectueaz` transportul a[a cum se stabile[te prin art. 133 alin. (2) lit. b) din Codul
fiscal.

Cum se identific` un transport interna]ional de persoane?
Un astfel de transport se identific` prin parcursul efectuat \ntre
locul de plecare [i locul de sosire al transportului de persoane, determinat astfel:
➔ pentru transportul care are punctul de plecare \n Romånia [i locul
de sosire \n str`in`tate:
– locul de plecare se consider` primul punct de \mbarcare al
pasagerilor;
– locul de sosire se consider` punctul de trecere al frontierei
dinspre Romånia \n str`in`tate;
➔ pentru transportul care are punctul de plecare \n afara Romåniei
[i punctul de sosire \n Romånia:
– locul de plecare se consider` punctul de trecere a frontierei din
str`in`tate spre Romånia;
– locul de sosire se consider` ultimul punct de debarcare a
pasagerilor \mbarca]i \n afara Romåniei.
A[a cum este [i firesc, \n cadrul transportului interna]ional de
persoane efectuat de o firm` stabilit` \n Romånia se cuprinde [i un
traseu na]ional reprezentat de parcursul efectuat de pasageri pe teritoriul Romåniei.
Dac` pasagerii c`l`toresc cu un mijloc de transport \n trafic interna]ional, dar se \mbarc` [i se debarc` \n interiorul Romåniei, se consider` c` s-a efectuat un traseu na]ional. Totu[i, prin legisla]ia fiscal`
se admite faptul c`, \n cazul unui transport interna]ional, pasagerii
efectueaz` atåt un traseu na]ional, cåt [i un traseu interna]ional.
Regimul de taxare a transportului interna]ional de
persoane
Deoarece \n cadrul unui transport interna]ional de persoane
exist` dou` tipuri de trasee (na]ional [i interna]ional), d.p.d.v. al
TVA au fost admise dou` regimuri de taxare, diferite, dar care nu
afecteaz` transportatorul sau, \n cele din urm`, pasagerul. Astfel,
a[a cum rezult` din pct. 14 alin. (5) din normele de aplicare ale art.
133 alin. (2) lit. b):
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✗ pentru traseul na]ional (efectuat pe teritoriul
Romåniei) se aplic` regimul de scutire cu drept
de deducere a TVA;
✗ pentru traseul interna]ional (efectuat \n afara teritoriului Romåniei) se aplic` regimul de neimpozitare.
De[i se aplic` dou` regimuri diferite de taxare,
factura se emite pentru parcursul integral f`r` a se
face delimitarea \ntre contravaloarea traseului
na]ional [i contravaloarea traseului interna]ional.
Recomandabil este ca pe factura emis` s` se
\nscrie doar men]iunea „scutit cu drept de deducere“ f`r` a se mai face referire la regimul de neimpozitare.
Avånd la baz` prevederile art. 145 alin. (2)
lit. b) „Orice persoan` impozabil` are dreptul s`
deduc` taxa aferent` achizi]iilor, dac` acestea
sunt destinate utiliz`rii \n folosul... opera]iunilor rezultate din activit`]i economice pentru care locul.... prest`rii se consider` ca fiind \n str`in`tate, dac` taxa ar fi deductibil`, \n cazul \n
care aceste opera]iuni ar fi fost realizate \n
Romånia“, chiar dac` o parte din serviciile de transport sunt neimpozabile, firmele care efectueaz` servicii de transport interna]ional de persoane \[i pot
exercita dreptul de deducere a taxei aferente
achizi]iilor de bunuri [i a prest`rilor de servicii.
Deoarece, \n ansamblul lor, serviciile de transport interna]ional de persoane sunt opera]iuni scutite cu drept de deducere a TVA, \n decontul de
TVA reglementat prin O.A.N.A.F. nr. 94 din
17 ianuarie 2008 acestea se raporteaz` la råndul 10
denumit „Livr`ri de bunuri [i prest`ri de servicii
scutite cu excep]ia celor de la rd. 1-3 [i opera]iuni
supuse m`surilor de simplificare“.
|ncadrarea corect` la opera]iuni scutite cu drept
de deducere a TVA se justific` organelor de
inspec]ie fiscal` pe baza documentelor impuse prin
O.M.F.P. nr. 2.222 din 22 decembrie 2006, modificat [i completat prin O.M.E.F. nr. 2.421 din
18 decembrie 2007. Aceste documente sunt reglementate \n func]ie de natura mijlocului de transport,
astfel:
❏ pentru transportul interna]ional auto:
1. licen]a de transport;
2. caietul de sarcini al licen]ei de traseu;
3. foaia de parcurs sau alte documente din care s`
rezulte data de ie[ire din Romånia [i data de
intrare \n Romånia, vizate, dup` caz, de organul
vamal. Dac` aceast` viz` nu poate fi ob]inut`,
RENTROP & STRATON

pentru transporturile interna]ionale din teritorii
necomunitare spre Romånia [i din Romånia spre
teritorii necomunitare, reprezentantul legal al
transportatorului trebuie s` dea o declara]ie pe
propria r`spundere prin care se confirm` data de
intrare [i data de ie[ire din Romånia;
4. diagrama biletelor de c`l`torie, \n situa]ia \n care
vånzarea biletelor se face prin efort propriu;
5. factura pentru contravaloarea biletelor våndute,
\n situa]ia \n care vånzarea biletelor se face prin
intermediari.
❏ pentru transportul interna]ional aerian, fluvial,
maritim, feroviar:
1. documentele specifice de transport, din care s`
rezulte:
– traseul transportului;
– data de ie[ire din Romånia [i data de intrare \n
Romånia;
2. diagrama biletelor de c`l`torie, \n situa]ia \n care
vånzarea biletelor se face prin efort propriu;
3. factura pentru contravaloarea biletelor våndute,
\n situa]ia \n care vånzarea biletelor se face prin
intermediari.
Regimul de taxare a comisionului
cuvenit intermediarilor
O agen]ie de voiaj este considerat` un intermediar deoarece are drept obiect de activitate vånzarea
biletelor pentru transporturile interna]ionale de persoane. Veniturile agen]iei de voiaj sunt formate din
comisionul negociat cu transportatorul, procent
aplicat asupra contravalorii biletelor våndute.
Pån` la data de 16 octombrie 2007, moment \n
care O.M.F.P. nr. 2.222 din 22 decembrie 2006 a
fost modificat [i completat prin O.M.E.F. nr. 1.503
din 5 octombrie 2007, \n cadrul art. 7 la alin. (4)
s-a reglementat \ncadrarea serviciilor prestate de
intermediari \n transportul interna]ional de persoane
la opera]iuni scutite de tax` deoarece ac]ioneaz` \n
numele [i \n contul transportatorului ale c`rui
servicii sunt de asemenea scutite de tax` conform
art. 143 alin. (1) lit. g). A[a cum se men]iona \n textul de lege, scutirea s-a \ncadrat la vremea respectiv` \n prevederile art. 1441 din Codul fiscal,
urmånd a fi justificat` pe baza contractului \ncheiat
cu transportatorul [i a facturii emise pentru comisionul perceput, aferent serviciului de intermediere
prestat.
De[i aceast` reglementare a fost exclus` din
O.M.E.F. nr. 2.222 din 22 decembrie 2006, consider c` aceast` opera]iune se poate \ncadra \n continuare la opera]iuni scutite cu drept de deducere a
TVA.
9
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Scutirea are la baz` regulile de taxare a serviciilor reglementate \n Codul fiscal prin dou` articole
de lege:
➔ art. 133 alin. (2) lit. i) conform c`ruia locul
tax`rii pentru serviciul de intermediere este locul
opera]iunii de baz` prestate de intermediarii care
ac]ioneaz` \n numele [i \n contul altor persoane.
|n situa]ia prezentat`, prin opera]iune de baz` se
\n]elege transportul interna]ional de persoane
efectuat de un transportator \n numele [i \n contul c`ruia ac]ioneaz` agen]ia de voiaj \n calitate
de intermediar;
➔ art. 1441 „Scutiri pentru intermediari“ conform
c`ruia sunt scutite de tax` serviciile prestate de
intermediarii care ac]ioneaz` \n numele [i \n con-

