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Joi, 14 septembrie 2017

ANAF:

Modiﬁcări la Declaraţia 112
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii că modelul
şi conţinutul Declaraţiei 112
au fost recent modiﬁcate
prin OMFP 1024/2017 publicat în Monitorul Oﬁcial nr.
716/5 septembrie 2017. Noul
formular 112 se va utiliza începând cu obligaţiile declarative aferente lunii octombrie 2017.

Astfel, printre schimbările
aduse de OMFP 1024/2017 se
regăsesc noi informaţii solicitate prin formular. Mai precis
sunt solicitate date informative privind ajutoarele de deces
acordate: date de identiﬁcare
ale persoanei decedate, serie şi
număr certiﬁcat de deces, data
decesului, date de identiﬁcare
ale persoanei care beneﬁciază
de ajutor de deces, cuantumul
ajutorului de deces acordat beneﬁciarului. De asemenea, este
solicitat codul unic de identiﬁcare din sistemul de asigurări
de sănătate CIS. Acest cod
este atribuit de către Casele
de Asigurări de sănătate conform legii persoanelor străine
din statele membre ale Uniunii
Europene, Spaţiului Economic
European şi din Confederaţia
Elveţiană, care îndeplinesc
condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate
salariată sau independentă în
România şi care rezidă în alt
stat membru în care se întorc,
de regulă, zilnic ori cel puţin
o dată pe săptămână, precum
şi coasiguraţilor (părinţii/so-

ţul/soţia) aﬂaţi în întreținerea
acestora, înscriindu-se cifrele
cu aliniere la dreapta. În Formularul 112 CIS se va completa în cazul persoanelor nerezidente care nu au obţinut un cod
numeric personal, respectiv în
cazul persoanelor străine din
statele membre ale Uniunii
Europene, Spaţiului Economic
European şi din Confederaţia
Elveţiană, care îndeplinesc
condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate
salariată sau independentă în
România şi care rezidă în alt
stat membru în care se întorc,
de regulă, zilnic ori cel puţin
o dată pe săptămână, precum
şi în cazul coasiguraţilor aﬂaţi
în întreţinerea acestora. Totodată, prin Formularul 112 mai
sunt cerute de la contribuabil

informaţii privind categoriile
de venituri scutite de la plata
impozitului pe venit. Formularul conţine o nouă casetă
„Persoana scutită de la plata
impozitului pe venit” care se
completează pentru a se evidenţia dacă persoana este scutită de la plata impozitului pe
venit, potrivit legii, în luna de
raportare, cu următoarele categorii de persoane: persoanele
ﬁzice cu handicap grav sau accentuat, persoanele ﬁzice care
realizează venituri din salarii
şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de
creare de programe pentru calculator, de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, persoanele
ﬁzice care desfăşoară activităţi
sezoniere dintre cele prevăzute

la art. 1 al Legii nr. 170/2016
privind impozitul speciﬁc unor
activităţi, în cursul unui an, în
luna de raportare, persoanele
ﬁzice care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii.
De precizat că noul formular
solicită precizări suplimentare privind completarea informaţiilor de la rândurile „Ore
lucrate efectiv în luna”, „Ore
suspendate în luna”, respectiv
modul de completare a nomenclatoarelor „Tip asigurat
pentru alte entităţi asimilate
angajatorului” şi „Tip asigurat” cu tipurile de contribuţii
care se datorează pe ﬁecare tip
asigurat.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Impozitul local pe 2017 A scăzut numărul
gospodăriilor agricole Se apropie plata celei de-a doua tranşe
Oﬁciul European de Statistica a dat publicităţii o serie de date referitoare la suprafeţele agricole din Uniunea Europeană
(UE).

