4 Economie

Luni, 14 noiembrie 2016

ANAF:

Noi formulare de înregistrare
ﬁscală a contribuabililor
Pe site-ul ANAF a fost
publicat la începutul lunii noiembrie Proiectul de
lege prin care se completează OPANAF nr.3698/2015
pentru aprobarea anumitor
formulare de înregistrare
ﬁscală a contribuabililor și a
tipurilor de obligații ﬁscale
care formează vectorul ﬁscal.

Companiile străine cu sediul
conducerii efective în România, în calitatea lor de persoane
rezidente, au de îndeplinit anumite obligații ﬁscale în România, aşa cum acestea sunt reglementate de Codul ﬁscal și,
în consecinţă, au calitatea de
contribuabili - așa cum acesta
este deﬁnit de Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările
și completările ulterioare. În
consecinţă, această categorie
de contribuabili are, potrivit
art. 82 din Codul de procedură
ﬁscală, obligația de înregistrare ﬁscală, ANAF propunând
un Formular special pentru înregistrare ﬁscală - “Declarație
de înregistrare ﬁscalã/Declarație de mențiuni/Declarație
de radiere pentru persoanele
juridice străine care au locul
de exercitare a conducerii efective în România (016)”.
Totodată, unele formulare
aprobate prin OPANAF nr.
3698/2015 vor ﬁ actualizate.
Astfel, Formularul 015 - “Declarație de înregistrare ﬁscală/

„Programul pentru școli”
este un program cu precădere
educativ, menit să-i familiarizeze pe copii cu un stil de
viaţă sănătos, apropiindu-i de
mediul rural ca sursă a produselor pe care le consumă,
„Programul pentru şcoli” are
la bază două componente: distribuţia propriu-zisă a produselor şi măsurile educative care
o însoţesc. Totodată, „Programul pentru şcoli” încurajează
achiziţiile locale sau regionale,

SC. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA. organizează la data de
25.11.2016 ora 12 la sediul social din Mun.
Oradea, P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 21, Jud. Bihor
o procedură de licitaţie publică – cu strigare
în vederea închirierii de spaţii comerciale în
Piaţa Rogerius – Etaj – Zona: FAST-FOOD.
Datele privind identiﬁcarea spaţiilor, suprafeţele şi caracteristicile acestora, condiţiile şi
instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a
procedurii se pot obţine de la sediul organizatorului licitaţiei.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 90 lei /
mp. la care se adaugă TVA.
Terasele interioare aferente spaţiilor comerciale sunt puse la dispoziţia locatarilor în mod
gratuit. Termenul limită de depunere a documentaţiei de caliﬁcare este 25.11.2016 ora 10.

Fonduri pentru promovarea
produselor agricole
Fondurile vor ﬁ alocate pentru promovarea produselor agricole europene, atât
în interiorul, cât şi în afara UE, precum şi
pentru sprijinirea consumului de produse
UE peste hotare.

Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au
sediu permanent în România,
secțiunea “Categorii de obligații ﬁscale de declarare cu caracter permanent” se modiﬁcă
prin: introducerea contribuției
pentru concedii și indemnizații
(datorată de angajator); introducerea obligației referitoare
la taxe datorate potrivit OUG
nr.77/2009 privind organizarea
și exploatarea jocurilor de noroc, cu modiﬁcările și completările ulterioare (eliminată din
secțiunea “Alte categorii de
obligații ﬁscale”). În ceea ce
priveşte Formularul 020 - ”Declarație de înregistrare ﬁscală/

Declarație de mențiuni pentru persoane ﬁzice române și
străine care dețin cod numeric
personal, secțiunea “Categorii
de obligații ﬁscale de declarare
cu caracter permanent” va ﬁ
modiﬁcată prin introducerea
perioadei ﬁscale de declarare
lunară potrivit legii, pentru impozitul pe venitul din salarii și
pe venituri asimilate salariilor
și contribuții sociale, în cazul
persoanelor ﬁzice care desfăşoară activitate în România și
care obțin venituri din salarii
sau venituri asimilate salariilor de la angajatori nerezidenți.
Un alt formular care suferă
modiﬁcări este F030 – ”Declaraţie de înregistrare ﬁscală/

Declarație de mențiuni pentru
persoane ﬁzice care nu dețin
cod numeric personal”, secțiunea “Categorii de obligații
ﬁscale de declarare cu caracter
permanent”, care va ﬁ modiﬁcată prin completarea vectorului ﬁscal cu perioada ﬁscală de
declarare lunară potrivit legii,
pentru impozitul pe venitul
din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale, în cazul persoanelor ﬁzice care desfăşoară activitate în
România și care obțin venituri
din salarii sau venituri asimilate salariilor de la angajatori
nerezidenți.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

„Programul pentru școli”- Ne-aţi solicitat:
Noile prevederi privind
o şansă pentru fermieri
desfăşurarea activităţii PFA
Potrivit unui comunicat
transmis de Ministerul Agriculturii, actualele programe
de încurajare a consumului
de fructe şi de distribuire a
laptelui în şcoli vor ﬁ uniﬁcate, din 2017-2018, într-un
singur program cu ﬁnanțare
europeană, denumit „Programul pentru școli”.

