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ANAF. Începând cu luna mai

Sancţiuni aspre pentru
nedotarea cu case de marcat
Inspectorii antifraudă vor
intensiﬁca în această perioadă acţiunile de control tematic a respectării de către
operatorii economici a obligaţiei de dotare cu aparate de
marcat cu jurnal electronic şi
vor stabili termene de dotare
scurte.

Conform unui comunicat
de presă recent al Ministerului Finanțelor Publice (MFP),
începând cu prima zi a lunii
mai 2019, inspectorii Fiscului
vor amenda și vor suspenda
activitatea companiilor care
la momentul controlului nici
măcar nu și-au comandat case
de marcat cu jurnal electronic.
Operatorii economici care nu
respecta obligaţia legată de dotarea cu aparate de marcat cu
jurnal electronic vor ﬁ aspru
sancţionaţi începând cu data
de 1 mai 2019. Firmele care încalcă această obligaţie ﬁscală
vor primi amenda între 8.000
- 10.000 lei şi suspendarea activităţii economice în punctul
de lucru până la dotarea cu
aparat de marcat electronic
ﬁscal şi prezentarea dovezii de
plată a amenzii. În plus, ﬁrmelor le vor ﬁ conﬁscate sumele
nejustiﬁcate. Excepţia o reprezintă situaţiile în care se constată că operatorul economic
a comandat deja necesarul de
aparate de marcat electronice
ﬁscale cu jurnal electronic şi

S.C. Administrația Domeniului
Public S.A. Oradea
selectează, pentru Nymphaea Aquapark
Oradea,
Personal la curățenie.
Condiții minime: absolvent de min. 10
clase.
Selecția va avea loc în data de 24.04.2019,
la Aquapark Nymphaea.
Dosarele se depun la sediul S.C. A.D.P.
S.A. Oradea, str. Gheorghe Dima nr. 5,
până la data de 23.04.2019, ora 10, și vor
conține: cerere de înscriere, copia actului de
identitate, C.V., copii după actele de studii,
adeverință de la medicul de familie și cazier
judiciar.
Informații suplimentare la tel.: 0259479148.

Sărbătorile Pascale

Dublă oportunitate pentru
angajaţi şi angajatori
a solicitat instalarea acestora.
Acţiunea de control tematic,
dispusă de Ministerul Finanţelor Publice, este determinată
de diferenţa foarte mare dintre
numărul de 504.966 de aparate de marcat înregistrate în
sistemul informativ al ANAF
şi puse pe piaţă şi, respectiv,
numărul de 344.020 de aparate de marcat puse în funcţiune
la contribuabili. De asemenea,
în luna martie, comparativ cu
luna februarie, a fost înregistrată scăderea cu circa 39% a
numărului aparatelor de marcat instalate la contribuabili,

şi cu circa 20% a numărului
aparatelor de marcat înregistrate de distribuitorii autorizaţi
în sistemul ANAF. La nivelul
majorităţii distribuitorilor autorizaţi şi a unităţilor acreditate pentru comercializare există
stocuri de aparate de marcat
noi şi nu mai sunt semnalate
diﬁcultăţi legate de lipsa capacităţii de instalare a unităţilor
de service. Este important de
ştiut că ICI Bucureşti a emis
avize tehnice favorabile, iar
MFP a emis autorizaţii de distribuţie, pentru toate tipurile
de aparate de marcat, inclusiv

pentru cele destinate activităţilor economice în care sunt
utilizate modele dedicate, respectiv taximetrie, mari retaileri, schimb valutar, comerţ cu
carburanţi (95 modele existente pe piaţă). Până la 1 mai 2019,
nerespectarea acestei obligaţii
se va aﬂa sub incidenţa Legii
prevenirii, adică ﬁrmele nu vor
ﬁ amendate de la prima abatere, ci li se va întocmi un plan
de conformare, apoi se va aplica sancţiunea dacă acesta nu
este respectat.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Primă de comercializare Exporturile României
Peste 70 miliarde de euro
pentru fermieri
Primă de comercializare de 200 euro/tonă
pentru produsele agricole primare livrate
din ferme către unităţi de procesare și 100
de euro/tonă pentru produsele din fermele
românești pe care fermierii le vând în piețe.
Valoarea anuală a primei de comercializare
nu trebuie să depășească 20.000 de euro/fermier, în cazul produselor agricole livrate procesatorilor și 10.000 de euro/fermier pentru
produsele vândute în piață. Măsura va avea un
caracter temporar, cu aplicabilitate pentru un
termen de trei ani, începând de la 1 ianuarie
2020, astfel încât fermierii să vadă beneﬁciile
comercializării produselor în regim oﬁcial, ﬁscalizat, stimulându-se astfel prezenţa şi menţinerea acestor produse în economia oﬁcială. De
asemenea, măsura adresată fermierilor români
va avea un impact bugetar pozitiv, astfel că,
pentru ﬁecare tonă de produs agricol stimulat
să intre în economia oﬁcială, statul va încasa, direct sau indirect, chiar în cursul anului
respectiv, peste 200 euro/tonă, stimulânduse aproape toate sursele ﬁscale: TVA încasat
chiar înainte de obţinerea primei de comercializare, care pentru producţia zootehnică înseamnă o valoare superioară primei; impozit
pe proﬁt mai mare de la procesatori; impozite
şi contribuţii mai mari, ca urmare a stimulării
creşterii afacerilor procesatorilor.
 Doina A. NEAGOE