Din aceste date rezultă că peste o treime
din gospodăriile agricole din Uniunea Europeană erau în 2013 în România, ţara noastră
numărând 3,7 milioane gospodării agricole,
respectiv 33,5% din numărul total din UE. Pe
locurile următoare se situează Polonia, cu 1,4
milioane de gospodării reprezentând 13,2%
din totalul UE, Italia, cu un milion de gospodării sau 9,3% şi Spania, cu aproape un milion
sau 8,9% din numărul total de gospodării agricole din UE. Cu toate acestea, România se aﬂă
pe antepenultimul loc în UE în ceea ce priveşte suprafaţa medie a unei gospodării agricole,
care este de 3,6 hectare. La polul opus, gospodăriile agricole cu cele mai mari suprafeţe
de teren se găsesc în Cehia, unde suprafaţa
medie a unei gospodării agricole era în 2013
de 133 de hectare, Marea Britanie - 93,6 hectare, Slovacia - 80,7 hectare, Danemarca - 67,5
hectare, Luxemburg - 63 de hectare, Franţa 58,7 hectare, şi Germania - 58,6 hectare. Potrivit datelor statistice, în România, numărul
gospodăriilor agricole a scăzut cu 19,1% între
2003 şi 2013, în timp ce suprafaţa medie a unei
gospodării agricole a crescut uşor de la 3,1 la
3,6 hectare.
 Doina A. NEAGOE

Potrivit prevederilor ﬁscale, în cazul în care contribuabilii nu respectă data-limită, aceștia vor datora și
majorări de întârziere, sancțiune
urmând să se aplice chiar din ziua
imediat următoare termenului de
scadență.
În condițiile în care termenul obișnuit
pentru plata celei de-a doua tranșe din
impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport cade sâmbătă, 30 septembrie, contribuabilii vor putea plăti
impozitele aferente și pe 2 octombrie
2017, inclusiv. Potrivit Codului de procedură ﬁscală, neachitarea la termenul
de scadență de către debitor a obligațiilor ﬁscale principale atrage dobânzi și
penalități de întârziere, ca regulă. To-

tuși, prin excepție de la această prevedere, neachitarea la termen a obligațiilor ﬁscale principale datorate bugetelor
locale atrage majorări de întârziere, și
nu penalități. Concret, nivelul majorării
este de 1% din cuantumul obligațiilor
ﬁscale principale neachitate în termen,
calculată pentru ﬁecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadență și
până la data stingerii sumei datorate,
inclusiv. Potrivit legislației în vigoare,
impozitele locale sunt datorate, în 2017,
de către persoana care avea în proprietate bunul la 31 decembrie 2016. Astfel,
cei care cumpără pe parcursul anului
2017 apartamente, terenuri sau mijloace de transport vor plăti impozitele aferente doar din 2018.
 Doina A. NEAGOE

Creştere a deﬁcitului comercial
Importurile au depășit puternic
exporturile, în primele șapte luni.

Deﬁcitul comercial al României a
crescut cu 33,1%, în primele șapte luni
din 2017, comparativ cu perioada similară din 2016, la peste 6,824 miliarde
euro, se precizează într-un comunicat
al Institutului Național de Statistică
(INS). Astfel, în perioada menționată,
exporturile au însumat peste 36,101
miliarde euro, iar importurile - peste
42,925 miliarde euro. Numai în iulie,

exporturile au fost de 5.224,5 milioane euro, iar importurile - de 6.211,3
milioane euro, rezultând un deﬁcit de
986,8 milioane euro. Față de iulie 2016,
exporturile au crescut cu 8,6%, iar importurile au avansat cu 14,0%. Ponderi
importante în structura exporturilor și
importurilor sunt deținute de mașini și
echipamente de transport (47,2% la export și 37,3% la import) și alte produse
manufacturate (33,9% la export și, respectiv, 30,8% la import).
 Doina A. NEAGOE

