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Scutire de impozit
pe proﬁtul reinvestit

Săptămâna 12.12.2016-17.12.2016

Potrivit Ordonanţei de
Guvern nr. 84, activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt
cele prevăzute în subgrupa
2.1, respectiv în clasa 2.2.9
din Catalogul privind clasiﬁcarea şi duratele normale
de funcţionare a mijloacelor
ﬁxe, aprobat prin Hotărâre a
Guvernului.
Proﬁtul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente
periferice, maşini şi aparate de
casă, de control şi de facturare, în programe informatice,
precum şi pentru dreptul de
utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing ﬁnanciar,
şi puse în funcţiune, folosite în
scopul desfăşurării activităţii
economice, este scutit de impozit. Reamintim că scutirea
de impozit pe proﬁtul reinvestit a fost introdusă la jumătatea
anului 2014 pe termen limitat,
urmând să expire la ﬁnalul
acestui an, însă facilitatea a
fost extinsă pe perioada nedeterminată. Acelaşi act normativ mai introduce o facilitate
pentru ﬁrmele plătitoare de
TVA, în perioada în care au
codul de TVA suspendat. Astfel, „În cazul înregistrării în

INS:

scopuri de TVA (...), persoana
impozabilă îşi exercită dreptul
de deducere pentru achiziţiile
de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care a avut
codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea taxei în primul decont
de taxă depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont
ulterior, chiar dacă factura nu
cuprinde codul de înregistrare
în scopuri de TVA al persoanei
impozabile”.
De asemenea, noul act normativ introduce un regim
special de TVA pentru agricultori, aceştia urmând să ﬁe

scutiţi de TVA. Noutatea o
reprezintă faptul că vor plăti o
cotă forfetară, care reprezintă
suma rezultată prin aplicarea
procentului de compensare în
cotă forfetara asupra preţului/
tarifului, exclusiv taxa, aferent
livrărilor de produse agricole
şi prestărilor de servicii agricole, efectuate de un agricultor. Concret, pentru anul 2017,
procentul de compensare în
cotă forfetară va ﬁ de 1%, respectiv 4% pentru anul 2018
şi 8% - începând cu anul 2019.
În ceea ce priveşte microintreprinderile, acestea vor avea
noi reguli privind regimul de

impozitare - sistemul stock option plan - prin care o ﬁrmă va
putea acorda angajaţilor, administratorilor şi/sau directorilor
acesteia dreptul de a achiziţiona la un preţ preferenţial (sau
de a primi cu titlu gratuit) un
număr determinat de titluri de
participare. De asemenea se
elimină obligaţia înregistrării
persoanei impozabile în Registrul Operatorilor Intracomunitari, dacă ﬁrma efectueaza
tranzacţii cu parteneri economici din alte state membre.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

DSVSA Bihor: În prag de sărbători,

A crescut Atenţie de unde cumpăraţi
deﬁcitul produsele alimentare!
comercial
Deﬁcitul balanței comerciale (FOB/CIF) a urcat la
7,9 miliarde de euro după
primele zece luni din acest
an, pe fondul unor exporturi mai mari cu 4,1% și al
unor importuri în creștere
cu 6,4% față de perioada similară a anului trecut, arată
datele Institutului Național
de Statistică publicate luni.

Astfel, deﬁcitul comercial
în perioada ianuarie - octombrie a fost mai mare cu aproape 1,5 miliarde de euro față
de cel înregistrat în perioada
similară a anului trecut. În
primele zece luni din acest an,
exporturile FOB au însumat
47,77 miliarde de euro, iar importurile CIF au atins 55,67
miliarde de euro. Valoarea
schimburilor intracomunitare
de bunuri (Intra-UE28) a fost,
în perioada menționată, de
35,95 miliarde de euro la expedieri și de 43,06 miliarde de
euro la introduceri, reprezentând 75,3% din total exporturi
și 77,2% din total importuri.
 Doina A. NEAGOE

În contextul sărbătorilor
de iarnă, Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA)
Bihor atenţionează consumatorii să achiziţioneze alimente doar din unităţi autorizate
sanitar veterinar.