tul altei persoane care realizeaz` opera]iuni scutite reglementate prin art. 143.
Pentru justificarea \ncadr`rii corecte la
opera]iuni scutite cu drept de deducere a TVA, sunt
necesare urm`toarele documente justificative:
✓ contractul \ncheiat cu transportatorul;
✓ diagrama biletelor våndute;
✓ factura emis` c`tre transportator care cuprinde
comisionul calculat, taxat \n regim de scutire cu
drept de deducere TVA.
Raportarea serviciilor de intermediere pentru
transportul interna]ional de persoane se efectueaz`
prin \nscrierea sumelor preluate din jurnalul pentru
vånz`ri la råndul 10 din decontul de TVA, reglementat prin O.A.N.A.F. nr. 94 din 17 ianuarie 2008.

Eviden]ierea bonurilor fiscale
\n jurnalul pentru cump=r=ri

bon fiscal

expert contabil
M`d`lina Paraschiv
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De cele mai multe ori, \n afara bonurilor fiscale primite pentru alimentarea
cu combustibilii auto, pentru achizi]iile m`runte necesare activit`]ii administrative ale firmei noastre primim bonuri fiscale emise de casele de marcat electronice fiscale, a[a cum sunt reglementate prin O.U.G. nr. 28 din 25 martie 1999,
republicat`, privind obliga]ia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Le accept`m fiindc` trebuie s` justific`m cheltuirea unor
sume preluate din casieria firmei, fapt permis [i prin art. 1 din O.M.F.P. nr. 1.714
din 14 noiembrie 2005 privind aplicarea prevederilor Hot`rårii Guvernului
nr. 831/1997 (M.Of. nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005). Le accept`m chiar dac`
sunt sub 100 de lei, de[i cunoa[tem faptul c` le putem utiliza doar ca documente
de \nregistrare a pl`]ilor \n Registrul de cas`, nicidecum ca documente pentru
exercitarea dreptului de deducere a TVA \nscrise pe „micul bon“. Suma \nscris`
pe bonul fiscal folose[te doar firmei vånz`toare \nregistrate \n scopuri de TVA
pentru determinarea sumei TVA colectate \ntr-o perioad` fiscal`.
Tocmai de aceea consider op]ional` eviden]ierea \n jurnalul de cump`r`ri a
bonurilor fiscale cu o valoare de pån` la 100 lei, altele decåt cele aferente
achizi]iei de combustibili auto. Acest fapt rezult` [i din prevederile O.A.N.A.F.
nr. 94/2008 prin care se precizeaz` faptul c` „Nu este obligatorie \nscrierea \n
decont a sumelor care nu sunt incluse \n baza impozabil`“, conform
instruc]iunilor date \n aplicarea råndului 19.
|n situa]ia \n care dori]i totu[i s` le \nregistra]i \n eviden]a fiscal` astfel \ncåt
s` ave]i o corela]ie \ntre eviden]a contabil` [i jurnalul de cump`r`ri, ave]i posibilitatea s` proceda]i astfel:
➔ s` le \nscrie]i la valoarea total` \n coloana 10 din jurnalul pentru cump`r`ri,
reglementat prin O.M.E.F. nr. 1.372 din 6 mai 2008 privind organizarea eviden]ei \n scopul taxei pe valoarea ad`ugat`, conform art. 156 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 364 din 13 mai 2008);
➔ s` le raporta]i la råndul 19 din decontul de TVA reglementat prin O.A.N.A.F.
nr. 94 din 17 ianuarie 2008 pentru aprobarea modelului [i con]inutului formularului (300) „Decont de tax` pe valoarea ad`ugat`“ (M.Of. nr. 68 din 29 ianuarie 2008), denumit „Achizi]ii de bunuri [i servicii scutite de tax` sau neimpozabile“.
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Reguli de aplicare a TVA de c=tre un
sediu permanent

sediu permanent

expert contabil
M`d`lina Paraschiv

A[a cum este definit` prin Codul fiscal, no]iunea „nerezident“
se refer` la orice persoan` juridic` str`in` [i orice persoan` fizic`
nerezident`.
Sediul permanent este un loc oarecare, situat pe teritoriul
Romåniei, unde o persoan` juridic` nerezident` \[i desf`[oar` integral
sau par]ial activitatea economic` pentru care este autorizat` \n statul
s`u de reziden]`.
Sediul permanent poate cuprinde: un loc de conducere a
activit`]ii, o sucursal` a unei firme nerezidente, un birou, o fabric`, un
magazin, un atelier sau un loc din care se extrag resurse naturale. La
sediu permanent se poate \ncadra [i un [antier de construc]ii, un
proiect de construc]ie sau un ansamblu de activit`]i legate de supervizarea construc]iei unui bun imobil \n situa]ia \n care activitatea
desf`[urat` \n cadrul acestora dureaz` mai mult de 6 luni.