BNR: Au crescut
rezervele valutare

Potrivit datelor Băncii Naţionale a României, la 31 august 2017, rezervele valutare
se situau la nivelul de 34.955 milioane euro,
cu 319 milioane euro mai mari față de luna
precedentă (34.636 milioane euro).
În cursul lunii august, s-au înregistrat intrări
de 1.569 milioane euro, reprezentând modiﬁcarea rezervelor minime în valută constituite
de instituțiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor Publice (inclusiv
suma de 500 milioane euro dintr-un împrumut
de la Banca Mondială), alimentarea contului
Comisiei Europene (450 milioane euro) și
altele, și ieșiri de 1.250 milioane euro, reprezentând modiﬁcarea rezervelor minime în
valută constituite de instituțiile de credit, plăți
de rate și dobânzi în contul datoriei publice
denominate în valută, impactul aprecierii euro
față de unele monede aﬂate în rezerva valutară
(dolarul american, lira sterlină, yenul japonez,
dolarul australian, dolarul canadian, francul
elvețian) și altele. Rezerva de aur s-a menținut
la 103,7 tone, valoarea acesteia situându-se la
3.665 milioane euro. Rezervele internaționale
ale României (valute plus aur) au fost de 38.620
milioane euro (față de 38.238 milioane euro la
31 iulie). Plățile scadente în luna septembrie
2017 în contul datoriei publice denominate
în valută, directe sau garantate de Ministerul
Finanțelor Publice, însumează circa 1.384
milioane euro.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 18.09.2017 - 22.09.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
18.09.2017 08:00-15:00 Loc.: Şuncuiuş (p).
18.09.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru Salonta
18.09.2017 08:00-16:00 Loc.: Salonta cu str.: Menumorut, Gyori Jakab, Ion Ilariu, Radnoti Miklos, Aradului,
Mihail Sadoveanu, 22 Decembrie, Bajza Jozsef, Vasile
Alecsandri, Balogh Peter, Tompa Mihaly (p), Batthyany
Lajos (p), Constitutiei, Olimpiadei, Darwin, George
Enescu, Roman Ciorogariu, Alexandru cel Bun.
3. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
18.09.2017, 09:00-16:00, Loc. Săcueni: str. Eroilor cu
nr.: 1-53, 2-52, str. Ciocârliei cu nr. 4-6, str. 8 Martie cu
nr. 2-6, str. Zolyomi David cu nr. 25-29.
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru Beiuș
18.09.2017 09:00-16:00 Loc.: Șoimi, Căbești (p),
Meziad (p), Pomezeu, Beiuș cu str.: Crişan, Romană, Vasile Lucaciu, Plopilor.
6. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
18.09.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea cu str.: Vasile
Alecsandri, Aurel Lazăr, Republicii, Iosif Vulcan, Nicolae Grigore, Piaţa Ferdinand, Parcul Libertăţii, Piaţa
Bucureşti, Săvineştilor, Berzei.
7. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
18.09.2017 09:00-17:00 Loc: Calea Mare, Cihei, Fughiu, Păuşa, Şauaieu, Cetariu, Cheriu, Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Sărsig, Ciuhoi, Cenaloş,
Palota, Leş, Mierlău.

Săptămâna 18.09.2017 - 22.09.2017
Suplimentare PL Săcueni

1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
19.09.2017, 13:00-15:00, Loc. Valea lui Mihai cu str:
Marton Aron, nr.5-8; str. Bethlen Gabor, nr.2-44; str.
Republicii, nr.4 - Bl. T4; nr.5 - Bl. T5; Bl. U1, U2, U3,
U4; Bl. T15, T16, T17, T18; Bl. T19, T20, T21, T22, T23,
T24, str. Republicii, nr.16-47; COOP CONSUM, PUNCT
TERMIC, CROITORIE; str. Breslelor, nr.1-52.
21.09.2017, 10:00-12:00, Loc. Săcueni: str. Libertății
cu blocurile: T6-T7, T3-T4-T5, T16, T22, T21, T1; str.
Zolyomi David, nr.10/A
22.09.2017, 10:00-12:00, Loc. Valea lui Mihai: str.
Morii, nr.1-21; 6-34; str. Ady Endre, nr.31-43; 10-22; str.
Dunării, nr.62-74; 77-91; str.Weselenyi Miklos, nr.1-19;
2-24 (Medicor, Moara și Brutaria Gazsi).
22.09.2017, 13:00 -15:00, Loc. Valea lui Mihai: str.
Republicii, nr.51-67; 50-88; str. Gheorghe Doja, nr.1-11;
2-36; str. Târgului, nr.1-5; 2-8 (pompa apa str. Republicii).