Astfel pentru a ﬁ sigure,
ouăle trebuie să provină dintr-un Centru de ambalare autorizat sanitar veterinar, unde
sunt supuse controlului permanent, să ﬁe ambalate, marcate
şi etichetate corespunzător. Pe
ou trebuie marcată data valabilităţii şi codul fermei producătoare, iar pe etichetă marca
ovală a centrului de ambalare,
sistemul de creştere, categoria
de greutate, data valabilităţii.
Comercializarea directă de
lapte crud sau produse obținute din lapte crud, destinate
comercializării directe, către
consumatorul ﬁnal de către
producătorii agricoli, poate ﬁ
realizată doar în spaţiile special amenajate din pieţele agroalimentare (hale de lactate), numai în ambalaje de desfacere

corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentar, hârtie cerată alimentară
etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător, în vitrine special
destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confectionate din
materiale necorodabile, uşor
de curăţat şi igienizat (plastic,
ceramică etc.). Comercializarea acestor produse trebuie să
ﬁe însoţită de informaţii scrise
din partea producătorului, care
să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului,
numele producătorului, locul
producerii, data obţinerii etc.
Carnea de porc sau vită comercializată prin unități de
alimentație publică (magazine,
măcelării, supermarket etc.)
trebuie să ﬁe marcată cu marcă
de sănătate (ştampilă), de către
un medic veterinar. Mărcile de
sănătate oﬁciale sunt ovale sau
hexagonale şi au înscripţionate
în centru numărul de autorizare al unităţii de sacriﬁcare. În
partea superioară toate mărcile
au inscripţionat „România”, iar
în partea inferioară, cele ovale

au inscripţia CE, iar cele hexagonale - mențiunea „Controlat
sanitar veterinar”. Orice altă
inscripţie sau situații în care
inscripția nu este vizibilă și/
sau lizibilă poate să ridice suspiciunea de fraudă, iar populaţia este rugată să anunţe DSVSA competentă.
DSVSA Bihor roagă consumatorii să informeze de urgenţă în caz că au știință de cazuri
în care se intenționează comerializarea de alimente în condiții care ar putea reprezenta
o neconformitate pentru siguranța alimentelor, respectiv a
cazurilor în care au cunoștință
de comercializarea de produse alimentare în spații/locuri
neautorizate sau din surse
clandestine.
Sesizările se pot face direct
la sediul DSVSA Bihor precum și a circumscripțiilor teritoriale, telefonic la numărul
0259.266.141 sau pe adresa de
e-mail oﬃce-bihor@ansvsa.
ro.
 Doina A. NEAGOE

1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
16.12.2016 orele 08-15 loc. Aleșd: cart. Șoimul, Bl. E1,
E2, F1, G3 și str. Lalelor, Piața Unirii, Teiului, Dâmboviței, Florilor, Castanilor; loc. Surduc; loc. Serghiș (p)
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL MARGHITA
16.12.2016 orele 11-14 loc. Corboaia
16.12.2016 orele 09-17 loc. Chiraleu (p), Sânlazăr (p)
3. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
16.12.2016 orele 09-15 loc. Diosig: str. Dumbravei (p),
str. Livezilor (p)
4. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL BEIUŞ
16.12.2016 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
16.12.2016 orele 09-15 Loc. Ghiorac (p)
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
16.12.2016 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 (626), 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
16.12.2016 orele 09-17 loc. Ceica (p); loc. Fughiu (p);
loc. Mierlău (p); loc. Ciuhoi (p); loc. Burzuc (p); loc.
Oșorhei (p), loc. Sâniob (p); loc. Sarcău; loc. Nădar; loc.
Fegernicul Vechi; loc. Sârbi; loc. Fegernicul Nou; loc.
Chioag; loc. Almașu Mic; loc. Burzuc; loc. Sfârnaș; loc.
Paleu (p)
17.12.2016 orele 09-17 loc. Oșorhei (p)
8. CEM (mt + jt) ŞTEI – PL ŞTEI
16.12.2016 orele 09-15 loc. Criștorel; loc. Criștiorul de
Sus; loc. Padiș.

Eurostat:

România – printre
cele mai mici salarii
Potrivit datelor privind structura salariilor în UE în 2014, publicate de Eurostat, cele
mai mari ponderi ale angajaților cu salarii scăzute au fost înregistrate în Letonia
(25,5%) și România (24,4%).
În rândul statelor membre, cel mai mare
câștig mediu orar brut este de cinci ori mai
mare decât cel mai mic câștig, atunci când
este exprimat în paritatea standard a puterii
de cumpărare (PPS), care elimină diferențele
de preț între țări. În luna octombrie 2014, cel
mai mare câștig mediu orar brut exprimat în
PPS era înregistrat în Danemarca (18,5 PPS)
și Irlanda (18,4 PPS), la polul opus cel mai mic
câștig mediu orar brut exprimat în PPS era
înregistrat în Bulgaria (3,6 PPS) și România (4
PPS). Diferențele între statele membre sunt și
mai mari atunci când câștigul mediu orar brut
este exprimat în euro. Cel mai mare câștig mediu orar brut exprimat în euro era înregistrat în
Danemarca (25,5 euro) și Irlanda (20,2 euro),
în timp ce, la polul pus, cel mai mic câștig
mediu orar brut exprimat în euro se înregistra
în Bulgaria (1,7 euro) și România (2 euro).
 Doina A. NEAGOE

Vă aşteptăm
şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea,
pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până
vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele 16.00-18.00.

