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ANAF: Impozitului pe norma de venit

Termen limită 15 decembrie
pentru plata celei de-a doua tranşe
Venituri din desfăşurarea
unei activităţi agricole sunt
veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din cultivarea produselor
agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi
şi altele asemenea sau creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valoriﬁcarea
produselor de origine animală, în stare naturală.

Potrivit prevederilor Codului Fiscal, persoanele care dețin suprafețe agricole și efective de animale ce depășesc un
anumit plafon sunt obligate la
plata unui impozit, indiferent
dacă vând, sau nu, produsele
obținute. Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe
bază de norme de venit, fermierii ﬁind obligaţi la ghișeele
Fiscului cea de-a doua tranșă, mai exact 50% din suma
datorată. Conform legii, sunt
neimpozabile în limitele stabilite: cereale - până la 2 ha;
plante oleaginoase - până la 2
ha; cartof - până la 2 ha; sfeclă
de zahăr - până la 2 ha; tutun
- până la 1 ha; hamei pe rod până la 2 ha; legume în câmp
- până la 0,5 h; legume în spaţii
protejate - până la 0,2 ha; leguminoase pentru boabe - până la
1,5 ha; pomi pe rod - până la
1,5 ha; vie pe rod - până la 1
ha; arbuşti fructiferi - până la 1
ha; ﬂori şi plante ornamentale

BNR:

- până la 0,3 ha; vaci - până la
2; bivoliţe -până la 2; oi - până
la 50; capre - până la 25; porci
pentru îngrăşat - până la 6;
albine - până la 75 de familii;
păsări de curte - până la 100.
Depăşirea limitelor menţionate în tabelul anterior, generează impozitarea veniturilor, pe
bază de norme anuale de venit.
Articolul 106 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul
ﬁscal, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, stabileşte
că „normele de venit se propun de către entităţile publice
mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
pe baza metodologiei stabilite
prin Hotărâre a Guvernului, se
aprobă şi se publică de către

direcţiile generale regionale
ale ﬁnanţelor publice, până cel
târziu la data de 15 februarie
a anului pentru care se aplică
aceste norme de venit”. Contribuabilii care desfăşoară o
activitate agricolă pentru care
venitul se determină pe bază
de normă de venit au obligaţia
de a depune anual o declaraţie
– Formularul 221, la unitatea
ﬁscală competentă, până la
data de 25 mai inclusiv a anului ﬁscal, pentru anul în curs.
Pe baza declaraţiilor depuse de
contribuabili, Fiscul stabileşte
impozitul anual datorat, calculat prin aplicarea unei cote de
16% asupra venitului anual din
activităţi agricole stabilit pe
baza normei anuale de venit.

Impozitul astfel determinat reprezintă impozit ﬁnal şi nu se
recalculează. De precizat că,
potrivit prevederilor art.107
alin.(6) din Codul ﬁscal, plata impozitului anual stabilit
conform deciziei de impunere
anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale,
astfel: 50% din impozit până la
data de 25 octombrie inclusiv;
50% din impozit până la data
de 15 decembrie inclusiv. Nu
au obligaţii de declarare şi nu
datorează impozit persoanele
ﬁzice care deţin suprafeţe necultivate sau se încadrează în
limitele stabilite mai sus.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Modiﬁcări legislative

Rezerva
Comercializarea produselor
de aur –
accizabile
103,7 tone
La 30 noiembrie, rezervele valutare la BNR erau de
34,38 miliarde euro, în creștere de la 34,34 miliarde la
ﬁnele lui octombrie.

În noiembrie au fost intrări
de 804 milioane euro, reprezentând alimentarea contului
Comisiei Europene, modiﬁcarea rezervelor minime (RMO)
în valută constituite de bănci,
alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice și
altele. Ieşirile au însumat 764
milioane euro, reprezentând,
printre altele, plăţi de rate şi
dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută.
Rezerva de aur s-a menţinut
la 103,7 tone, dar, în condiţiile
evoluţiei preţurilor internaţionale, valoarea ei a scăzut la
3,73 miliarde euro.
 Doina A. NEAGOE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
(ANAF) informează operatorii economici că,
la data de 20 decembrie, expiră termenul limită de depunere a cererilor de înregistrare
privind eliberarea atestatelor pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro sau en
detail de produse energetice şi a atestatelor
pentru distribuţie şi comercializare angro de
băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat.
Termenul este stabilit potrivit “Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2329 privind modiﬁcarea
şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF
nr. 1849/17.06.2016 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem
angro sau en détail produsele energetice- benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier
licheﬁat şi biocombustibili, precum şi pentru
modiﬁcarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.
1850/17.06.2016 pentru aprobarea Procedurii de
înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun
prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare”. Având în
vedere cele de mai sus, ANAF atrage atenţia
că, la data de 20 decembrie a.c., atestatele emise

anterior îşi pierd valabilitatea. Totodată, Fiscul
informează că desfăşurarea activităţilor de distribuţie şi comercializare angro a băuturilor alcoolice şi tutunului prelucrat şi activităţilor de
comercializare în sistem angro şi/sau en detail a
produselor energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier licheﬁat, precum şi
a biocombustibililor fără deţinerea unui atestat
poate constitui infracţiune sau contravenţie şi se
sancţionează potrivit prevederilor legale.
 Doina A. NEAGOE

