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AJFP Bihor: Precizări privind

Depunerea Declaraţiei privind
impozitul pe profit pe anul 2016
Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice (AJFP)
Bihor informează contribuabilii că în Monitorul
Oficial nr.950/25.11.2016 a
fost publicat Ordinul ANAF
nr.3.386/2016 prin care a
fost aprobat Formularul 101
„Declaraţie privind impozitul pe profit”

Declaraţia privind impozitul
pe profit - Formularul 101 - se
completează şi se depune de
către plătitorii de impozit pe
profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor
celui pentru care se calculează
impozitul. Contribuabilii care
obţin venituri majoritare din
cultura cerealelor, a plantelor
tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi de a depune
declaraţia anuală de impozit
pe profit, până la data de 25
februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, cu excepţia
celor care au optat pentru an
fiscal modificat, care au obligaţia să depună declaraţia şi să
plătească impozitul pe profit
aferent anului fiscal respectiv
până la data de 25 a celei de-a
doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.
Persoanele juridice române
prevăzute la art. 15 din Codul
Fiscal au obligaţia de a depune declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25
februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, cu excepţia
celor care au optat pentru an
fiscal modificat, care au obli-

gaţia să depună declaraţia anuală şi să plătească impozitul
pe profit aferent anului fiscal
respectiv până la data de 25 a
celei de-a doua luni inclusiv de
la închiderea anului fiscal modificat, potrivit art.41, alin.(5),
lit.a).din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal.
Contribuabilii prevăzuţi la
art. 41 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2015, înregistraţi
în vectorul fiscal, depun declaraţia privind impozitul pe profit inclusiv în situaţia în care
înregistrează numai venituri
neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit
titlului II „Impozitul pe profit”
din acelaşi act normativ. În
această categorie de contribuabili sunt cuprinse persoanele
care aplica regulile speciale
de impozitare reglementate la
art.15 din Codul Fiscal, şi anume: cultele religioase; unităţile

de învăţământ preuniversitar
şi instituţiile de învăţământ
superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate;
asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi
asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari;
Societatea Naţionala de Cruce
Roşie din România; organizaţiile nonprofit, organizaţiile
sindicale, organizaţiile patronale.
În cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul mai
multor sedii permanente în
România, sediul permanent desemnat în România calculează,
declară şi plăteşte impozitul
pe profit, pe baza veniturilor
şi cheltuielilor înregistrate de
către toate sediile permanente
care aparţin aceleiaşi persoane
juridice străine. Declaraţia se
depune la unitatea fiscală com-

petentă pentru administrarea
creanţelor fiscale, în format
PDF, cu fişier XML ataşat, pe
suport CD, însoţit de formatul
hârtie, semnat conform legii,
sau se transmite prin mijloace
electronice de transmitere la
distanţă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare. În cazul în care plătitorul
corectează declaraţia depusă,
declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de
formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest
scop. Declaraţia nu poate fi
depusă şi nu poate fi corectată
după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepţiile
prevăzute la art.105 alin.(6)
din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.
n Doina
ARONESCU-NEAGOE

AFIR: Submăsura 4.1 Investiţii într-o fabrică beneficiari, rata sprijinului
RNP Romsilva:

de puieţi forestieri

Regia Națională a Pădurilor (RNP) - Romsilva va investi anul viitor într-o „fabrică” de puieți forestieri bazată pe ultima
tehnologie existentă pe piață.
Potrivit reprezentanţilor RNP, aceasta va
asigura în jur de 40-45% din necesarul de
rășinoase - circa 19 milioane de bucăți. Pentru 2017, Romsilva are programate investiții
de 90 de milioane de lei din fonduri proprii
și de peste 100 de milioane de lei din fondul
de accesibilizare, o bună parte din acești bani
fiind orientați către modernizare și creșterea
eficienței lucrărilor silvice. De asemenea,
anul viitor, Regia va derula mai multe programe ambițioase pentru creșterea transparenței
Romsilva, mai ales pe partea de educație forestieră și pe cea de comunicare. Reamintim
că Romsilva susține an de an două activități
importante - administrarea a 22 de parcuri naționale și naturale și resursa genetică cabalină
a României, care sunt mai mult generatoare de
costuri decât de profit.
n Doina A. NEAGOE

Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale/familiale, societățile
comerciale/agricole,
cooperativele
agricole și grupurile de producători,
dar și institutele de cercetare.
Până la data de 28 februarie 2017, ora
16.00, solicitanții de finanțare europeană nerambursabilă pot depune proiecte
pentru investiții în exploatații agricole
din sectorul vegetal și, respectiv, din
cel zootehnic (prin submăsura 4.1). Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Acesta se poate majora
până la 90% în funcție de dimensiunea
fermei și de tipul de beneficiar, dar rata
sprijinului combinat nu poate depăși
90% în cazul fermelor mici și medii (cu
dimensiunea până la 250.000 SO inclusiv), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO
inclusiv. Investiții eligibile în cadrul
sM 4.1 pot fi: construcția, extinderea,
modernizarea și dotarea construcțiilor
din cadrul fermei, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de
marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat.Valoarea sprijinului poate

