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ANAF. Certificatul de atestare fiscală

Se schimbă regulile de obţinere
Certificatul de atestare fiscală arată modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate statului şi se emite de
unitatea fiscală competentă
la solicitarea contribuabilului.

Ordinul ANAF nr. 3008/2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscal nr. 3654/2015
privind aprobarea procedurii
de eliberare a certificatului de
atestare fiscală, a certificatului
de obligaţii bugetare, precum
şi a modelului şi conţinutului
acestora aduce o serie de modificări privind certificatul de
atestare fiscală. Reamintim că
documentul reflectă îndeplinirea, de către contribuabili, a
obligațiilor de plată a taxelor,
impozitelor, contribuțiilor sau
altor venituri datorate de către
contribuabil. Concret, o primă modificare este legată de
modalitatea depunerii cererii
pentru obținerea certificatului,
pe lângă variantele existente în
prezent, cererea de eliberare a
certificatului de atestare fiscală
putând fi depusă și prin intermediul sistemului informatic
pus la dispoziţia autorităţilor
şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi
locală în vederea furnizării de
servicii, precum și prin inter-

mediul sistemului informatic
pus la dispoziţia instituţiilor de
credit, în spaţiul privat de pe
website-ul ANAF. Reamintim
că, acum, prevederile legale
permit depunerea cererilor la
registratura organului fiscal
central competent, transmiterea lor prin poștă, cu scrisoare
recomandată cu confirmare de
primire sau prin intermediul
Spațiului Privat Virtual. De
asemenea, o altă modificare
prevăzută în ordinul ANAF vizează transpunerea în legislație
a unei prevederi prezente în
Codul de procedură fiscală,

Listate la BVB

mai precis - după intrarea în
vigoare a proiectului, certificatul de atestare fiscală va putea
fi utilizat de către contribuabili timp de 30 de zile de la
data emiterii sau timp de 90 de
zile, în cazul persoanele fizice
care nu desfăşoară activităţi
economice în mod independent sau nu exercită profesii
libere, inclusiv sub forma asocierilor. “(...) inclusiv sub forma asocierilor”. Potrivit legii,
Certificatul de atestare fiscală
se obține în cel mult trei zile
de la depunerea cererii și se

întocmeşte în două exemplare
originale, din care un exemplar
se comunică solicitantului, iar
cel de-al doilea este păstrat la
organul fiscal central emitent
şi se arhivează la dosarul fiscal
al contribuabilului. De precizat, în încheiere, că Ordinul
ANAF nr. 3008/2019 a fost publicat la data de 26 noiembrie
în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 945, prevederile urmând să
fie aplicate în 30 de zile, adică
din data de 26 decembrie a.c.
n Doina
ARONESCU-NEAGOE

Pentru perioada 2020-2024

Valoarea companiilor
Registrul agricol – noi modificări
românești - 106,3 miliarde lei
Valoarea totală de tranzacționare pe segmentul de acțiuni a fost de 1,77 miliarde
euro de la începutul anului și până la finalul lunii octombrie, anunță Bursa de Valori
București (BVB), care precizează că, la finalul primelor zece luni din acest an, valoarea de piață a companiilor românești listate
la BVB era de 106,3 miliarde lei, echivalentul a 22,3 miliarde euro.
Toți indicii BVB au înregistrat creșteri de
două cifre după primele 10 luni. Indicele BETTR, care include și dividendele, a avansat cu
40%, iar indicele BET-FI a crescut cu 22%
de la începutul anului, arată un comunicat al
BVB.
„Piața de capital din România și-a consolidat ritmul de creștere la finalul primelor zece
luni din acest an, dupa ce toți indicii Bursei de
Valori București (BVB) și-au păstrat evoluțiile
puternic pozitive. Indicii care au inclus și dividendele au avut, de departe, cel mai important
avans. BET - Total Return (BET-TR), care include și dividendele oferite de companiile din
BET, a crescut cu 40%, iar BET-XT-TR, care
include cele mai tranzacționate 25 de companii, dar și dividendele acordate de acestea, a
înregistrat o creștere de 37%”, menționează
BVB. La finalul lui octombrie, BET-FI, indicele care include cele cinci societăți de investiţii
financiare și Fondul Proprietatea, a crescut cu
22%.
n Doina A. NEAGOE

