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MADR. Pentru crescătorii de animale

ANUNȚ ANGAJARE

Scutiri de la plata
impozitului pe teren

Uniunea Democratică a Slovacilor
Și Cehilor din România

Suprafețele de teren care
nu generează venit impozabil
determinate conform prevederilor, calculate pe perioada
de stabulație a anului, pe cap
de animal și pe specii, sunt
prevăzute în anexa la ordin.

Potrivit unui Proiect Ordin
al Ministerului Agriculturii,
deţinătorii de animale sunt
scutiţi de la plata impozitului
pentru terenul agricol cultivat
cu soiuri de plante utilizate
în hrana animalelor deţinute
de aceştia. Potrivit prevederilor legale, suprafaţa de teren
agricol care nu generează venit impozabil se determină pe
baza cerințelor nutriționale ale
animalelor din speciile taurine, bubaline, ovine și caprine,
a producțiilor medii la hectar
obținute la soiurile de plante
utilizate în hrana animalelor
și a compoziției nutriționale a
acestora. Pentru deținătorii de
animale din speciile porcine
şi păsări, furajate cu nutrețuri
combinate care pot ﬁ alcătuite dintr-un amestec format
din soiuri de plante cultivate
pe terenurile proprii, respectiv
80% - pentru porcine și 70% pentru păsări şi din concentrate
industriale, respectiv 20% pentru porcine și 30% - pentru
păsări, suprafețele de teren care
nu generează venit impozabil
sunt cele necesare obținerii
soiurilor de plante utilizate în

Mai multe
autoturisme
înmatriculate

România se situează pe
locul 14 în Uniunea Europeană, cu un volum de 147.789
autoturisme noi înmatriculate în primele 11 luni ale
anului, având a două cea mai
mare creștere a înmatriculărilor de autoturisme noi din
UE.
Potrivit datelor Asociației
Constructorilor de Automobile din România (ACAROM),
în luna noiembrie 2019, înmatriculările de autoturisme noi
în UE au crescut cu 4,9% față
de noiembrie 2018, atingânduse un nivel de 1.175.959 unități.
În perioada ianuarie-noiembrie 2019, au fost înregistrate
creșteri ale înmatriculărilor de
autoturisme noi în Germania
(+3,9%), în timp ce în Franța,
Italia, Marea Britanie și Spania au fost înregistrate scăderi.
Volumul total al autoturismelor înmatriculate în UE a fost
de 14.123.228 unități.
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hrana animalelor care intră în
structura nutrețului combinat.
Noile reglementări stabilesc că
deţinătorii de animale vor calcula pe exploataţie suprafaţa de
teren agricol care nu generează
venit impozabil prin înmulţirea
suprafeţei, prevăzută în anexa
la prezentul ordin, cu numărul
de animale adulte deţinute, în
funcţie de specie. În afara perioadei de stabulație animalele
sunt întreținute pe pajiști naturale, suprafețe care, conform
prevederilor Codului ﬁscal,
nu generează venit impozabil.
Dacă suprafața de teren agricol
aﬂată în folosința deținătorului
de animale este mai mică sau
egală cu suprafața calculată de
acesta, se stabilește impozitul
pe baza normei de venit pen-

tru animale. În situația în care
suprafața de teren agricol aﬂată în folosința deținătorului de
animale este mai mare decât
suprafața calculată de acesta,
din suprafața totală se scade
suprafața calculată, iar impozitul se stabilește pe baza normei
de venit pentru animale și pe
baza normei de venit în sectorul vegetal pentru suprafaţa
excedentară. În situația în care
contribuabilul persoană ﬁzică,
persoană ﬁzică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială nu deține
animale și deține suprafață de
teren agricol, se stabilește impozitul pe baza normei de venit
în sectorul vegetal. Suprafeţele
care nu generează venit impozabil determinate pe perioada

de stabulație a anului, pe cap
de animal și pe specii sunt următoarele: pentru specia vaci
și bivolițe, suprafaţa pentru
perioada de stabulaţie/cap (ha)
– 1,06; oi - 0,14; capre - 0,10;
porci pentru îngrăşat - 0,06; păsări de curte - 0,005. De precizat că Ordinul privind stabilirea
metodologiei de calcul a suprafeţelor de terenuri cultivate cu
soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului
de animale deţinute de contribuabili, persoane ﬁzice/membri
ai asocierilor fără personalitate
juridică care nu generează venit
impozabil a fost publicat pe pagina oﬁcială MADR.
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Revisal. Salariu minim 2020

