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ANAF: Modiﬁcări privind

Criteriile de selecţie în cazul
marilor contribuabili
Modiﬁcarea criteriilor de
selecţie a ﬁrmelor mari este
inclusă în Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3609/2016
privind organizarea activităţii de administrare a marilor
contribuabili, apărut în Monitorul Oﬁcial, Partea I, nr.
1034 din 22 decembrie 2016
şi care va intra în vigoare la
1 ianuarie 2017.

Concret, prin acest act normativ, Fiscul redeﬁneşte criteriile de selecţie a marilor
contribuabili, care vor ﬁ clasiﬁcate de la anul în: criterii
speciﬁce; criterii de bază; criterii de continuitate. Referitor
la prima menţiune, respectiv
criteriile speciﬁce, Fiscul a
inclus în categoria marilor
contribuabili și societățile aﬁliate în mod direct la un mare
contribuabil (criteriul aﬁlierii
directe), precum și contribuabilii nou-înﬁințați care, la
data înﬁințării, se angajează
să realizeze investiţii majore
într-un timp relativ scurt. Mai
precis, documentul aminteşte
de minimum zece milioane de
euro, investite în cel mult trei
ani de la data înﬁinţării (criteriul investițional). Pentru a
solicita încadrarea în categoria
marilor contribuabili, ﬁrmele
nou-înﬁinţate vor depune o declaraţie pe propria răspundere,
la unitatea ﬁscală competentă,
în termen de maximum 15 zile
de la înmatricularea entităţii la

Motorina din agricultură

Termen de depunere
a cererilor – 3 ianuarie
inclusiv

Registrul Comerţului. Ulterior, în alte zece zile de la depunerea declaraţiei, respectivele
societăţi vor ﬁ luate în evidenţa
Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili,
instituţie declarată competentă în acest sens. De asemenea,
Ordinul ANAF nr. 3.609/2016
îi încadrează în rândul marilor contribuabili şi pe membrii
unui grup ﬁscal unic, atunci
când reprezentantul ﬁscal sau
unul dintre membrii ce aparţin
grupului îndeplineşte criteriile amintite anterior. În ceea
ce priveşte criteriul de bază,
acesta va ﬁ rezultatul grupării a trei indicatori selectaţi
din punct de vedere economic
şi bugetar în următoarele proporţii: cifra de afaceri - 50%;

volumul obligaţiilor ﬁscale
declarate - 30%; volumul cheltuielilor cu personalul - 20%.
Ultimul dintre criteriile enumerate, cel al continuităţii,
stabileşte excluderea din categoria marilor contribuabili,
după trei ani consecutivi în
care nu îndeplinesc criteriul
de bază, a ﬁrmelor aﬂate în
procedura falimentului sau în
inactivitate temporară, precum
și a celor declarate inactive. În
ﬁne, potrivit actului normativ
al ANAF, din rândul marilor
contribuabili vor face parte în
continuare ﬁrmele nerezidente
pentru care contribuabilii mari
au calitatea de reprezentanţi
sau reprezentanţi ﬁscali. În
prezent, organizarea activităţii de administrare a marilor

contribuabili este reglementată prin intermediul Ordinului
ANAF nr. 3648/2015, document ce va ﬁ însă abrogat la
data intrării în vigoare a noilor
prevederi, adică la 1 ianuarie
2017. Criteriile de încadrare
prezentate în acest articol se
vor aplica de la anul, în egală măsură, şi contribuabililor
mijlocii. Mai exact, în acelaşi
număr al Monitorului Oﬁcial
a apărut şi Ordinul ANAF nr.
3610/2016 privind organizarea
activităţii de administrare a
contribuabililor mijlocii, document ce va abroga, de la 1
ianuarie 2017, Ordinul ANAF
nr. 3649/2015, încă în vigoare
până săptămâna viitoare.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Modelele auto de lux au
rămas în preferințele românilor în primele 11 luni
din 2016, înmatriculările de
mașini scumpe noi și second
hand ajungând la 3.656 de
unități, în creștere cu 12%
față de același interval din
anul anterior.

