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ANAF: Din 2017,

Regim special de TVA
pentru agricultori
Fermierii care vor aplica
din 2017 regimul special vor
ﬁ înscriși într-un registru
distinct, în acest scop contribuabilii având obligaţia
depunerii la Fisc a unei notiﬁcări privind aplicarea regimului special. Înscrierea
în Registrul agricultorilor
se va face până la data de 1 a
lunii următoare celei în care
a fost depusă cererea. Registrul distinct va ﬁ publicat pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2016,
începând de anul viitor, persoanele ﬁzice, persoanele ﬁzice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) şi cele
familiale (IF) care se ocupă cu
producția agricolă și serviciile
agricole vor putea opta pentru
aplicarea unui regim special
de taxă pe valoarea adăugată
(TVA). Potrivit Notei de fundamentare a actului normativ,
regimul special pentru agricultori îi scuteşte pe aceștia de
cele mai multe sarcini administrative - ținerea de evidențe,
depunerea decontului de TVA,
cu excepția emiterii de facturi și a sarcinilor care derivă
din efectuarea de operațiuni
intracomunitare, pentru care
Directiva TVA impune luarea
tuturor măsurilor pentru asigurarea funcționării corecte a
regimului tranzitoriu la nivelul
Uniunii Europene. Concret, regimul special de TVA va consta într-o cotă forfetară aplicată
gradual, timp de trei ani (perioada 2017-2019), după cum urmează: procent de compensare
în cotă forfetară de 1% pentru
anul 2017; procent de compen-

sare în cotă forfetară de 4%
pentru 2018; procent de compensare în cotă forfetară de 8%
pentru 2017. Aplicarea regimului simpliﬁcat de TVA pentru
livrările de produse agricole,
respectiv servicii agricole îi va
scuti pe agricultori, printre altele, de înregistrarea în scopuri
de TVA la momentul în care
ating o anumită cifră de afaceri (plafonul este de 220.000
de lei), ţinerea evidenţelor în
scopuri de TVA ori depunerea
decontului de taxă, obligaţii ce
revin în prezent celor ce aplică
regimul obişnuit de TVA. Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2016
stabileşte, totodată, că fermierul care va aplica sistemul special de TVA: nu va avea obligaţia de a colecta TVA pentru
livrările de produse agricole
rezultate din activităţile şi
serviciile agricole; nu va avea

dreptul să deducă taxa achitată
sau datorată pentru achiziţiile
sale în cadrul activităţii efectuate în regimul special.
Agricultorii care vor aplica
din 2017 regimul special vor
ﬁ înscriși într-un Registru distinct.
Potrivit legii, fermierul va
trebui să emită o factură cuprinzând toate informaţiile necesare, precum şi o menţiune
cu privire la aplicarea regimului special pentru agricultori,
pentru: livrările de produse
agricole/prestările de servicii;
vânzările la distanţă; livrările
intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică
un cod valabil de înregistrare
în scopuri de TVA, atribuit de
autorităţile ﬁscale din alt stat
membru; prestările de servicii
care au locul în alt stat membru, pentru care beneﬁciarul

serviciului este persoana obligată la plata taxei conform
echivalentului din legislaţia
altui stat membru. Potrivit prevederilor legale, în situaţia în
care agricultorul care aplică
regimul special de TVA realizează livrări intracomunitare
cu produse agricole, prestări
de servicii intracomunitare,
achiziţii intracomunitare de
bunuri, achiziţii de servicii
intracomunitare, acesta va trebui: să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 317
din Codul ﬁscal; să depună
decontul special de taxă pentru achiziţiile intracomunitare
de bunuri şi achiziţiile de servicii intracomunitare pe care
le efectuează; să depună declaraţia recapitulativă pentru operaţiunile pe care le efectuează.
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MFP: Precizări privind