Trebuie s` ave]i \n vedere!
|n fiecare conven]ie de evitare a dublei impuneri cu privire la
impozitele pe venit [i pe capital \ncheiat` \ntre Romånia [i diverse
state, reg`si]i cåte un articol distinct prin care sunt definite \n mod
expres cele dou` no]iuni care ne sunt utile la \ncadrarea unei activit`]i
economice a unei firme nerezidente la sediu permanent pe teritoriul
Romåniei. Cele dou` articole sunt, de regul`:
– art. 4 prin care se define[te [i se delimiteaz` no]iunea de „rezident“;
– art. 5 prin care se define[te [i se determin` condi]iile de \ncadrare la
„sediu permanent“.
Spre exemplificare, propun identificarea acestor articole \n
urm`toarele conven]ii reglementate prin:
➔ Legea nr. 85 din 25 mai 1999 privind ratificarea Conven]iei dintre
Romånia [i Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri [i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit [i pe capital [i a protocolului anexat, semnate la Haga la 5 martie 1998
(M.Of. nr. 251 din 2 iunie 1999);
➔ Legea nr. 85 din 20 martie 2001 privind ratificarea Acordului dintre Romånia [i Australia pentru evitarea dublei impuneri [i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit [i a
Protocolului anexat, semnate la Canberra la 2 februarie 2000
(M.Of. nr. 150 din 27 martie 2001);
➔ Legea nr. 29 din 16 ianuarie 2002 privind ratificarea Conven]iei
dintre Romånia [i Republica Federal` Germania pentru evitarea
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit [i pe capital, semnat` la Berlin la 4 iulie 2001 (M.Of. nr. 73 din 31 ianuarie 2002);
continuare \n pag. 12

RENTROP & STRATON

➛
11

Noiembrie 2008

Desemnarea unui reprezentant fiscal
sau declararea unui sediu permanent?
|n situa]ia \n care natura [i condi]iile de
desf`[urare a activit`]ilor economice nu impun
declararea unui sediu permanent pe teritoriul
Romåniei, o firm` nerezident` stabilit` \ntr-un stat
membru are posibilitatea s` \[i desemneze un
reprezentant fiscal care s` preia drepturile [i
obliga]iile doar d.p.d.v. a TVA. Dac` numirea unui
reprezentant fiscal este op]ional`, nu acela[i regim \l
are [i declararea unui sediu permanent, care este
obligatorie \n situa]ia \n care sunt \ndeplinite toate
condi]iile reglementate prin Codul fiscal.
Altfel spus, o firm` nerezident` pentru o firm`
dintr-un stat membru \[i poate desemna un reprezentant fiscal pån` \n momentul \n care se \ncadreaz` \n
prevederile art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
conform c`ruia firma se consider` stabilit` \n Romånia deoarece \ndepline[te cumulativ urm`toarele
condi]ii:
1) firma nerezident` are \n Romånia un sediu central,
o sucursal`, o fabric`, un atelier, o agen]ie, un
birou, un birou de vånz`ri sau cump`r`ri, un
depozit sau orice alt` structur` fix`, cu excep]ia
[antierelor de construc]ii;
2) structura stabilit` pe teritoriul Romåniei este condus` de o persoan` \mputernicit` s` \ncheie contracte cu clien]ii [i furnizorii;
3) persoana desemnat` \n func]ia de conducere este
\mputernicit` s` efectueze pe teritoriul Romåniei
achizi]ii, importuri, livr`ri de bunuri [i prest`ri de
servicii \n numele firmei nerezidente;
4) obiectul de activitate al structurii stabilite pe teritoriul Romåniei const` \n livrarea de bunuri sau
prestarea de servicii.
Re]ine]i!
Pentru o firm` stabilit` \ntr-un stat ter],
atåt desemnarea unui reprezentant fiscal
cåt [i declararea unui sediu permanent pe
teritoriul Romåniei sunt obligatorii pe
m`sura \ndeplinirii condi]iilor reglementate prin Codul fiscal.

Din acest moment, suma negativ` de tax` sau taxa de
plat` din ultimul decont de TVA depus de reprezentantul fiscal este preluat de sediul permanent.
Spre deosebire de reprezentantul fiscal care are
doar obliga]ii [i drepturi referitoare la taxa pe valoarea ad`ugat`, pe lång` drepturile [i obliga]iile referitoare la taxa pe valoarea ad`ugat` un sediu permanent are [i obliga]ii referitoare la impozitul pe profit,
impozitul pe venituri din salarii, contribu]iile sociale
aferente salariilor, impozitele [i taxele locale.
A[a cum rezult` din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/2003, republicat`, privind Codul de procedur`
fiscal`, \n cazul unei firme nerezidente care
desf`[oar` activit`]i pe teritoriul Romåniei prin unul
sau mai multe sedii permanente, competen]a de
administrare a impozitelor, taxelor [i contribu]iilor
revine organului fiscal pe a c`rui raz` teritorial` se
afl` situat fiecare sediu permanent. |n situa]ia \n care
activitatea unui sediu permanent se desf`[oar` pe
raza teritorial` a mai multor organe fiscale, competen]a revine doar acelui organ fiscal \n a c`rui raz`
teritorial` \ncepe activitatea acelui sediu permanent.
Desemnarea sediului \nregistrat \n scopuri de
TVA se face \n mod aleatoriu, la op]iunea firmei
nerezidente, f`r` s` fie obligatorie numirea punctului
de lucru sau a sucursalei prin care s-a \nceput
desf`[urarea activit`]ii economice. Codul de \nregistrare \n scopuri de TVA se elibereaz` independent de
codurile fiscale eliberate pentru celelalte sedii permanente prin care o firm` nerezident` \[i desf`[oar`
activitatea pe teritoriul Romåniei. Codul de \nregistrare \n scopuri de TVA reprezint` codul prev`zut la
art. 154 alin. (1) (prefix „RO“, conform Standardului
interna]ional ISO 3166 – alpha 2) atribuit de c`tre
autoritatea fiscal` din Romånia sediului permanent
desemnat s` se \nregistreze.
Activit`]i din sfera TVA a sediului permanent

Efectul fiscal al trecerii de la reprezentant fiscal la sediu permanent

Indiferent de natura serviciilor prestate sau a
livr`rilor de bunuri efectuate, activit`]ile economice
desf`[urate de un nerezident prin intermediul unui
sediu permanent declarat pe teritoriul Romåniei
reprezint` opera]iuni impozabile TVA deoarece
\ndeplinesc cumulativ cele patru condi]ii impuse de
art. 126 alin. (1) din Codul fiscal:

Dac` ulterior desemn`rii unui reprezentant fiscal, datorit` condi]iilor pe care le \ndepline[te,
„punctul de lucru“ al firmei nerezidente devine sediu
permanent stabilit \n Romånia, codul de \nregistrare
\n scopuri de TVA atribuit ini]ial reprezentantului
fiscal este preluat ulterior de acest sediu permanent.

