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ANAF

Precizări privind obligaţiile
declarative ale PFA
Determinarea
venitului
anual se efectuează pe baza
cursului de schimb al pieţei
valutare, comunicat de BNR,
din ziua precedentă celei în
care se depune declaraţia
unică privind impozitul pe
venit şi contribuţiile sociale
datorate.

Potrivit art. 120 din Codul
Fiscal, contribuabilii care desfăşoară activitate, în cursul
anului ﬁscal, în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică,
sunt obligaţi să depună la Fisc
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele
ﬁzice, pentru venitul estimat a
se realiza în ﬁecare an ﬁscal,
indiferent dacă în anul ﬁscal
anterior au înregistrat pierderi,
până la data de 15 martie inclusiv a ﬁecărui an. De la prevederile menţionate fac excepţie
contribuabilii care realizează
venituri pentru care impozitul
se reţine la sursă. Contribuabilii care încep o activitate în
cursul anului ﬁscal sunt obligaţi să depună declaraţia unică
în termen de 30 de zile de la
data producerii evenimentului.
Contribuabilii care determină
venitul net pe bază de norme
de venit, precum şi cei pentru
care cheltuielile se determină
în sistem forfetar şi care au
optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele
ﬁzice completată corespunzător, în termenul precizat - 15

Pe ultimul loc
la achiziţiile online
Doar 23% dintre utilizatorii de Internet din România
au făcut achiziţii online în
2017, faţă de o medie de 68%
în Uniunea Europeană, arată
datele publicate de Eurostat.
Campionii achiziţiilor online
au fost anul trecut utilizatorii
de Internet din Marea Britanie (86%), Suedia (84%),
Danemarca, Germania, Luxemburg şi Olanda (ﬁecare
cu 82%), cel mai redus nivel
ﬁind înregistrat în 2017 în
România (23%), Bulgaria
(27%), Cipru (39%) şi Croaţia
(42%). Cumpărătorii online
cu vârsta între 16 şi 24 de ani
au reprezentat anul trecut cel
mai ridicat procent în Olanda
(90%), Suedia (89%) şi Marea Britanie (88%).
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martie inclusiv a ﬁecărui an. În
ceea ce priveşte contribuabilii
care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din
activităţi agricole, silvicultură
şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem
real şi care în cursul anului
ﬁscal îşi încetează activitatea,
precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune
la Fiscul competent declaraţia
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele ﬁzice, în
termen de 30 de zile de la data
producerii evenimentului. De
asemenea, contribuabilii care
obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veni-

turile din arendare pentru care
impunerea este ﬁnală, au obligaţia să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit
şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele ﬁzice, în termen
de 30 de zile de la încheierea
contractului între părţi. În situaţia în care intervin modiﬁcări ale clauzelor contractuale
sau în cazul rezilierii, în cursul
anului ﬁscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care
determinarea venitului brut se
efectuează potrivit prevederilor legale (art. 84 alin. 2) şi în
care chiria este exprimată în
lei sau reprezintă echivalentul
în lei al unei sume în valută,
venitul este recalculat de către
contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul
pe venit şi contribuţiile sociale

datorate de persoanele ﬁzice.
Determinarea venitului anual
se efectuează pe baza cursului
de schimb al pieţei valutare,
comunicat de BNR, din ziua
precedentă celei în care se depune declaraţia unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de PF.
ANAF mai precizează că, în
situaţia acelor contribuabili,
respectiv asociaţii fătră personalitate juridică care încep
o activitate în luna decembrie,
aceştia au obligaţia depunerii
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de PF până la
data de 15 martie, inclusiv, a
anului următor celui de realizare a venitului.
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AFIR. Afaceri neagricole

Peste 3.000 de antreprenori primesc
fonduri europene
Fondurile nerambursabile
pentru afaceri non-agricole
la sate, prin cele două linii de
bani europeni, au fost astfel
epuizate, în perioada de programare 2014-2020.
Potrivit datelor AFIR, un
număr de 3.025 de afaceri neagricole deschise la sate au
semnat contracte de ﬁnanțare
pentru a primi în total fonduri
nerambursabile de 271 de milioane de euro din submăsurile 6.2 și 6.4 ale Programului
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, sumă
din care au fost plătite antreprenorilor selectaţi 135 milioane de euro. În total AFIR a

primit online peste 8.600 de
solicitări de ﬁnanțare pentru
investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole
în mediul, valoarea fondurilor
europene solicitate prin cele
două linii de ﬁnanțare ﬁind de
769 de milioane de euro. Pe
domenii de afaceri, clasamentul cererilor de ﬁnanțare arată
așa: 5.130 de proiecte au fost
depuse pentru investiții legate de furnizarea de servicii în
mediul rural - servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare,
servicii de consultanță, contabilitate, juridice, service auto,
servicii foto-video sau salon
de înfrumusețare; 1.934 de
solicitări pentru infrastructura