Ministerul Agriculturii a publicat
pe pagina sa, la sfârșitul săptămânii
trecute, un proiect de Hotărâre de
Guvern care stabilește noile formulare pentru Registrul agricol pentru
perioada 2020-2024.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, instituţiile
publice au obligaţia de a elabora norme tehnice privind completarea registrului agricol, aprobate prin ordin
comun al conducătorilor instituţiilor
respective, este menționat în proiectul de act normativ, este menționat în
proiectul de hotărâre de Guvern. La
elaborarea formularelor au fost avute
în vedere formularele registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
218/2015. Rolul acestor formulare este
de a transmite informația între diferite elemente, respectiv instituţii, astfel
încât datele cuprinse să reflecte situaţia reală din teren şi să evite blocajele
întâlnite în procedura de identificare a
producătorilor agricoli și de acordare a
formelor de sprijin, este argumentat în
Nota de fundamentare la proiectul de
act normativ. Printre noile formulare
se numără: componenţa gospodăriei/
exploataţiei agricole fără personalitate juridică unde sunt incluse Numele

şi prenumele membrilor gospodăriei/
exploataţiei agricole fără personalitate juridică, codul numeric personal,
cine este cap gospodărie, legături de
rudenie; terenuri aflate în proprietate;
identificarea pe parcele a terenurilor
aflate în proprietate; modul de utilizare
a suprafețelor agricole situate pe raza
localității; suprafața arabilă situată pe
raza localității - culturi în câmp; culturi
succesive în câmp, culturi intercalate,
culturi modificate genetic pe raza localităţii; animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate, în
condiţiile legii; utilaje, instalaţii pentru
agricultură, mijloace de transport cu
tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului etc; atestatele de
producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate etc.
n Doina A. NEAGOE

ANOFM. Pentru angajatori

Obligaţia anunţării
locurilor de muncă vacante

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă reamintește tuturor angajatorilor că au obligația de a comunica agențiilor
județene pentru ocuparea forței de muncă
(AJOFM) toate locurile de muncă vacante,
în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.
Comunicarea locurilor de muncă vacante
se realizează prin completarea şi transmiterea
Anexei 1A din Normele metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 76/2002. De asemenea,
angajatorii au obligaţia să comunice şi ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost
declarate la AJOFM, în termen de o zi de la
data ocupării acestora, în condiţiile legii. În
acest sens, angajatorii completează şi transmit
Anexa 1B din Normele metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 76/2002. Locurile de muncă
vacante sunt, potrivit actului normativ mai sus
menționat, locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de
muncă sau de serviciu, precum şi locurile de
muncă nou-create. Angajatorii care au încadrat
în muncă, conform legii, persoane din rândul
beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj au
obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care
aceştia au fost înregistraţi, conform art.41 alin.
(2) din Legea nr.76/2002. Nerespectarea prevederilor art. 10 din Legea nr 76/2002 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
3.000 lei la 5.000 lei, iar nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2) constituie contravenție
și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei.
n Doina A. NEAGOE

Activele fondurilor de pensii
facultative

Peste 2,43 miliarde lei

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de peste 2,43 miliarde lei, la 31
octombrie 2019, în creștere cu 21,7% comparativ cu nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2018, conform datelor Autorității de
Supraveghere Financiară (ASF).
Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 1,373 miliarde lei,
respectiv 56,4%. Pe locul doi se aflau acțiunile,
cu 600,509 milioane lei (24,67%). Obligațiunile
corporative se situau pe locul trei din acest
punct de vedere, cu 210,930 milioane lei, respectiv 8,66% din totalul activelor. Potrivit datelor ASF, valoarea activului total al fondurilor
de pensii de la Pilonul III era de 2,434 miliarde
lei, la 31 octombrie 2019, iar valoarea activului net era de 2,430 miliarde lei. Fondurile de
pensii facultative aveau 494.894 de participanți
la 31 octombrie 2019.
n Doina A. NEAGOE

Eurostat: La gaze, în UE

România și Ungaria, cele
mai scăzute prețuri

Conform datelor publicate de Oficiul
European de Statistică (Eurostat), în primul
semestru din acest an, România și Ungaria au
avut cel mai mic preț mediu (exprimat în euro)
la gazele naturale destinate consumatorilor
casnici (ambele 3,5 euro pentru 100 kWh).
Față de perioada corespunzătoare din 2018,
cele mai semnificative scăderi ale prețului
gazelor naturale pentru gospodării, exprimat în
moneda națională, s-au consemnat în Danemarca, Ungaria și Austria, iar cele mai importante
majorări în Bulgaria, Letonia și Estonia. În
primele șase luni din 2019, în UE prețul mediu la
energia electrică destinată populației a crescut la
21 euro pentru 100 kWh, de la la 20 euro pentru
100 kWh cât s-a înregistrat în perioada similară
din 2018. Prețul mediu în UE la gazele naturale
s-a menținut stabil și s-a situat la 6 euro pentru
100 kWh, în primul semestru din 2019.
n Doina A. NEAGOE