➔ opera]iunile economice sunt efectuate cu plat`;
Not`: natura livr`rii de bunuri sau a prest`rii de servicii rezult` din obiectul contractului \ncheiat cu beneficiarii din Romånia, \n]elegere bilateral` \n care
sunt consemnate [i obliga]iile de plat` ale contravalorii bunului livrat sau a serviciului prestat.
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➔ locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este \n Romånia;
Not`: faptul c` locul livr`rii de bunuri sau de prestare
a serviciilor este \n Romånia este confirmat [i de faptul c` persoana nerezident` a fost obligat` prin legisla]ia fiscal` s` \[i declare un sediu permanent \n
Romånia.
➔ livrarea de bunuri sau prestarea de servicii este
realizat` de o persoan` impozabil` care
ac]ioneaz` ca atare;
Not`: firma nerezident` care a declarat un sediu permanent pe teritoriul Romåniei este o persoan`
impozabil` (o entitate) a[a cum este definit` prin art.
1251 „Semnifica]ia unor termeni [i expresii“, pct. 18
„persoan` impozabil` are \n]elesul art. 127 alin. (1) [i
reprezint` persoana fizic`, grupul de persoane, institu]ia public`, persoana juridic`, precum [i orice entitate capabil` s` desf`[oare o activitate economic`;“.
➔ livrarea de bunuri sau prestarea de servicii efectuat` de c`tre persoana nerezident` reprezint`
opera]iuni care se \ncadreaz` la activit`]i economice.
Not`: activit`]ile economice sunt cele enumerate la
art. 127 alin. (2) din Codul fiscal:
– activit`]ile produc`torilor, comercian]ilor sau
prestatorilor de servicii;
– activit`]ile extractive, agricole [i activit`]ile profesiilor libere sau asimilate acestora;
– exploatarea bunurilor corporale sau necorporale \n
scopul ob]inerii de venituri cu caracter de continuitate.
|ntocmirea [i depunerea raport`rilor
fiscale privind TVA
|n situa]ia \n care un nerezident \[i desf`[oar`
activitatea prin mai multe structuri organizatorice de
tipul sucursalelor [i al punctelor de lucru dispersate
teritorial \n Romånia, acesta este obligat s` \[i
desemneze o singur` sucursal` sau un singur punct
de lucru pentru a depune un singur decont de TVA
pentru \ntreaga activitate desf`[urat` \n Romånia.
Aceast` structur` desemnat` trebuie s` aduc` la
\ndeplinire obliga]iile pe linie de TVA a tuturor
structurilor similare care func]ioneaz` pe teritoriul
Romåniei \n numele aceluia[i nerezident. Doar
aceast` structur` desemnat` de nerezident prime[te
un cod de \nregistrare \n scopuri de TVA de la autoritatea fiscal` din Romånia. Acest fapt oblig` structura
desemnat` pl`titoare de TVA s` organizeze [i eviden]a fiscal` a tuturor opera]iunilor economice
desf`[urate pe teritoriul Romåniei pe baza jurnalului
pentru cump`r`ri [i a jurnalului pentru vånz`ri, a jurRENTROP & STRATON

nalului pentru bunurile de capital achizi]ionate [i a
altor eviden]e de acest gen.
Recomandare!
Personal, deoarece legea nu interzice
acest fapt, consider c` aceast` eviden]`
fiscal` d.p.d.v. al TVA poate fi organizat`
[i la nivelul fiec`rui punct de lucru sau
sucursal` existent` pe teritoriul Romåniei,
urmånd ca sediul desemnat pl`titor de
TVA s` centralizeze lunar aceste eviden]e
pentru a le raporta prin decontul de TVA
cod 300. Acest fapt presupune c` toate
documentele justificative ale activit`]ii
economice sunt arhivate la fiecare sediu
permanent, urmånd a fi puse la dispozi]ia
organului de inspec]ie fiscal` competent,
doar la cererea acestuia, la sediul permanent desemnat ca pl`titor de TVA.
Recomand aceast` posibilitate de organizare a eviden]ei fiscale deoarece documentele justificative sunt de folos [i pentru determinarea profitului impozabil la
nivelul fiec`rui sediu permanent.
TVA de plat` sau TVA de rambursat?
Pentru activitatea desf`[urat` pe teritoriul
Romåniei, sediul permanent \[i exercit` dreptul de
deducere a TVA aferente bunurilor [i serviciilor
achizi]ionate destinate realiz`rii activit`]ilor economice desf`[urate strict pe teritoriul Romåniei.
Sediul permanent, \n baza decontului de TVA completat [i depus la organul fiscal teritorial la care a
fost \nregistrat, achit` la bugetul de stat doar diferen]a dintre TVA colectat` [i TVA deductibil`
\nscris` \n facturile furnizorilor \nregistra]i \n
Romånia \n scopuri de TVA. Sediul permanent se
poate afla [i \n situa]ia \n care este \ndrept`]it s`
solicite rambursarea TVA.
Semestrial, sediul permanent are [i obliga]ia
\ntocmirii [i depunerii formularului „Declara]ie
informativ` privind livr`rile/prest`rile [i achizi]iile
efectuate pe teritoriul na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri de TVA“, cod 394.
Aten]ie!
Indiferent de faptul c` sunt stabilite
\ntr-un stat membru sau \ntr-un stat ter],
se interzice firmelor nerezidente \n Romånia desemnarea unui reprezentant fiscal \n situa]ia \n care sunt \ndeplinite din
start condi]iile de declarare a unui sediu
permanent.
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Nici drepturile de autor nu sunt
exonerate de la colectarea TVA

drepturi de autor

economist
Andrei Gheorghiu

|nc` de la \nceput trebuie subliniat faptul c` autor al unei
opere originale poate fi doar o persoan` fizic` sau un grup de
persoane fizice care au creat acea oper`.

Din punct de vedere organizatoric, drepturile de autor sunt
guvernate de prevederile Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind
dreptul de autor [i drepturile conexe. Prin art. 7 din acest act normativ se face precizarea c` obiect al dreptului de autor \l reprezint`
operele originale de crea]ie intelectual` \n domeniul literar, artistic
sau [tiin]ific, indiferent de modalitatea de crea]ie, modul sau forma
de exprimare [i independent de valoarea [i destina]ia lor.
Pentru a nu se crea confuzii de interpretare, \n continuarea textului de lege sunt reglementate operele de crea]ie intelectual`, dintre care, la råndul meu, le enum`r pe cele uzuale care pot fi reg`site
[i utilizate la nivelul unei societ`]i comerciale:
✗ scrieri literare [i publicistice, conferin]e, prelegeri, articole pe
diverse teme [i orice alte opere scrise sau orale;
✗ programe pentru calculator;
✗ opere [tiin]ifice, scrise sau orale, de natura comunic`rilor, studiilor, proiectelor [i documenta]iilor [tiin]ifice;
✗ compozi]ii muzicale cu sau f`r` text;
✗ opere dramatice, dramatico-muzicale, opere coregrafice [i pantomimele;
✗ opere cinematografice [i orice alte opere audiovizuale;
✗ opere fotografice;
✗ opere de art` grafic` sau plastic` aplicate pentru produse destinate
utiliz`rii (operele de sculptur`, pictur`, gravur`, litografie, tapiserie, ceramic`, desene);
✗ opere de arhitectur`, inclusiv plan[e, machete [i lucr`ri grafice
care formeaz` proiectele de arhitectur`;
✗ lucr`ri plastice, h`r]i [i desene.
Aceste opere originale de crea]ie intelectual` pot fi aduse la
cuno[tin]a publicului prin diverse metode:
✗ reproducere;
✗ reprezentare;
✗ executare [i difuzare.
Deoarece sunt protejate prin lege, drepturile de autor se acord`
doar pe baz` de contracte.
Tipuri de contracte privind acordarea drepturilor de
autor
Contractul de autor este un contract de drept civil prin care se
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exprim` voin]a p`r]ilor [i se stabilesc condi]iile de
utilizare a operei autorului protejate de legea dreptului de autor.
|n practic`, cele mai uzuale contracte pentru
transmiterea folosin]ei drepturilor de autor sunt:
1. contractul de editare: prin acest contract,
autorul cedeaz` temporar dreptul s`u de reproducere [i difuzare a unei opere originale;
2. contractul de reprezentare public`; prin acest
contract, autorul cedeaz` dreptul de reprezentare
\n public a unei opere dramatice, dramatico-muzicale, coregrafice sau de pantomim`;