Termen limită de declarare

Începând cu data de 1 ianuarie 2020 ( conform Hotărârii
nr. 935/2019 ) salariul de bază
minim brut pe țară garantat
în plată va creşte de la 2.080
lei cât este în prezent la 2.230
lei lunar, pentru un program
normal de lucru în medie de
167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.
Angajatorii cu angajați care se
aﬂă în una din situațiile de mai
sus, sunt obligați să efectueze
modiﬁcările necesare și să le înregistreze în Revisal. Având în

vedere că noile prevederi intră
în vigoare începând cu data de
01.01.2020 și se referă strict la
modiﬁcările salariului brut, angajatorii au la dispoziție 20 de
zile lucrătoare de la data apariției
modiﬁcării, adică până în data
de 31.01.2020 inclusiv (având în
vedere că zilele de 1, 2 şi 24 ianuarie 2020 sunt zile libere legal).
Baza legală: „Orice modiﬁcare
a datelor prevăzute la art. 3 alin.
(2) lit. h) – (salariul de bază lunar
brut, indemnizațiile, sporurile,
precum și alte adaosuri, astfel

cum sunt prevăzute în contractul
individual de muncă sau, după
caz, în contractul colectiv de
muncă) se transmite în registru
în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modiﬁcării. Excepție fac situațiile în care
modiﬁcarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești
când transmiterea în registru
se face în termen de 20 de zile
lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoștință de
conținutul acesteia.”
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Lucrările de construcţii

Cele mai mari creșteri
Potrivit datelor publicate
de Oﬁciul European de Statistică (Eurostat), România,
Ungaria și Bulgaria au înregistrat cele mai mari creșteri
ale lucrărilor de construcții
din UE, în octombrie.
Comparativ cu perioada similară din 2018, lucrările de

construcții au scăzut cu 0,2%
în UE și au crescut 0,3% în
zona euro în octombrie, comparativ cu perioada similară
din 2018. Cel mai semniﬁcativ
avans a fost raportat în România (24,6%), urmată de Ungaria (20,5%) și Bulgaria (3,1%),
cele mai semniﬁcative scăderi

ﬁind în Polonia (minus 4,1%),
Slovenia (minus 4%), Belgia și
Marea Britanie (ambele cu minus 2,6%). În octombrie, comparativ luna precedentă, lucrările de construcții au scăzut cu
1% în zona euro și cu 1,2% în
Uniunea Europeană.
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organizează concurs pentru ocuparea postului de: Funcționar Administrativ Fz Bihor,
pe perioada nedeterminată.
Condiții speciﬁce și obligatorii pentru ocuparea postului: studii superioare, cunoașterea
limbii slovace, cunoscător a culturii slovace
din România, operare calculator, cunoașterea
modalitaților de cercetare si studiere a dinamici comunitații slovace din Romania, abilități
de muncă în echipă, disponibilitate de muncă
în afara orelor de program și în week-end.
Candidații interesați pot trimite până la data
de 30.12.2019, un C.V. la următoarea adresă de
e-mail: udscr.bihor@yahoo.com sau la sediul
U.D.S.C.R. F.Z. BIHOR. din loc. Valea Cerului, nr. 57A, com. Suplacu de Barcău, jud. Bihor.
Concursul va avea loc în data de 31.12.2019,
ora 10.00, la sediul UDSCR-F.Z. Bihor din
Valea Cerului.
Informații suplimentare se pot obține la sediul UDSCR din loc. Valea Cerului, nr.57/A,
com. Suplacu de Barcău, jud. Bihor și la nr. de
tel.: 0744/699.741.

ANAF a publicat

Formatul electronic al D222

Declaraţia 222 este o declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii
persoanelor ﬁzice care desfășoară activitate în
România şi care obţin venituri sub formă de
salarii şi asimilate salariilor din străinătate.
Declarația se completează și se depune de către
persoanele juridice, ﬁzice sau orice altă entitate
la care își desfășoară activitatea persoanele ﬁzice
potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 227/2015
privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare, care desfășoară activitate în
România și obțin venituri sub formă de salarii și
asimilate salariilor din străinătate. În categoria
persoanelor care au obligația să depună declarația
informativă sunt cuprinse: reprezentanțele din
România ale unor ﬁrme; asociații, fundații sau
organizații cu sediul în străinătate; organizații
și organisme internaționale care funcționează
în România etc. Pentru ﬁecare contribuabil care
obține venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate pentru activitatea
desfășurată în România se completează și se
depune câte o declarație. Declarația se depune ori
de câte ori apar modiﬁcări de natura începerii/
încetării activității în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de
30 zile de la data producerii evenimentului. De
precizat că formatul electronic este disponibil
spre descărcare pe site-ul ANAF.
 Doina A. NEAGOE

Un nou program

Start-Up Students
Ministerul Fondurilor Europene are în
discuție la Comisia Europeană programul
Start-Up Students, care ar putea sprijini
ﬁnanciar studenții care au abilități antreprenoriale pentru a lansa o afacere în domenii
de vârf, cum ar ﬁ IT, robotică sau automatizări industriale.
Potrivit reprezentanţilor ministerului de resort, un interes deosebit la Comisia Europeană
este pe zona tinerilor, astfel ca studenților care
au abilități antreprenoriale, care au elementele
de bază ale unui business să li se acorde șansa
să își poată iniția o astfel de afacere pe domenii prestabilite: robotică, în general activități
economice cu valoare adăugată mare. În plus,
tot pe fonduri europene s-ar putea acorda
burse doctorale. De asemenea, se ia în calcul
implementarea unui proiect național pentru
învățământul dual, o formă de învățământ care
să sprijine mediul de business.
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