Operaţiunile în valută pe teritoriul României
Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea
operaţiuni care decurg din
vânzări de bunuri şi prestări
de servicii între rezidenţi,
indiferent de raportul juridic care le reglementează, se
realizează numai în moneda
naţională (leu).
Legea stabileşte şi câteva excepţii de operaţiuni care se pot
efectua şi în valută, stabilite
după cum urmează: persoanele
juridice care efectuează plăţi şi
încasări nemijlocite decurgând
din contracte de comerţ exterior şi prestări de servicii externe (export-import de bunuri şi
servicii), pe baza contractelor

de comision încheiate între comisionar şi comitent sau între
comisionarul unui nerezident
şi beneﬁciarul rezident, precum şi a contractelor de comerţ
exterior respective; persoanele
juridice care efectuează nemijlocit plăţi şi încasări pe baza
contractelor de subantrepriză
decurgând din contracte de
colaborare (cooperare) economică internaţională, contracte de export al unor obiective
complexe şi al unor produse cu
ciclu lung de fabricaţie; persoanele ﬁzice, juridice şi alte
entităţi, pentru operaţiuni care
decurg din acte de comerţ derulate în porturi, în zonele din
aeroporturi şi punctele de tre-

cere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere, ori din acte
de comerţ derulate pe parcurs
extern în trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi
navelor; persoanele ﬁzice, juridice şi alte entităţi, pentru
operaţiuni stipulate de prevederi legale exprese; persoanele
ﬁzice, pentru operaţiuni efectuate între acestea cu caracter
ocazional. De asemenea, mai
fac excepţie: persoanele ﬁzice,
juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite ce
decurg din organizarea şi/sau
prestarea de servicii externe,
cum ar ﬁ transportul internaţional de mărfuri şi de persoane şi turismul internaţional;

persoanele ﬁzice, juridice şi
alte entităţi, pentru operaţiuni
nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în
regim “lohn”, pe baza contractelor de colaborare, în măsura
în care colaboratorii rezidenţi
sunt nominalizaţi în autorizaţia de perfecţionare activă;
persoanele ﬁzice, juridice şi
alte entităţi, pentru operaţiuni
efectuate în străinătate; persoanele juridice, pentru plăţile efectuate către furnizori şi
subfurnizori, aferente bunurilor şi serviciilor care intră în
componenţa produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate.
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De anul viitor,

Donarea produselor aﬂate
aproape de expirare
Potrivit Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, care va intra în
vigoare pe 21 mai 2017, alimentele aﬂate
aproape de expirarea datei-limită de consum vor trebui vândute la un preţ redus, iar
ulterior - donate anumitor entităţi, dacă nu
sunt vândute.
Concret, comercianţii vor trebui să scoată la
vânzare alimentele aﬂate aproape de expirarea
datei-limită de consum la un preţ redus, iar
în cazul în care nu vor reuşi vânzarea produselor a căror dată de valabilitate este aproape
de expirare, comercianţii vor ﬁ obligaţi să le
doneze anumitor asociaţii şi fundaţii, precum
şi întreprinderilor sociale care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul asistenţei sociale, înregistrate ca atare la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
(ANSVSA). De asemeea, legea stabileşte că
produsele nepotrivite consumului uman vor
ﬁ redirecţionate consumului animal ori vor ﬁ
folosite în alte scopuri (compost în agricultură
sau pentru obținerea biogazului). Pe lângă donare, actul normativ reglementează şi posibilitatea magazinelor de a transfera alimentele
destinate consumului uman prin sponsorizare.
Legea nr. 217/2016 stabileşte şi sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor legale. Astfel,
pentru aruncarea produselor alimentare vor ﬁ
acordate următoarele amenzi contravenţionale
(cu condiţia să nu ﬁe întrunite elementele unei
infracţiuni): de la 1.000 la 3.000 de lei - pentru
microîntreprinderi; între 3.000 - 6.000 de lei
- pentru întreprinderile mici şi mijlocii; între
6.000 - 10.000 de lei - pentru ﬁrmele mari.
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INS: Au crescut
importurile de gaze
Conform datelor centralizate de Institutul
Național de Statistică (INS), România a importat, în primele zece luni din 2016, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 620.900 tone
echivalent petrol (tep), cu 720,2% (545.200 tep)
mai mare față de cea importată în perioada
similară din 2015, în contextul ieftinirii masive
din piețele internaționale. În ceea ce priveşte
producția internă de gaze naturale, aceasta s-a
ridicat, în aceeași perioadă, la 6,122 milioane
tep, adică cu 991.800 tep (13,9%) sub cea din
primele zece luni ale anului trecut. Conform
proiectului Strategiei Energetice a României,
publicat pe site-ul ministerului de resort, producția anuală de gaze naturale este de așteptat
să scadă ușor, până la o medie de 9 - 10 miliarde mc, în perioada 2016-2030.
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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.