Re]ine]i!
|n categoria redeven]elor nu se \ncadreaz`
remunera]ia \n bani sau \n natur` pl`tit`
pentru achizi]ia \n \ntregime a drepturilor
de autor asupra unui program pentru calculator, deoarece, odat` cump`rate, autorul nu mai are niciun drept asupra acelui
program.
Cuprinderea drepturilor de autor \n
sfera TVA

3. contractul de folosire a unei opere \ntr-un
film: prin acest contract, autorul cedeaz`
exerci]iul dreptului de folosire \n film a unui scenariu cinematografic sau a unei compozi]ii muzicale;

|n esen]`, \n sensul TVA, redeven]a este remunera]ia cuvenit` autorului pentru serviciul de acordare unui beneficiar persoan` fizic` sau persoan`
juridic` a dreptului de folosin]` a concep]iei sale
originale. Acordarea acestui drept se face doar pe
baz` de contract al c`rui obiect \l constituie dreptul
autorului de a aduce opera sa la cuno[tin]a publicului contra unor foloase patrimoniale rezultate din
utilizarea, sub diverse forme, a crea]iei sale.

4. contractul de utilizare a unei opere prin radio
sau televiziune: prin acest contract, autorul
cedeaz` dreptul s`u de a comunica publicului
opera sa, prin intermediul radioului sau televiziunii, prin urm`toarele modalit`]i:

Deci acordarea acestui drept de folosin]` se face
contra cost. Astfel, este de la sine \n]eles faptul c`
perceperea unei remunera]ii pentru serviciul prestat
ne conduce la \ntrebarea: se \ncadreaz` serviciul
respectiv \n sfera de aplicare a TVA?

– executarea sau reprezentarea \n direct din studio;
– \nregistrarea sonor` sau audiovizual` pe un
suport material (casete, cd-uri etc.) radiodifuz`rii sau televiz`rii;
– reprezentarea \ntr-un spectacol;

Analizånd un astfel de serviciu, se constat` faptul c` prestarea acestuia de c`tre autorul persoan`
fizic` se \ncadreaz` \n sfera TVA deoarece \ndepline[te cumulativ cele patru condi]ii reglementate
prin Codul fiscal la art. 126 alin. (1), condi]ii enumerate de la lit. a) la d):

Aceste contracte au urm`toarele tr`s`turi
comune care ne ajut` s` le \ncadr`m corect \n sfera
de aplicare a TVA:

– se efectueaz` cu plat`;
– se realizeaz` de o persoan` impozabil`;
– are loc pe teritoriul Romåniei;
– are caracterul unei activit`]i economice de natura
prest`rilor de servicii.

❏ au ca obiect transmiterea temporar` a dreptului
de utilizare a unei opere, pe o perioad` determinat`;
❏ sunt contracte consensuale;
❏ sunt contracte bilaterale;
❏ au caracter oneros;
❏ sunt contracte \ncheiate „intuite personae“;
❏ se \ncheie obligatoriu \n form` scris`.
Din punct de vedere fiscal, drepturile de
autor datorate [i achitate creatorului se \ncadreaz`
\n categoria redeven]elor a[a cum sunt definite la
pct. 28 din cadrul art. 7 din Codul fiscal.
Astfel, redeven]a reprezint` suma care trebuie
pl`tit` \n bani sau \n natur` pentru folosirea ori
dreptul de folosin]` al dreptului de autor.
RENTROP & STRATON

Acest tip de activitate economic` este
opera]iune impozabil`, taxabil` cu cota standard
TVA de 19%, chiar dac` este realizat` de o persoan` fizic`. Acest serviciu nu este supus tax`rii
pån` \n momentul \n care se dep`[e[te cifra de afaceri de 35.000 de euro, chiar [i de c`tre o persoan`
fizic`.
Drepturile de autor sunt considerate prest`ri de
servicii, a[a cum sunt enumerate la titlul VI TVA,
art. 129 alin. (3) lit. b): „transferul [i/sau transmiterea folosin]ei drepturilor de autor, brevetelor,
licen]elor, m`rcilor comerciale [i a altor drepturi
similare;“.
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{i persoanele fizice trebuie s` se \nregistreze \n scopuri de TVA?
R`spunsul este: Da!
Deci, [i o persoan` fizic` poate deveni o persoan` impozabil` \n sensul TVA.
Drept argument al acestei afirma]ii aduc
defini]ia persoanei impozabile preluat` de la pct. 18
din art. 1251 din Codul fiscal: „Semnifica]ia unor
termeni [i expresii“ prin care o ,,persoan` impozabil`... reprezint` persoana fizic`, grupul de persoane, institu]ia public`, persoana juridic`, precum
[i orice entitate capabil` s` desf`[oare o activitate
economic`;“.
Cifra de afaceri realizat` se determin` prin \nsumarea contravalorii serviciilor efectuate [i declarate
\n cursul unui an calendaristic de c`tre autorul persoan` fizic`. Pån` la realizarea unei cifre de 35.000
euro, persoana fizic` „se afl` \n a[teptare“ deoarece
pentru serviciile prestate beneficiaz` de regimul
special de scutire de la obligativitatea \nregistr`rii
\n scopuri de TVA.

De[i, prin lege, nu se men]ioneaz` acest fapt,
consider c` \nregistrarea autorilor la organul fiscal
competent trebuie adus` la cuno[tin]a utilizatorilor
persoane juridice care pån` la momentul
\nregistr`rii acestora au achitat remunera]iile
cuvenite doar \n baza contractelor \ncheiate cu
autorii.
Drepturile [i
pl`titor de TVA

obliga]iile

autorului

Colectarea TVA [i organizarea unei eviden]e
fiscale reprezint` obliga]iile legale ale autorului.
Este de la sine \n]eles faptul c`, pe lång`
obliga]ii, persoana fizic` \nregistrat` \n scopuri de
TVA are [i drepturi:
– dreptul de a deduce TVA \nscris` din facturile de
achizi]ii de bunuri [i servicii necesare desf`[ur`rii
activit`]ii sale economice;
– dreptul de a achita la bugetul de stat doar diferen]a dintre TVA colectat` [i TVA deductibil`;

Dup` dep`[irea cifrei de afaceri men]ionate,
persoana fizic` iese din regimul special de scutire [i
este obligat` s` se \nregistreze \n scopuri de TVA,
deoarece din acest moment \ndepline[te calitatea de
persoan` impozabil`.

