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ANAF: Precizări privind procedura de

Comunicare electronică
a documentelor ﬁscale
În acest sens, contribuabilii trebuie să opteze, pe baza
unei cereri adresate organului ﬁscal local, prin indicarea, după caz, a numărului
de fax, a adresei de e-mail,
respectiv prin utilizarea numelui de utilizator şi a parolei puse la dispoziţie de către
Fisc sau prin utilizarea unui
certiﬁcat digital caliﬁcat,
după caz.

Potrivit prevederilor Ordinului MDRAP nr. 3097/2016, publicat luni în Monitorul Oﬁcial,
Fiscul poate transmite contribuabilului prin e-mail, fax sau
printr-o platformă online peste
30 de acte administrative ﬁscale. Astfel, contribualilii pot
primi de la Fisc documente şi
în varianta electronică sau pe
fax. Persoanele ﬁzice şi juridice trebuie să adreseze Fiscului
o cerere prin care să opteze
pentru unul dintre mijloacele
electronice de comunicare. Actele administrative ﬁscale sunt
următoarele: Titlu executoriu;
Somaţie; Decizie referitoare
la obligaţiile de plată accesorii; Înştiinţare privind stingerea creanţelor ﬁscale; Adresă
de înﬁinţare a popririi asupra
disponibilităţilor băneşti; Decizie de ridicare a măsurilor de
executare silită asupra disponibilităţilor băneşti; Înştiinţare
de compensare, respectiv de
restituire; Decizie de impunere
pentru stabilirea impozitelor/
taxelor datorate de persoanele ﬁzice; Decizie de impunere
pentru stabilirea impozitelor/
taxelor datorate de persoanele juridice; Declaraţie ﬁscală/
Decizie de impunere pentru
stabilirea taxei pentru servicii

de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane
juridice; Declaraţie ﬁscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru aﬁşaj în scop
de reclamă şi publicitate; Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în
urma inspecţiei ﬁscale; Decizie de restituire a sumelor de la
bugetul local; Decizie privind
nemodiﬁcarea bazei de impunere; Decizie de instituire a
măsurilor asigurătorii; Decizie
de ridicare a măsurilor asigurătorii; Adresă de înﬁinţare a
popririi; Adresă de înﬁinţare a
popririi asigurătorii; Înştiinţare privind înﬁinţarea popririi;
Proces-verbal de constatare a
contravenţiei; Notă de plată;
Extras de rol; Aviz de inspecţie ﬁscală; Invitaţie; Certiﬁcat
de nomenclatură stradală şi
adresă; Proces-verbal privind
cheltuielile de executare silită; Proces-verbal de constatare

D394:

şi declarare a insolvabilităţii;
Certiﬁcat de atestare ﬁscală
pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi
alte venituri datorate bugetului
local; Raport de inspecţie ﬁscală; Anexă certiﬁcat de atestare ﬁscală privind veriﬁcarea
eligibilităţii solicitanţilor de
fonduri externe nerambursabile; alte acte emise de unitatea ﬁscală teritorială. Potrivit
Ordinului menţionat, actele
administrative ﬁscale, actele
de executare şi celelalte acte
emise de Fisc comunicate prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă sunt valabile
şi opozabile contribuabililor
sau terţilor fără semnătura
olografă şi ştampila conducătorului unităţii ﬁscale, dar vor
purta semnătura electronică
extinsă bazată pe un certiﬁcat
caliﬁcat al Fiscului teritorial. Potrivit legii, Fiscul poate
opta pentru comunicarea do-

cumentelor către contribuabil prin următoarele mijloace
electronice de transmitere la
distanţă: fax; e-mail (căsuţă de
poştă electronică); platformă
de contact pusă la dispoziţie
de către Fiscul teritorial. Cererea se depune, în scris, personal, la registratura Fiscului
şi va conţine inclusiv adresa
de corespondenţă a contribuabilului. Fiscul comunică, în
scris, contribuabilului luarea
în evidenţă a solicitării şi data
de la care comunicarea actelor
administrative ﬁscale, actelor
de executare şi altor acte emise
de acesta se va realiza exclusiv
pe baza mijloacelor electronice
pentru care a optat. De precizat că serviciile de comunicare
prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă furnizate de către Fisc sunt gratuite.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Taxele și impozitele locale pe anul 2017

Termen de depunere, Dezbatere publică
30 decembrie
În noul format al Formularului 394 trebuie cuprinse toate operaţiunile
de livrări sau achiziţii de
bunuri efectuate către, dar
şi de la contribuabili, ﬁe ei
plătitori sau neplătitori de
TVA.

Dacă până pe 5 decembrie
a trebuit depusă Declaraţia
informativă privind livrările/prestările și achizițiile
efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de
raportare precedente, Formular 394, aferentă lunii
octombrie, 30 decembrie
va ﬁ termenul-limită de depunere, la unităţile ﬁscale
competente, a declaraţiei
394 aferente lunii noiem-

brie. Obligaţia transmiterii
formularului revine: persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în
România, conform art. 316
din Codul ﬁscal, obligate la
plata taxei conform art. 307
alin. (1), (2), (6) și (7) din
Codul ﬁscal, pentru operațiuni impozabile în România
conform art. 268 alin.(1) din
Codul ﬁscal; persoanelor
impozabile înregistrate în
scopuri de TVA în România,
conform art. 316 din Codul
ﬁscal, care realizează în
România, de la persoanele
impozabile înregistrate în
scopuri de TVA în România,
achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
 Doina A. NEAGOE

Municipalitatea orădeană a
anunţat că marţi, 13 decembrie, de la ora 17.00, în Sala
Mare a Primăriei, va avea loc
dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind taxele
și impozitele locale pe anul
2017.