Construcţia de automobile şi piese
auto, industria prelucrătoare, agricultura şi software-ul sunt câteva
dintre sectoarele care vor asigura depăşirea pragului istoric la exporturi
de 70 de miliarde de euro, arată o
analiză privind comerţul internaţional, prezentată de Moneycorp.
În 2018, economia românească a exportat bunuri şi servicii de peste 67,7
miliarde de euro, în creştere cu 81,3%
faţă de 2010 (37,3 mld. euro), şi cu 8,1%
peste nivelul din 2017. Estimările privind evoluţia din 2019 indică o creş-

tere ceva mai temperată faţă de anul
precedent, de sub 7%, spre nivelul de
72,4 mld. euro. Potrivit analizei, sectorul auto şi producătorii de piese auto
în prim-plan, are şansa de a asigura, în
acest an, principalul vector de creştere
al exporturilor, după ce, în 2018, au asigurat 18,8% din volum (12,7 mld.euro),
în creştere cu aprox. 13% faţă de anul
precedent. Exporturile de maşini şi
aparate, echipamente electrice, etc., au
reprezentat 28,7% din totalul exporturilor din 2018, în creştere cu 9,1% faţă
de anul precedent.
 Doina A. NEAGOE

ANAF

Rambursări de TVA de aproape 2 miliarde lei
Potrivit unui comunicat de presă
al instituţiei Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală (ANAF) rambursează, în aprilie 2019, TVA în valoare de 1,934 miliarde lei.
Suma include, în ordinea vechimii,
toate deconturile de TVA soluţionate
prin decizii de rambursare înregistrate în baza de date până la 23 februarie
2019. Astfel, deconturile cu restituire

şi compensare se ridică 1,483 miliarde
lei. De asemenea, deconturile cu compensare integrală au un cuantum de
421,8 milioane lei. ANAF precizează
că în cazul deconturilor cu compensare parţială, suma este de 29,6 milioane
lei. Pentru sumele de restituit, care totalizează 1,450 miliarde lei, plata efectivă este realizată în două tranşe: 529,8
milioane lei plus 920,3 milioane lei.
 Doina A. NEAGOE

Vacanţa prelungită de Paşte şi 1 Mai aduce
o dublă oportunitate pentru angajaţi şi angajatori, care pot oferi atât tichete cadou, cât
şi tichete de vacanţă, beneﬁciind de scutiri
de impozite şi taxe salariale şi patronale.
Astfel, 14.000 de companii vor oferi anul
acesta angajaţilor tichete cadou de Paşte, în
timp ce 3.000 de companii şi instituţii publice
le vor acorda şi tichete de vacanţă de 1 Mai.
Conform analizelor efectuate de compania
Edenred România, tichetele cadou sunt pe
locul 4 în topul beneﬁciilor extrasalariale
acordate de companii în România, iar tichetele de vacanţă pe locul 5, alături de tichete de
masă, decontarea transportului, asigurări sau
abonamente medicale private. Potrivit cadrului
ﬁscal (Legea 227/2015), de Paşte, angajatorii
pot oferi ﬁecărui angajat şi ﬁecărui copil minor
al unui angajat tichete cadou în valoare de 150
de lei. Tichetele cadou astfel oferite sunt scutite
de impozite şi taxe sociale atât pentru companii, cât şi pentru salariaţi, şi sunt deductibile
în limita a 5% din valoarea cheltuielilor cu
salariile personalului.
 Doina A. NEAGOE

Ameliorarea raselor de
animale

Plăţi către fermieri
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) informează că începând
cu data de 8 aprilie, Centrele judeţene APIA
efectuează plata ajutorului de stat pentru
ameliorarea raselor de animale, aferent lunii
decembrie și trimestrului IV 2018.
Suma totală autorizată la plată este de
7.154.315 lei și se acordă de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,pentru un număr de 46 solicitanţi care au accesat această formă de ajutor
în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.
1179/2014 privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor,
cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
 Doina A. NEAGOE