– dreptul de a solicita rambursarea de TVA.

Autorul respectiv trebuie s` se prezinte la
administra]ia financiar` de care apar]ine, \n termen
de maximum zece zile de la dep`[irea plafonului de
35.000 de euro, \n vederea complet`rii formularului
cod 070 „Declara]ie de \nregistrare fiscal`/Declara]ie de men]iuni pentru persoanele fizice care
desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent
sau exercit` profesii libere“, cod M.F.P.
14.13.01.10.11/5;

– emite facturi prin completarea tuturor
informa]iilor obligatorii men]ionate la art. 155
alin. (5) din Codul fiscal. Baza de impozitare a
TVA este reprezentat` de valoarea brut` a drepturilor de autor perceput` beneficiarului \n calitate de utilizator al acestor drepturi;
– organizeaz` eviden]a TVA colectate [i TVA deductibile pe baza jurnalului pentru vånz`ri [i
cump`r`ri, a[a cum se impune la art. 156 din
Codul fiscal;
– \ntocme[te [i depune la organul fiscal teritorial
formularul privind:

La depunerea formularului anexeaz` toate documentele din care rezult` c` a dep`[it cifra de afaceri [i \n baza formularului completat prime[te un
cod de identificare fiscal` (CIF).
Din luna imediat urm`toare \nregistr`rii la
organul fiscal competent, persoana fizic` este
obligat` s` colecteze TVA asupra echivalentului \n
lei a drepturilor de autor acordate spre folosin]`
unei persoane fizice sau juridice.
Aten]ie!
Colectarea TVA de c`tre autor se face
numai prin emiterea unei facturi!
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Un autor persoan` fizic` \nregistrat` \n scopuri
de TVA are acelea[i obliga]ii fiscale privind eviden]a TVA pe care le are [i o persoan` juridic`:

1. Decont de tax` pe valoarea ad`ugat`, cod 300
impus prin art. 1562 din Codul fiscal;
2. Declara]ia informativ` privind livr`rile/
prest`rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul
na]ional de persoanele \nregistrate \n scopuri
de TVA, cod 394, impus prin art. 521
„Furnizarea periodic` de informa]ii“ alin. (1)
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare.
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Baza de calcul pentru re]inerea la
surs` a impozitului pe venit
Emiterea de c`tre autor a facturii cu TVA colectat` nu trebuie s` afecteze baza de calcul a impozitului pe venit re]inut la surs` de c`tre utilizatorul
drepturilor de autor. Aceast` obliga]ie trebuie
\ndeplinit` \n continuare de c`tre utilizatorul drepturilor de autor, a[a cum este reglementat` prin
Codul fiscal la titlul III, art. 52 alin. (1) lit. a) [i
alin. (2) lit. a), [i prin Normele de aplicare a
Codului fiscal de la pct. 61 la 66. Aceste acte normative prev`d calcularea, re]inerea [i virarea
impozitului reprezentånd pl`]i anticipate din veniturile pl`tite prin aplicarea la venitul brut a unei
cote de impunere de 10%.
Dac` re]inerea la surs` se face de utilizator sub
form` de avans, prin re]inerea unei cote de 10%,
pentru regularizarea sumelor datorate la impozitul
pe venit \n procent de 16%, autorul respectiv trebuie s` se \nregistreze la organul fiscal teritorial \n
vederea impozit`rii veniturilor ob]inute.

Baza de impozitare a TVA
Baza de impozitare a TVA cuprinde \n fapt venitul brut impozabil negociat de autor prin contractul \ncheiat cu utilizatorul drepturilor sale. Astfel, \n
baza de impozitare a TVA reprezentånd contravaloarea serviciului prestat se cuprinde [i impozitul
datorat de autor bugetului de stat. Acest fapt rezult`
din prevederile art. 137 alin. (2) lit. a) \n care se
men]ioneaz` c` baza de impozitare cuprinde
„impozitele [i taxele, dac` prin lege nu se
prevede altfel, cu excep]ia taxei pe valoarea
ad`ugat`;“.
|n aceast` situa]ie, venitul brut supus impozitului pe venituri din drepturile de proprietate intelectual` este egal cu baza de impozitare asupra c`reia
autorul calculeaz` TVA colectat`.
Acesta este \nc` un motiv \n plus s` \nscrie]i la
clauza „pre]“ din contractele \ncheiate men]iunea
„exclusiv TVA“.

Din categoria \ntreb=rilor frecvente
|ntrebare:
Administratorul societ`]ii locuie[te \n Belgia, motiv pentru care \n cazul deplas`rilor \n Romånia beneficiaz` de
cazare suportat` de societate.
S-a \ntåmplat ca o alt` firm` din Romånia, la care acesta este de asemenea administrator, s` fac` rezerv`rile pentru
cazarea \n Romånia, iar furnizorul de servicii s` factureze pe numele acesteia din urm`, plata urmånd a se face de c`tre
societatea noastr`.
La råndul ei, firma din urm` refactureaz` c`tre societatea noastr` serviciile respective aplicånd cota TVA de 19%,
\n condi]iile \n care factura ini]ial` de la prestatorul de servicii de cazare con]ine cota TVA de 9% [i taxa local` f`r` TVA.
Din punctul de vedere al TVA, societatea intermediar` a acestor servicii de cazare a refacturat corect?
R`spuns:
Pentru aplicarea corect` a cotei de tax`, trebuie s` ave]i \n vedere calitatea prestatorului care emite factura c`tre firma
dvs.
Astfel:
➔ \n situa]ia \n care firma respectiv` nu are ca obiect de activitate intermedierea unor astfel de servicii, dar emite factura
doar pentru recuperarea costurilor achitate unei structuri de cazare, aceasta trebuie s` aplice cota standard TVA de
19%. Ca regul` general`, recuperarea costurilor nu este un serviciu propriu-zis, motiv pentru care firma emitent` a
facturii trebuie s` aplice regimul normal de taxare, chiar dac` furnizorul bunurilor sau prestatorul serviciilor aplic`
regimul de scutire f`r` drept de deducere, regimul de taxare invers` prin aplicarea m`surilor de simplificare sau
regimul de taxare prin cota redus`;
➔ \n situa]ia \n care firma emitent` a facturii este o firm` specializat` \n intermedierea unor astfel de servicii, aceasta
factureaz` serviciile de cazare cu cota redus` de 9%. Acest fapt este reglementat \n mod expres prin art. 140 alin. (2)
lit. f) din Codul fiscal [i normele de aplicare ale acestuia, la pct. 23 alin. (6). Prin acest text de lege se face precizarea
c` firmele care ac]ioneaz` ca intermediari \n nume propriu, dar \n contul altei persoane, definite prin art. 129 alin. (2),
trebuie s` aplice cota de 9% a taxei. |n aceast` categorie de intermediari nu se includ agen]iile de turism care aplic`
regimul special de taxare, \n sensul c` aplic` cota de 19% la marja profitului.
Marja de profit este diferen]a aritmetic` dintre suma total` perceput` turistului [i costurile agen]iei de turism.
Costurile agen]iei sunt formate din contravaloarea livr`rilor de bunuri [i a prest`rilor de servicii efectuate de alte persoane impozabile \n beneficiul direct al turistului, inclusiv TVA din factura prestatorilor.
RENTROP & STRATON
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Implica]iile tehnice
ale factur=rii [i stoc=rii electronice a
documentelor
expert contabil
Simona Panait