ANUNŢ LICITAŢIE

lanţul scurt de aprovizionare,
având la dispoziţie fonduri europene în valoare de 6.866.848
euro pentru schema de fructe
şi legume şi 10.399.594 euro
pentru schema de lapte şi produse lactate. Banii provin din
Fondul European de Garantare
Agricolă al Politicii Agricole
Comune. Până la 15% din aceste fonduri pot ﬁ alocate pentru
implementarea diferitelor măsuri educative de însoţire, precum vizite la ferme, la târguri
şi expoziţii agricole, organizarea de concursuri tematice,
ateliere de gătit şi de degustare etc. Până la sfârşitul anului
2016 şi până în luna iunie 2017,
MADR va promova actul de
bază şi normele de implementare aferente pentru a începe
derularea programului în timp
util.
 Doina A. NEAGOE

Legea 182/2016 pentru
aprobarea OUG nr. 44/
2008 privind desfăşurarea
activităţii economice de
către persoanele ﬁzice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, va intra în vigoare începând cu data de 17
ianuarie 2017.

Persoana ﬁzica autorizată
poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de Clasiﬁcarea activităţilor din economia
naţională (CAEN)
PFA
poate desfăşura activităţile
pentru care este autorizată,
singură sau împreună cu cel
mult 3 persoane, angajate de
aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de
muncă încheiat şi înregistrat
în condiţiile legii. Persoana
titulară a PFA poate cumula
calitatea de persoană ﬁzică

autorizată cu cea de salariat
al unei terţe persoane care
funcţionează atât în acelaşi
domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA
este autorizată. PFA poate
stabili relaţii contractuale,
în condiţiile legii, cu orice
persoane ﬁzice şi juridice, cu
alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei
activităţi economice, fără ca
aceasta să îi schimbe statutul
juridic. Persoana ﬁzică care
desfăşoară activităţi economice ca PFA este asigurată
în sistemul public de pensii
şi alte drepturi de asigurări
sociale şi are dreptul de a ﬁ
asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al
asigurărilor pentru şomaj, în
condiţiile prevăzute de lege.
 Doina A. NEAGOE

Comisia Europeană a adoptat Strategia de
promovare a produselor agricole europene în
2017, care dispune de un buget de 133 milioane
de euro. Executivul comunitar precizează că
un apel pentru depunere de propuneri pentru a
beneﬁcia de bugetul de promovare pe 2017 va ﬁ
lansat cel mai târziu în luna ianuarie 2017. Organizaţiile interesate pot depune cereri pentru
campaniile lor, care de obicei se întind pe o perioadă de trei ani, şi care vor ﬁ coﬁnanţate de
CE în proporţie de 70% – 85%. Bugetul pentru
promovarea produselor agricole europene în
2017 are şi o sumă suplimentară de 9,5 milioane de euro - pentru acţiunile de promovare care
vor ﬁ gestionate direct de Comisia Europeană, 63 milioane de euro – pentru programele
simple de promovare pe pieţele din ţările terţe
precum şi alocarea a 15 milioane de euro pentru programele de promovare destinate să
crească gradul de conştientizare al agriculturii
sustenabile şi rolului jucat de agricultură în
combaterea încâlzirii climei.
 Doina A. NEAGOE

Săptămâna 14.11.2016-18.11.2016
1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
16.11.2016 orele 08-15 Loc. Aleșd: cart. Șoimul cu
bl.: Q4, Q5, Q6, X18; Loc. Aleșd cu str.: Lalelelor, Piața
Unirii, Teiului, Dâmboviței, Florilor, Castanilor; Loc.
Butan; Loc. Huta Marca (Sălaj).
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL MARGHITA
16.11.2016 orele 09-15 Loc. Cheţ (parţial).
3. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
16.11.2016 orele 09-15 Loc. Şimian (Ferma Kolling).
4. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL BEIUŞ
16.11.2016 orele 09-17 Loc. Căpâlna; Loc. Săldăbagiu
Mic; Loc. Vintere; Loc. Suplac de Tinca; Loc. Ursand;
Loc. Hodișel; Loc. Poclușa de Beiuș; Loc. Șoimi; Loc.
Holod; Loc. Vintere.
5. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL SALONTA
16.11.2016 orele 09-16 Loc. Salonta: str. Oradiei p.,
I.C. Brătianu, Szechenyi Istvan, József Attila, 7 Iunie,
Haiducilor, Cantacuzino, Sportului, Toldi, Horea p.,
Cloşca p.
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
16.11.2016 orele 09-17 Loc. Oradea: str. Lăpuşului,
Alexandru Cazaban, Oneştilor, Salcȃmilor (p), Erofte
Grigore, Verii, Meziadului, Barcăului, Tudor Vladimirescu, Splaiul Crişanei, Poieniţei, Constantin Brȃncoveanu, Simion Barnutiu (p), Comarnicului, William Shakespeare, P-ţa Cazărmii, Crişului, Roşiorilor, Plevnei,
Simion Ștefan (P), Principatele Unite, B-dul Decebal
(p.), Satelitului, Retezatului, Constructorilor, Theodor
Neculuță, Călărașilor, Clujului (p)., Căii Ferate, Timotei
Cipariu, Grădinarilor (p), Eftimie Murgu (p), Cardinal
Iuliu Hossu (p), Seleușului (p), Războieni (p), Someșului
(p), Școalelor.
7. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL RURAL
16.11.2016 orele 09-17
Loc. Ceica (parțial);
Loc. Fughiu (parțial); Loc. Ciuhoi (parțial); Loc. Burzuc
(parţial), Loc. Oşorhei (parţial); Loc. Sâniob (parțial);
Loc. Sarcău; Loc. Nădar; Loc. Fegernicul Vechi; Loc.
Sârbi; Loc. Fegernicul Nou; Loc. Chioag; Loc. Almașu
Mic; Loc. Burzuc; Loc. Sfârnaș.
8. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL ŞTEI
16.11.2016 orele 09-15 Loc. Lazuri de Beiuș, Cusuiuș,
Sudrigiu, Rieni, Cucuceni, Lunca - Ulița de Jos.