Săptămâna 12.12.2016-17.12.2016
1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
12.12.2016 orele 08-15 Loc. Aleșd: Cart. Ciorârliei,
Bl. X1, X2, X3, X4, şi Str. Lalelor, Piața Unirii, Teiului,
Dâmboviței, Florilor, Castanilor; Loc. Peștera (p); Loc.
Cuieșd
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL MARGHITA
12.12.2016 orele 11-14 Loc. Ciutelec (p).
12.12.2016 orele 09-17 Loc. Sânlazăr; Loc. Mișca (p)
3. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
12.12.2016 orele 09-15 Loc. Diosig: Str. Horea (p), Str.
T. Vladimirescu (p)
4. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL BEIUŞ
12.12.2016 orele 09-16 Loc. Beiuș cu str. Pandurilor,
Finișului, Târgul Mic, Plopilor, 1 Decembrie 1918, Niculiță Papp, Doinei, Viile peste Criș; Loc. Finiș; Loc. Fiziș;
Loc. Hodișel; Loc. Șoimi
5. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
12.12.2016 orele 09-16 Loc. Oradea: str. Depoului
(nr. 1-39), N. Beldiceanu, Cotnari, G. Vâlsan, Bihorului
(nr. 1-39), Călimăneștilor, Jiului, Cercului, Sinaia, V.
Cârlova, Rachetei, Teiușanu Demetriu, S. Pușcariu (nr.
2-32), Făgărașului, Ceahlăului, Sabinelor, Măcinului,
Olteniei (nr. 1-27), Delavrancea (nr. 1-19), Milcovului,
Volga, Lăcrimioarelor, Caraiman, M.A. Nexo, Bicazului
(6-26), Brașovului, Mioriței, Stănișoarei, A.T. Laurean,
Colinelor, B. Bela, Libelulei, Rafael Sanzio, Alexandru
Cazaban, Salcâmilor, Lăpușului, Erofte Grigore, Ovid
Densuşianu, Meșteșugarilor
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL RURAL
12.12.2016 orele 09-17 Loc. Ceica (p); Loc. Fughiu (p);
Loc. Alparea (p): Loc. Oșorhei (p); Loc. Sâniob; Loc.
Ciuhoi; Loc. Sântandrei (p); Loc. Paleu (p)
7. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL ŞTEI
12.12.2016 orele 09-15 Loc. Criștorel; Loc. Criștiorul
de Sus; Loc. Padiș.

MADR: Ajutor pentru fermieri

Completarea
cererilor unice
pentru subvenții

Prin Proiectul de act normativ care modiﬁcă Ordonanța 3/2015 privind schemele
de plată din agricultură pentru perioada
2015-2020, MADR include între atribuțiile
Direcțiilor Agricole Județene (DAJ) și consilierea fermierilor, ajutor și asistența tehnică
la completarea cererilor unice de plată, la
estimarea sumelor din subvenții, la respectarea normelor de ecocondiționalitate, etc.
Concret, noul articol 41(1) din Ordonanță
stabileşte că, în vederea consolidării capacității
administrative, a reducerii ratei de eroare privind schemele de ajutor și măsurile de sprijin
având ca sursă de ﬁnanțare FEGA și FEADR,
prin Direcțiile pentru Agricultură Județene
sprijină beneﬁciarii în domeniul gestionării
exploataţiilor agricole, ca parte a sistemului
de gestionare a asistenței comunitare nerambursabile, după cum urmează: acordă sprijin
și asistență tehnică de specialitate fermierilor
pentru completarea corectă a cererilor unice de
plată în vederea obținerii plăților prin schemele
de ajutor/sprijin implementate de APIA, inclusiv pentru identiﬁcarea parcelelor agricole;
acordă sprijin și asistență tehnică beneﬁciarilor
măsurilor de agromediu și climă, agricultură
ecologică din cadrul PNDR 2014 -2020, pentru
implementarea angajamentelor asumate; acordă
sprijin privind respectarea obligaţiilor la nivelul exploataţiei agricole rezultate din cerinţele
şi standardele în materie de ecocondiţionalitate; acordă sprijin fermierilor pentru aplicarea
practicilor agricole beneﬁce pentru climă şi
mediu menţionate la Capitolul VI din OUG nr.
3/2015 și în privința efectuării activităților minime; îndrumă beneﬁciarii plăților directe, în
vederea respectării cerințelor de eligibilitate și
angajamentelor sau altor obligaţii care decurg
din aplicarea legislaţiei agricole sectoriale;
acordă sprijin fermierilor în vederea estimării
sumelor de plată, în funcție de structura de
producție a exploatației și schemele de ajutor și
măsurile de sprijin la care ar putea avea acces.
 Doina A. NEAGOE