De aproximativ doi ani, exist` reglement`ri referitoare la
emiterea, transmiterea [i stocarea electronic` a facturilor [i a altor
documente de acest gen. Aceste reglement`ri le reg`sim la art. 155
„Facturarea“ din Codul fiscal [i se refer` la:
✑ transmiterea facturilor prin mijloace electronice (alin. (8) lit. c);
✑ p`strarea facturilor \ntr-un anumit loc (alin. (8) lit. e).

Transmiterea [i stocarea prin mijloace electronice a facturilor se
efectueaz` doar pe baza echipamentelor electronice de procesare [i
stocare de date, a cablurilor telegrafice, a transmisiunilor radio, a
tehnologiilor optice sau a altor mijloace electromagnetice.

DECLARA}II

Transmiterea facturilor prin mijloace electronice
Pentru aceste prevederi au fost elaborate [i norme de aplicare
prin H.G. nr. 44/2004. Se reg`sesc la pct. 73 alin. (1) [i s-au elaborat pentru aplicarea art. 155 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal. Astfel,
se admite transmiterea facturilor prin mijloace electronice, dar cu
respectarea urm`toarelor condi]ii legiferate \n func]ie de natura
opera]iunilor economice realizate:
✗ pentru opera]iuni efectuate \n Romånia [i pentru livr`ri
intracomunitare:
1) \ncheierea de c`tre p`r]i a unui acord prin care s` se prevad`
aceast` procedur` de facturare;
2) garantarea autenticit`]ii sursei [i integrit`]ii con]inutului facturii printr-una din urm`toarele variante:
– semn`tura electronic` (reglementat` prin Legea nr. 455/2001
privind semn`tura electronic`);
– schimbul electronic de date EDI definit la art. 2 din
Recomand`rile Comisiei 1994/820/EC din 19 octombrie 1994
referitor la aspectele legale ale schimbului electronic de date;
– orice alte mijloace electronice agreate de Direc]ia general` a
tehnologiei informa]iei din cadrul Ministerului Economiei [i
Finan]elor;
3) existen]a unui document centralizator pe suport hårtie,
\ntocmit lunar, cu privire la:
✎ facturile transmise prin schimbul electronic de date EDI de o
persoan` impozabil` \nregistrat` \n scopuri de TVA conform
art. 153;
✎ facturile primite de orice persoan` obligat` la plata taxei, \n
cazul \n care furnizorul sau prestatorul nu este \nregistrat \n
scopuri de TVA conform art. 153.
18
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✗ pentru achizi]iile intracomunitare efectuate \n
Romånia:
1) \ncheierea de c`tre p`r]i a unui acord prin
care s` se prevad` aceast` procedur` de facturare;
2) existen]a unui document centralizator pe
suport hårtie, \ntocmit lunar, cu privire la
facturile primite prin schimbul electronic de
date EDI de orice persoan` impozabil` sau
persoan` juridic` neimpozabil` \nregistrat`
conform art. 1531.
Pentru achizi]iile intracomunitare, condi]iile de
emitere electronic` a facturilor de c`tre furnizori
sunt stabilite \n statul membru \n care au loc
livr`rile intracomunitare.
Stocarea electronic` a facturilor
Pentru aceste prevederi au fost elaborate [i
norme de aplicare prin H.G. nr. 44/2004. Se
reg`sesc la pct. 76 alin. (1) [i s-au elaborat pentru
aplicarea art. 155 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal.
Astfel, se admite stocarea electronic` a facturilor
emise [i primite, indiferent de modalitatea de
realizare [i de locul de stocare, dar sub rezerva
respect`rii urm`toarelor condi]ii:
1) pentru facturile transmise [i primite pe
suport hårtie: locul de stocare s` se afle pe
teritoriul Romåniei;
2) pentru facturile transmise [i primite prin
mijloace electronice: nu este obligatoriu un
loc de stocare pe teritoriul Romåniei dac` pe
\ntreaga perioad` de stocare se garanteaz`:
– accesul on-line la datele stocate;
– autenticitatea sursei [i integritatea con]inutului facturilor;
– lizibilitatea facturilor;
– stocarea datelor care garanteaz` autenticitatea
sursei [i integritatea con]inutului facturilor;
3) facturile transmise, primite [i stocate electronic sunt puse la dispozi]ia organelor fiscale competente, la solicitarea acestora.
Proceduri tehnice pentru sistemele
informatice
A[a cum s-a observat, pån` \n luna septembrie
2008, pentru utilizarea metodelor electronice pe teritoriul Romåniei, nu au fost emise proceduri de
verificare, omologare [i verificare a siguran]ei sistemelor informatice utilizate de persoanele care
emit, transmit sau arhiveaz` facturi, chitan]e [i
RENTROP & STRATON