atinge 2 milioane de euro pe proiect în
cazul lanțurilor alimentare integrate.
Conform Regulamentului de selecție
a proiectelor, pentru acesată sesiune se
aplică principiul conform căruia vor fi
declarate neconforme proiectele al căror punctaj estimat va scădea în urma
evaluării AFIR sub pragul de calitate
corespunzător lunii în care au fost depuse. De asemenea, în ceea ce priveşte
sM 6.5, beneficiarii eligibili sunt eligibili micii fermieri care au aplicat cel
puțin un an Schema simplificată pentru
micii fermieri din Pilonul I (implementată prin APIA), conform Titlului V din
Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013, cu
modificările și completările ulterioare.
Sprijinul public nerambursabil se acordă anual, începând cu data transferului
și până la data de 31 decembrie 2020 și
reprezintă 120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a
primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri
din Pilonul I (maximum 1.500 euro/ an,
reprezentând 120% din suma maximă
anuală calculată a sprijinului pe care
fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii
fermieri din Pilonul I).
n Doina A. NEAGOE

ANAF: Termen limită
la declaraţii şi plăţi
Potrivit calendarului stabilit de Agenţia
Naţională de Adminsitrare Fiscală (ANAF),
miercuri 21 decembrie este ultima zi pentru
depunerea unor declaraţii şi plăţile aferente.
Este vorba despre: plata taxei pentru licența
de organizare a jocurilor de noroc, aferentă
anului 2016; efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit, aferente trimestrului
IV 2016; plata taxei anuale pentru autorizația
de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă
trimestrului următor; plata impozitului pe
reprezentanță, tranșa a II a; plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă; plata
CASS, aferentă trimestrului IV 2016; depunerea Declarației 100 - lunar sau alte termene; depunerea Declarației privind obligațiile
de plată a contribuțiilor sociale, impozitului
pe venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate pentru luna precedentă Formular 112;
depunerea Declarației 224; depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular
300; depunerea Decontului special de taxa
pe valoarea adăugată pentru luna precedentă
Formular 301; depunerea Declarației privind
sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor, respectiv regularizarea taxei pe valoarea
adăugată Formular 307; depunerea Declarației
privind taxa pe valoarea adăugată colectată
datorată de către persoanele impozabile al
căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată a fost anulat - Formular 311;
plata taxei pentru activitatea de prospecțiune,
explorare și exploatare a resurselor minerale;
depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097;
depunerea Declarației recapitulative privind
livrările/achizițiile/prestările intracomunitare
de bunuri pentru luna precedentă Formular 390
VIES.
n Doina A. NEAGOE

Perioadele săptămânale:
28.12.2016 - 30.12.2016
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct lucru
Aleșd
28.12.2016 - 08.00-15.00 - Călățea (p)
29.12.2016 - 08.00-15.00 - Bulz (p)
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct lucru
Marghita
29.12.2016 - 09.00-15.00 - Izvoarele
3. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
- Punct de lucru Rural
28.12.2016; 29.12.2016 - 09.00-17.00 - Sărsig (p), Fughiu (p), Ciuhoi (p), Alparea (p), Oșorhei (p).
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct lucru
Beiuș
28.12.2016; 29.12.2016; - 09.00-16.00 - Finiș, Fiziș,
Ioaniș
Beiuș cu străzile: Pandurilor, Finișului, Târgul Mic,
Plopilor, 1 Decembrie 1918, Niculiță Papp, Doinei, Viile
peste Criș
5. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct lucru
Salonta
28.12.2016 - 09.00-16.00 - Salonta cu străzile: Oradiei,
I.C. Brătianu, Szechenyi Istvan, József Attila, 7 Iunie,
Haiducilor, Cantacuzino, Sportului, Toldi, Horea (p),
Cloşca (p).
28.12.2016 - 09.00-15.00 - Arpășel (p).
29.12.2016; 30.12.2016 - 09.00-16.00 - Salonta cu străzile: Oradiei, I.C. Brătianu, Szechenyi Istvan, József
Attila, 7 Iunie, Haiducilor, Cantacuzino, Sportului, Toldi, Horea (p), Cloşca (p).
29.12.2016; 30.12.2016 - 09.00-15.00 - Batăr (p), Centrul de Exploatare Municipal
6. Oradea (mt+jt) - Punct de lucru Oradea
28.12.2016; 29.12.2016 - 09.00-16.00 - Oradea cu străzile: Milcovului, Volga (p), Lăcrămioarelor (p), Caraiman (p), Anderson Nexo (p), Bicazului (p), Braşovului
(p), Mioriţei (p), Stănişoarei (p), Treboniu Laurian August (p), Colinelor (p), Bartok Bela (p), Libelului (p),
Rafael (p), Ecaterina Teodoroiu (p), Marin Preda (p),
Vasile Cârlova (p), Paltinului (p), Negoiului (p), Ana
Ipătescu (p), Liviu Rebreanu (p), Depoului (p), Nicolae
Beldiceanu (p), Cotnari (p), George Vâlsan (p), Călimăneștilor (p), Cercului (p), Jiului (p), Sinaia (p), Bihorului
(p), Gheorghe Doja (p), B-dul. Decebal (p), Cazărmii (p),
Crişului (p), Roşiorilor (p), Plevnei (p), Simion Ştefan
(p), Principatele Unite (p), Călăraşilor (p), Retezatului
(p), Satelitului (p).

