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AJFP. În Bihor,

AJFP Bihor

La începutul lunii septembrie 2019, numărul de utilizatori cu sediul/domiciliul
ﬁscal în județul Bihor, utilizatori ai Spațiului Privat
Virtual era de peste 36.000
de persoane.

AJFP Bihor susține astăzi, 9 octombrie, de
la ora 14.00, la sediul CECCAR Bihor întâlnirea cu specialiștii în domeniu și în data de
18.10.2019, de la ora 11.00, la sediul ﬁscului
din Oradea, întâlnirea cu mediul de afaceri.

Peste 36.000 de utilizatori ai SPV
Ministerul Finanțelor Publice urmărește dezvoltarea
unui parteneriat corect între
Agenția Națională de Administrare Fiscală și contribuabili,
prin acordarea unor servicii
complete, moderne și accesibile. În acest context, au fost
implementate servicii electronice menite a facilita îndeplinirea obligațiilor declarative
și de plată ale contribuabililor.
Serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV) este ușor de accesat,
gratuit și disponibil 24 de ore
din 24, în toate zilele săptămânii, atât persoanelor ﬁzice, cât
și persoanelor juridice sau altor
entități fără personalitate juridică. SPV permite obținerea
informațiilor privind situația
ﬁscală, depunerea electronică a
declarațiilor ﬁscale și primirea
electronică a documentelor și a
actelor administrative ﬁscale.
Documentele comunicate prin
SPV au aceeași putere juridică, asemenea celor comunicate prin poștă sau ridicate la
ghișeele administrațiilor ﬁscale. Instrucțiunile privind înrolarea în SPV sunt disponibile
pe site-ul www.anaf.ro, la următorul link: SPV-Instrucțiuni.
Totodată, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Bihor din Oradea și

la serviciile ﬁscale teritoriale din Aleșd, Beiuș, Marghita
și Salonta, sunt la dispoziția
contribuabililor calculatoare
în sistem “self service”, de auto-servire, în vederea accesării
serviciilor oferite de Agenția
Națională de Administrare
Fiscală. La cerere, contribuabilii vor ﬁ îndrumați direct
de către inspectorii ﬁscali din
unitate, în vederea îndeplinirii
obligațiilor ﬁscale (înrolarea
în SPV, completarea și transmiterea declarației unice prin
SPV). Lista sediilor ANAF,
adresele sediilor, în care sunt
puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate
auto-servirii, se regăsește pe
site-ul ANAF, (www.anaf.
ro), la secțiunea: Servicii ofe-

APIA. Precizări privind

Plata subvenției
pentru motorină

În Ședința Guvernului din data de 2 octombrie a fost aprobată o Hotărâre care modiﬁcă HG nr.1174/2014 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizată în agricultură.
Plățile au început la data de 3 octombrie.
Prin actul normativ a fost completată lista beneﬁciarilor schemei de ajutor de stat ce vizează institutele/stațiunile de cercetare-dezvoltare,
eliminându-se astfel situațiile discriminatorii
privitoare la institutele care au ca obiect de activitate testarea și înregistrarea soiurilor la accesarea schemei de ajutor, începând cu anul 2020.
De asemenea, crește suma alocată pentru plata
ajutorului de stat în anul 2019, de la 580.000.000
lei la 595.606.000 lei. Aceste modiﬁcări vizează includerea institutelor care au ca obiect de
activitate testarea și înregistrarea soiurilor în
categoria beneﬁciarilor schemei de ajutor de
stat prin reducerea accizei la motorina utilizată și completarea resurselor ﬁnanciare necesare
pentru plata ajutorului de stat aferent perioadei
aprilie-iunie 2019. Potrivit oﬁcialilor, impactul
ﬁnanciar este de 15.606.000 lei și se asigură de
la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare
aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2019.
 Doina A. NEAGOE

rite de ANAF. De asemenea,
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor
informează contribuabilii că
SPV oferă o nouă facilitate,
este vorba despre posibilitatea
de a solicita şi de a primi, online, cazierul ﬁscal. Solicitarea
se transmite prin intermediul
Secțiunii
„Solicitări/Eliberare documente/Certiﬁcat de
cazier ﬁscal”, prin selectarea
CIF/CNP-ului pentru care se
dorește eliberarea certiﬁcatului şi menţionarea motivului
solicitării. Cazierul ﬁscal se va
regăsi în Secţiunea „Mesaje”.
AJFP Bihor reaminteşte contribuabililor că serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de
accesat, gratuit şi disponibil 24
de ore din 24, atât persoanelor

ﬁzice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. Acest serviciu
online permite obţinerea informaţiilor ﬁscale privind situaţia
ﬁscală, depunerea electronică
a declarațiilor ﬁscale şi primirea electronică a documentelor
şi a actelor administrativ ﬁscale. Documentele comunicate
prin Spaţiul Privat Virtual au
aceeaşi putere juridică cu cele
comunicate prin poştă sau la
ghişeu. Instrucţiunile privind
înrolarea în SPV sunt disponibile la adresa https://www.
anaf.ro/anaf/internet/ANAF/
servicii_online/Inregistrare_
persoane_ﬁzice.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Legea nr. 166/2019:

Obligaţii privind eticheta
unui produs la piață

Eticheta de produs va ﬁ pusă la
dispoziție de către administratorii
piețelor, care vor ﬁ obligați, acum, să
veriﬁce aﬁșarea documentelor de către producătorii agricoli.