Proiectul de hotărâre privind
stabilirea valorilor impozabile,
impozitelor, taxelor şi tarifelor
locale pentru anul 2017 a fost publicat pe site-ul Primăriei Oradea
în data de 31 octombrie, iar până
în data de 12 decembrie cetăţenii
pot formula propuneri privitoare
la acest material la Centrul de
Informaţii cu Publicul din cadrul
Primăriei Municipiului Oradea
(parterul instituţiei), în format
electronic, la adresa de email:
primarie@oradea.ro sau prin fax
la nr. 0259/409.400. Materialele

transmise vor purta menţiunea:
„Referitor la proiectul privind
stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2016”.
Proiectul de hotărâre va ﬁ
discutat în dezbaterea publică
marţi, 13 decembrie, de la ora
17.00, în Sala Mare a Primăriei. Proiectul de hotărâre poate ﬁ
consultat pe site-ul www.oradea.
ro, la secţiunea Dezbateri Publice şi la sediul Primăriei Oradea,
situat pe strada Piaţa Unirii nr.
1-2. Acesta se poate obţine şi în
copie, pe bază de cerere depusă la Ghişeul relaţii cu publicul
din clădirea Primăriei Municipiului Oradea - Sala Ghişeelor.
Informaţii suplimentare pot ﬁ
obţinute la numărul de telefon
0259/437.000, persoane de contact director executiv Eduard
Florea şi director executiv adj.
Sorin Iacob. 

Săptămâna 12.12.2016-17.12.2016
1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
13.12.2016 orele 08-15 Loc. Aleșd: Cart. Ciorârliei,
Bl. X5, X6, X7, X8, şi Str. Lalelor, Piața Unirii, Teiului,
Dâmboviței, Florilor, Castanilor; Loc. Fâșca; Loc. Vârciorog (p), Loc. Țigănești
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL MARGHITA
13.12.2016 orele 09-15 Loc. Iteu Mare (p)
3. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
13.12.2016 orele 09-15 Loc. Diosig: Str. Dumbravei (p)
4. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL BEIUŞ
13.12.2016 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) ŞTEI - PL SALONTA
13.12.2016 orele 09-16 Loc. Salonta: Str. Oradiei (p),
I.C. Brătianu, Szechenyi Istvan, József Attila, 7 Iunie,
Haiducilor, Cantacuzino, Sportului, Toldi, Horea (p),
Cloşca (p)
13.12.2016 orele 09-15 Loc. Ciumeghiu (p)
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
13.12.2016 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, Ovdi
Densușianu, Meșteșugarilor
7. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL RURAL
13.12.2016 orele 09-17 Loc. Ceica (p); Loc. Fughiu (p);
Loc. Ciuhoi (p); Loc. Burzuc (p); Loc. Cheresig (p); Loc.
Oşorhei (p); Loc. Spinuş; Loc. Hăuceşti; Loc. Sărsig;
Loc. Gurbeşti; Loc. Sălişte; Loc. Cenaloş; Loc. Paleu (p)
8. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL ŞTEI
13.12.2016 orele 09-15 Loc. Criștorel; Loc. Criștiorul
de Sus; Loc. Padiș.

APIA:

Au fost plătite
fermierilor peste 870
milioane de euro
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) informează că a demarat procesarea şi autorizarea plăţii ﬁnale
pentru fermierii care au depus cereri unice
de plată în cadrul Campaniei 2016.
Autorizarea plăţilor a fost făcută în conformitate cu prevederile art. 75 din Regulamentul
1306/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind
ﬁnanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94,
(CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr.
1290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului.
Aşa cum stabilesc prevederile legale, plăţile
se fac în cel mult două rate pe an, în cursul
perioadei care începe la data de 1 decembrie şi
se încheie la data de 30 iunie a anului calendaristic următor. Până la acest moment în curs
de autorizare la plată sunt 109.161 fermieri cu
suma totală de 14.506.787 euro. Reamintim că
plăţile ﬁnanţate din FEGA (Fondul European
de Garantare Agricolă) se efectuează la cursul
de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, valoare
stabilită de Banca Centrală Europeană la data
de 30.09.2016 şi publicată în Jurnalul Oﬁcial
al Uniunii Europene Seria C nr. 363 din 1 octombrie 2016, iar plăţile ﬁnanţate din FEADR
(Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală) la cursul de schimb de 4,5240 lei pentru un euro, valoare stabilită de Banca Centrală
Europeană la data de 31 decembrie 2015 şi
publicată în Jurnalul Oﬁcial al Uniunii Europene, seria C. nr. 01/01 din 5 ianuarie 2016. De
asemenea, APIA mai informează că a ﬁnalizat plata avansului aferent Campaniei 2016.
Astfel, în perioada 16 octombrie - 30 noiembrie
2016, a fost autorizată la plată suma totală
de 872.892.154,42 euro, pentru un număr de
754.421 fermieri, din care 716.707.861,32 euro
din FEGA şi 156.184.293,10 euro din FEADR +
BN1 (coﬁnanţare de la Bugetul Naţional).
 Doina A. NEAGOE