în unitățile de tip agroturistic
și în activități de agrement;
1.135 cereri de ﬁnanțare pentru
activități pentru producerea
și comercializarea produselor
non-agricole; 482 de solicitări
de ﬁnanțare au fost depuse pentru activități meșteșugărești
(activităţi de artizanat, olărit,
brodat, prelucrare manuală a
ﬁerului, lânii, lemnului, pielii etc.). De asemenea, au mai
fost depuse 73 de cereri de
ﬁnanțare pentru investițiile în
producția de combustibil din
biomasă (fabricarea de peleți și
de brichete), în vederea comercializării.
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Eurostat

Prețul electricității cea mai mare creștere

România a înregistrat în primul semestru
din 2018 cea mai mare creștere din Uniunea
Europeană a prețului electricității, în timp
ce la nivelul UE prețul mediu per kilowat oră
pentru consumatorii casnici s-a situat la 20 de
euro, stabil comparativ cu primele șase luni
din 2017.
Potrivit datelor publicate de Oﬁciul European
de Statistică (Eurostat), în perioada ianuarie-iunie 2018, taxele și cotizațiile au reprezentat peste
o treime (37%) din prețul electricității pentru
consumatorii casnici din UE, în timp ce la gazele
naturale ponderea este de 27%. Între primul
semestru din 2017 și primul semestru din 2018,
cea mai mare scădere a prețului electricității
exprimat în monedă locală s-a înregistrat în
Polonia (-4,3%), Grecia (-3,6%), Letonia (-3,5%),
Malta și Germania (ambele cu -3,2%), iar cea
mai mare creștere a fost în România (14,1%),
Estonia (11,7%), Olanda și Croația (ambele cu
9,2%). Prețul mediu la gazele naturale destinate
consumatorilor casnici din UE s-a situat în primul semestru din 2018 la 6 euro per 100 kilowați
oră, stabil comparativ cu primele șase luni din
2017. Între primul semestru din 2017 și primul
semestru din 2018, cea mai mare scădere exprimată în monedă locală a prețului gazelor naturale
destinate consumatorilor casnici s-a înregistrat în
Estonia (-4,3%), Portugalia (-1,8%) și Luxemburg
(-1,7 %), iar cea mai mare creștere în Bulgaria
(14,9%), Lituania (9,3%) și Olanda (6,8%).
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În primele trei trimestre creștere economică de 4,2%

Produsul intern brut (PIB) a crescut, în trimestrul al treilea față de trimestrul anterior,
cu 1,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Față de același trimestru din anul 2017, PIB-ul
a înregistrat o creștere cu 4,3% pe seria brută
și cu 4,1% pe seria ajustată sezonier. În primele
nouă luni, PIB a crescut, comparativ cu perioada
similară din 2017, cu 4,2%, atât pe seria brută,
cât și pe seria ajustată sezonier. Seria ajustată
sezonier a PIB trimestrial a fost recalculată ca
urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul
al III-lea din 2018, ﬁind revizuită față de varianta
publicată la 10 octombrie 2018. Ca serie ajustată sezonier, în trimestrul al III-lea din 2017,
comparativ cu trimestrul anterior, PIB a crescut
cu 1,9%. Față de același trimestru din 2017, PIB
a înregistrat o creștere cu 4,1%. Ca serie brută,
comparativ cu același trimestru din anul precedent, în trimestrul al treilea din acest an, PIB a
înregistrat o creștere cu 4,3%.
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ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUŞ
organizează
DEZBATERE PUBLICĂ,

în data de 05.12.2018, la sediul Primăriei municipiului Beiuş din strada P-ţa Samuil Vulcan, nr.
16, în vederea consultării publicului - etapa a II-a,
cu privire la următoarea documentaţie:
ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL
PENTRU INTRODUCERE TERENURI CU
NR. CAD 104375 ŞI 104376 ÎN INTRAVILAN
CU FUNCŢIUNEA DE LOCUIRE ŞI SERVICII.
Amplasament - municipiul Beiuş, zona străzii
Burgundia Mică
Beneﬁciar – Hărdălau Marius şi Hărdălau Zorica
Dezbaterea publică va avea loc în Sala mică de
şedinţe din cadrul Primăriei municipiului Beiuş,
ora 9.00.
Documentaţia tehnică poate ﬁ consultată la
Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei
municipiului Beiuş de luni până vineri între orele
8.00-11.00, începând cu data de 20.11.2018.
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