Legea nr. 166/2019 privind stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieței
produselor din sectorul agricol, promulgată în aceste zile de preşedintele
României aduce modiﬁcări legate de etichetarea produselor pe care producătorii
agricoli le vând în piețe. Astfel, eticheta
de produs trebuie să conțină obligatoriu
următoarele elemente: numele și prenumele/ denumirea producătorului; denumirea produsului; localitatea de origine; data obținerii produsului; preț ul de
vânzare. Eticheta de produs va ﬁ pusă
la dispoziție de către administratorii
piețelor, care vor ﬁ obligați, acum, să
veriﬁce aﬁșarea documentelor de către
producătorii agricoli. Modiﬁcări a cunoscut şi articolul 14, alineatul (3), partea introductivă şi litera b) ale alineatului
(4) şi alineatul (5), care vor avea următorul cuprins: (3) Producătorii agricoli

au obligaţia aﬁşării la locul de vânzare
a etichetei de produs, pusă la dispoziţie
de administratorii pieţelor, care conţine
informaţiile prevăzute la art. 2 lit. f).
Administratorii pieţelor au obligaţia de
a informa organele competente pentru
veriﬁcarea activităţii de comercializare
cu produse agricole despre neaﬁşarea la
locul de vânzare, de către producătorii
agricoli, a etichetei de produs. Pe lângă
eticheta de produs, producătorii agricoli sunt obligați să aﬁșeze la locul de
vânzare și următoarele documente: copie după atestatul de producător și copie
după ﬁla din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor
agricoli persoane ﬁzice; sau copie după
certiﬁcatul de înregistrare la Registrul Comerț ului în cazul producătorilor
agricoli persoane ﬁzice autorizate/
întreprinderi individuale/ întreprinderi
familiale. De asemenea, administratorii
piețelor vor informa autoritățile dacă eticheta nu a fost aﬁșată, sau dacă sesizează alte nereguli, la locul de vânzare al
producătorilor agricoli.
 Doina A. NEAGOE

Astăzi, întâlnire
cu contribuabilii

Agenția Națională de Administrare Fiscală
a monitorizat, în anul 2019, la nivel național,
gradul de satisfacție a contribuabililor în
legătură cu serviciile oferite de instituție, în
cadrul întâlnirilor lunare organizate de ANAF,
pe tematici de interes. Astfel, din peste 2.300
de răspunsuri primite în decursul a două luni,
a reieșit că peste 98% dintre participanții la
întâlnirile organizate de ANAF apreciază că
primesc informații utile pentru desfășurarea
activității. De asemenea, peste 60% dintre
respondenți sunt interesați să participe și la
întâlniri organizate printr-un serviciu de tip
webinar, iar peste 47% sunt interesați să se
programeze online înainte de prezentarea la
sediul unităților ﬁscale. Întrebările formulate în
chestionar au urmărit obținerea de informații
necesare creșterii calității serviciilor oferite,
precum și sporirea gradului de satisfacție a
partenerilor ANAF. Cele mai frecvente propuneri ale contribuabililor, pe care ANAF le are
în vedere pentru a le materializa, s-au referit
la măsuri de simpliﬁcare în relația ANAF contribuabili, la acordarea unui timp mai mare
pentru desfășurarea întâlnirilor și distribuirea
unor pliante cu informații ﬁscale utile. De
precizat că AJFP Bihor susține astăzi, 9 octombrie, de la ora 14.00, la sediul CECCAR Bihor
întâlnirea cu specialiștii în domeniu și în data
de 18.10.2019, de la ora 11.00, la sediul ﬁscului
din Oradea, întâlnirea cu mediul de afaceri.
 Doina A. NEAGOE

Eurostat

Creşterea preţurilor
producţiei industriale
În august, cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor producției industriale au
fost raportate în România (4,7%), Bulgaria
(4,5%) și Luxemburg (2,9%), iar cele mai
semniﬁcative diminuări în Danemarca
(minus 4,4%), Spania (minus 2,5%), Italia și
Portugalia (minus 2,1%).
Prețurile producției industriale au scăzut în
august cu 0,8% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană, comparativ cu perioada similară din 2018, iar România a raportat cel mai
semniﬁcativ avans în rândul statelor membre,
arată datele publicate de Oﬁciul European de
Statistică (Eurostat). Conform datelor, prețurile
producției industriale au scăzut cu 0,5% în
zona euro și cu 0,4% în UE, în august comparativ cu luna precedentă. Cele mai mari creșteri
lunare ale prețurilor producției industriale
au fost raportate în Bulgaria (0,7%), Ungaria
(0,4%) și Slovenia (0,3%), iar cele mai semniﬁcative scăderi în Spania (minus 1,4%), Grecia
(minus 1,3%), Belgia, Danemarca și Lituania
(toate cu minus 0,7%). În august, comparativ
cu luna iulie, România a înregistrat o diminuare de 0,4% a prețurilor producției industriale,
după un avans de 0,9% în iulie.
 Doina A. NEAGOE

