
ORDIN   Nr. 2410 din 17 decembrie 2007
privind aspecte de natur  contabil i fiscal  referitoare la practicienii în insolven ,

persoane fizice sau juridice, care î i desf oar  activitatea în conformitate cu
prevederile Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea

activit ii practicienilor în insolven
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 885 din 27 decembrie 2007

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor, cu modific rile i
complet rile ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contabilit ii nr. 82/1991,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. 1
    (1) Practicienii în insolven , persoane fizice sau juridice, care î i desf oar  activitatea
în conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 86/2006 privind
organizarea activit ii practicienilor în insolven , aprobat  cu modific ri i complet ri
prin Legea nr. 254/2007, in contabilitatea în partid  simpl  în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului finan elor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea i conducerea eviden ei contabile în partid
simpl  de c tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    (2) În aplicarea Ordinului ministrului finan elor publice nr. 1.040/2004, se vor avea în
vedere urm toarele:
    a) Registrul-jurnal de încas ri i pl i (cod 14-1-1/b) se utilizeaz  dup  ce a fost
numerotat, nuruit, parafat i înregistrat în eviden a unit ii;
    b) potrivit prevederilor art. 127 alin. (1) i ale art. 155 alin. (1) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, persoanele men ionate la
art. 1 alin. (1) sunt considerate persoane impozabile i trebuie s  emit  facturi c tre
beneficiar. Potrivit art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile
i complet rile ulterioare, aceste persoane au obliga ia s in  eviden e pentru orice

opera iune reglementat  de titlul VI din Codul fiscal.
    c) contabilitatea va fi astfel organizat  încât s  permit , în func ie de necesit i,
stabilirea impozitelor i taxelor prev zute de Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
    ART. 2
    Persoanele prev zute la art. 1 nu întocmesc i nu depun situa ii financiare la unit ile
teritoriale ale Ministerului Economiei i Finan elor.
    ART. 3
    Pân  la data intr rii în vigoare a prevederilor Legii nr. 254/2007 pentru aprobarea
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activit ii
practicienilor în insolven , persoanele juridice care se organizeaz i func ioneaz
potrivit Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 86/2006 sunt obligate la plata impozitului



pe profit în conformitate cu prevederile titlului II din Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
    ART. 4
    (1) Dup  data intr rii în vigoare a prevederilor Legii nr. 254/2007 pentru aprobarea
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activit ii
practicienilor în insolven , potrivit art. 9 alin. (6) din ordonan , societatea civil
profesional  cu r spundere limitat , denumit  în continuare SPRL, este supus  regimului
transparen ei fiscale.
    (2) Regimul de transparen  fiscal  se aplic  de SPRL i, dup  caz, de întreprinderea
profesional  unipersonal  cu r spundere limitat , denumit  în continuare IPURL, pentru
care legea de organizare a profesiei stabile te conducerea eviden ei contabile în partid
simpl i impunerea venitului la nivelul persoanei fizice ca venituri din activit i
independente.
    (3) Distribu iile f cute de SPRL c tre asocia i i, dup  caz, de IPURL, respectiv
participarea la beneficii i pierderi a fiec rui asociat, reprezint  venit/pierdere
anual/anual  realizat/realizate în cadrul asocierii cu personalitate juridic i nu reprezint
venit din dividend.
    (4) În func ie de natura activit ii desf urate de SPRL i, dup  caz, de IPURL, din
punct de vedere fiscal se aplic  în mod corespunz tor regulile din titlul III din Codul
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, prev zute în:
    a) cap. II "Venituri din activit i independente" referitoare la:
    - definirea veniturilor din activit i independente;
    - reguli generale de stabilire a venitului net anual din activit i independente,
determinat pe baza contabilit ii în partid  simpl ;
    - pl i anticipate ale impozitului pe veniturile din activit i independente;
    - impozitarea venitului net din activit i independente;
    b) cap. X "Venitul net anual impozabil";
    c) cap. XI "Proprietatea comun i asocia iile f  personalitate juridic ", respectiv
alin. (2) - (6) ale art. 86.
    ART. 5
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                     p. Ministrul economiei i finan elor,
                             Doina-Elena Dasc lu,
                              secretar de stat

    Bucure ti, 17 decembrie 2007.
    Nr. 2.410.