bonuri fiscale \n form` electronic`. Astfel de proceduri au fost elaborate de abia \n octombrie 2008
prin Decizia nr. 888, emis` \n data de 1 octombrie
2008 de c`tre Autoritatea Na]ional` pentru
Comunica]ii [i publicat` \n M.Of. nr. 699 din
14 octombrie 2008.
Procedurile respective au fost emise \n baza
prevederilor art. 26 [i ale art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 260/2007 privind \nregistrarea opera]iunilor
comerciale prin mijloace electronice.
Decizia de omologare a sistemului
informatic
Din aceast` reglementare afl`m faptul c` sistemele informatice utilizate pe teritoriul Romåniei
pentru emiterea, transmiterea sau arhivarea \n
form` electronic` a facturilor, chitan]elor [i
bonurilor fiscale trebuie verificate [i omologate de
c`tre Autoritatea Na]ional` pentru Comunica]ii
(ANC).
ANC verific` practic conformitatea fiec`rui sistem informatic cu normele de securizare a
informa]iei prelucrate sau arhivate, urm`rind
respectarea principiilor standardiz`rii [i interoperabilit`]ii.
|n urma verific`rii efectuate, ANC emite un certificat de omologare a sistemului informatic.
Re]ine]i!
Verificarea nu este gratuit`! Tariful perceput de ANC este de 9.000 lei.
Omologarea este un proces de evaluare a sistemului informatic, care are drept rezultat emiterea
de c`tre pre[edintele ANC a deciziei de omologare.
Prin decizia de omologare se atest` conformitatea
sistemului informatic atåt cu normele de securizare
a informa]iei prelucrate sau arhivate, cåt [i cu
prevederile Legii nr. 260/2007 privind \nregistrarea
opera]iunilor comerciale prin mijloace electronice.
Aten]ie!
Odat` cu elaborarea Deciziei nr. 888 de
c`tre ANC, emitentul facturii \n form`
electronic` are obliga]ia s` foloseasc`
doar un sistem informatic omologat de
ANC.
Procedura de omologare a sistemului
informatic
Pentru omologarea sistemului informatic utilizat, orice emitent de documente electronice tre19
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buie s` depun` la ANC o cerere scris` prin care va
solicita \nceperea procedurii de omologare a sistemului informatic. Cererea este un formular tipizat
[i se reg`se[te \n anexa nr. 1 la Decizia nr. 888.
Anexat la cerere, se ata[eaz` [i urm`toarele documente redactate \n limba romån`:
✎ un raport de audit realizat de o persoan`
fizic` sau juridic`, certificat` ca auditor de
sisteme informatice;
✎ o declara]ie pe proprie r`spundere a auditorului din care s` rezulte independen]a sa
fa]` de:
– emitentul facturii \n form` electronic`;
– produc`torul sistemului informatic auditat.
✎ o descriere func]ional` a sistemului informatic;
✎ un plan de securitate a sistemului informatic.
Dac` exist`, se anexeaz` [i o certificare
privind securitatea sistemului informatic,
acolo unde acesta exist`;
✎ o descriere a echipamentelor de conversie \n
situa]ia \n care facturile emise pe suport hårtie suport` o conversie \n form` electronic`;
✎ dovada achit`rii tarifului de omologare
prev`zut la art. 12.
Decizia de omologare este valabil` pe o
perioad` de un an, procedura de re\nnoire fiind similar` cu cea de emitere.
Condi]iile tehnice pentru emiterea facturilor \n form` electronic`
Nu orice firm` are dreptul s` emit` facturi \n
form` electronic`!
Pentru a avea acest drept, firma emitent` trebuie s` respecte urm`toarele condi]ii:
➔ s` utilizeze un sistem informatic omologat de
Autoritatea Na]ional` pentru Reglementare \n
Comunica]ii [i Tehnologia Informa]iei;
➔ s` dispun` de mijloace tehnice [i umane astfel \ncåt s` garanteze securitatea, fiabilitatea
[i continuitatea serviciilor de prelucrare \n
form` electronic` a datelor cuprinse \n facturile emise;
➔ s` foloseasc` salaria]i speciali[ti \n domeniul
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tehnologiei semn`turii electronice, cu experien]` \n practicarea procedurilor de securitate;
➔ s` dispun` de mijloacele materiale necesare
pentru gestionarea [i arhivarea tuturor informa]iilor din facturile emise;
➔ s` utilizeze sisteme omologate pentru
arhivarea \n form` electronic` a facturilor,
a[a cum se prevede prin Legea nr. 135/2007
astfel \ncåt facturile arhivate s` fie accesate
doar de c`tre emitent, beneficiar sau
organele abilitate prin lege.
Re]ine]i!
Arhivarea \n form` electronic` a facturilor se poate efectua [i de c`tre alte persoane decåt emitentul acestora numai
dac` acestea sunt autorizate \n acest scop.
Important!
Firmele sau persoanele fizice care emit,
transmit sau arhiveaz` facturi \n form`
electronic` pot externaliza aceste servicii
pe baza unui contract valabil \ncheiat cu
un furnizor de servicii de facturare electronic`, cu respectarea condi]iilor
prev`zute la art. 13 din Legea nr.
260/2007.
Omologarea acordat` poate fi retras`?
Da, omologarea poate fi retras` de c`tre ANC
\n urm`toarele dou` situa]ii constatate ca urmare a
verific`rilor efectuate:
✎ emitentul facturii nu a notificat modific`rile
efectuate asupra sistemului informatic
omologat;
✎ sistemul informatic nu mai \ndepline[te
normele de performan]` [i securitate.
Omologarea se retrage numai dup` ce, \n urma
notific`rii transmise de ANC, se constat` faptul c`
utilizatorul sistemului informatic omologat nu a
corectat \n termen de 30 de zile deficien]ele constatate.
Retragerea omolog`rii este consemnat` prin
decizia emis` de pre[edintele ANC.

«Teoria ca teoria... Practica ne omoar=!»
A se citi:
Legea ca legea... aplicarea ei ne alung= somnul [i aduce spectrul amenzii! Pe cât de
dur (c=ci legea-i dur=, nu?), pe atât de real... Ce-i de f=cut?

Aboneaz=-te la
«TAXE {I IMPOZITE – ACTUAL»!
... [i afl= solu]iile la cele mai controversate probleme fiscal-contabile.
Aplic=-le! Sunt verificate \n practic=. Nu sc=pa nici un num=r, c=ci
haosul postintegrare este la fel de \ntunecat ca [i cel din tranzi]ie!

Te vei alege cu singura culegere
de probleme fiscal-contabile REZOLVATE!
\]i ofer=: ● Contextul problemei ● Temeiul legal ● Solu]ia c=utat=
● Sfaturi, aten]ion=ri, recomand=ri. Adic= rezolvarea complet= a
problemei!
Ce \nseamn= asta pentru tine?
✔ Rezolvarea

profesionist= a oric=rei probleme de actualitate fiscal=

✔ Economie

de timp fiindc= ai avut la \ndemân= solu]ia c=utat=

✔ Siguran]a

legalit=]ii [i viabilit=]ii solu]iei

✔ Aprecierea
✔ Economie
✔ Câ[tig

superiorilor fiindc= te-ai descurcat perfect \n situa]ii... discutabile

de bani fiindc= nu ai consultat un expert cu firm= aurie pe u[a cabinetului

de bani fiindc= superiorii t=i apreciaz= interesul t=u pentru bugetul firmei

✔ Munc=

f=r= stres (solu]ia corect= – oricând la \ndemân=), somn lini[tit...

|n concluzie... dac= ai nevoie de mai mult= relaxare \n munca ta (... ce director economic, contabil sau
economist nu-[i dore[te asta?), de mai mult timp pentru familia ta, de mai mul]i bani pentru noile
tale proiecte...

Aboneaz=-te acum!
«Taxe [i Impozite – Actual» rezolv= totul!

Sun= acum! FISCUL arde!
Tel.: 021/209.45.45; Fax: 021.205.57.30
E-mail: comenzi@rs.ro

www.fiscalitatea.ro
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