Potrivit statisticii Direcției
Regim Permise de Conducere
și Înmatriculare a Vehiculelor
(DRPCIV). Astfel, în perioada ianuarie - noiembrie 2016,
printre cele mai scumpe mașini
noi înmatriculate s-au aﬂat:
Mini (202 unități), Porsche
(197), Jaguar (150), Maserati
(20), Alfa Romeo (16), Bentley

(13), Ferrari (3 unități), Cadillac (2) și Aston Martin (1).
Datele DRPCIV arată că, la
nivel național, numărul înmatriculărilor de vehicule noi a
crescut, în noiembrie a acestui
an, cu 19,74%, până la 13.265
de unități, comparativ cu aceeași perioadă din 2015.
 Doina A. NEAGOE

S-au majorat Mai multe maşini scumpe
depozitele
înmatriculate
populaţiei
Depozitele populației și
ﬁrmelor în bănci s-au majorat, în luna noiembrie
2016, cu 1,6% față de luna
precedentă, până la nivelul
de 263,15 miliarde de lei,
reiese din datele publicate
de Banca Națională a României (BNR).
În perioada menționată,
depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu
2,5%, depășind 100 de miliarde de lei. Ca ritm anual, la
30 noiembrie 2016, depozitele în lei ale persoanelor ﬁzice
au înregistrat o creștere de
12,1% față de 30 noiembrie
2015. Totodată, depozitele
în monedă națională ale persoanelor juridice au urcat cu
2,6%, până la 78,44 miliarde
de lei. Depozitele în valută
ale rezidenților, populație și
ﬁrme, exprimate în lei, au
crescut cu 0,1%, până la nivelul de 84,6 miliarde de lei.
 Doina A. NEAGOE

S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea

ANGAJEAZĂ prin concurs 3 GROPARI la Cimitirul Municipal Oradea.
Veriﬁcarea aptitudinilor profesionale se va face în 05
ianuarie 2017, ora 9.00, la Cimitirul Municipal Oradea.
Condiţii minime de participare:
* minim 8 clase;
* fără cazier judiciar;
* capacitate deplină de exerciţiu şi stare de sănătate
adecvată postului;
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul personal
al S.C. A.D.P. S.A. până la data de 04.01.2017, ora 14.00.
Concursul constă în două probe: o probă practică
şi un interviu.
Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul personal al
societăţii: Piaţa Emanuil Gojdu nr.21, tel: 0259-479148.

APIA:

Aproape 620.000 de fermieri
autorizaţi la plată
Agenția de Plăți şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) a demarat pe 6 decembrie plățile ﬁnale pentru
fermieri, ﬁind până la această dată autorizaţi la plată
619.590 fermieri.
Până la această dată, plățile
ﬁnale pentru Campania 2016,
s-au autorizat pentru următoarele scheme: Schema de plată

unică pe suprafață (SAPS),
Schema de plată redistributivă, Schema de plată pentru
practici agricole beneﬁce pentru climă și mediu (înverzire),
Schema de plată pentru tinerii
fermieri, Măsura 13 – Plăți
pentru zone care se confruntă
cu constrângeri naturale sau
cu alte constrângeri speciﬁce
și Măsura 214 – Plăți de agromediu. Reamintim că plăţile

ﬁnanțate din FEGA (Fondul
European de Garantare Agricolă) se efectuează la cursul
de schimb de 4,4537 lei pentru
un euro, iar plăţile ﬁnanțate
din FEADR (Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală) la cursul de schimb de
4,5240 lei pentru un euro.
 Doina A. NEAGOE

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) reaminteşte că termenul
de depunere al Cererilor de solicitare a acordului prealabil pentru ﬁnanţare aferente
schemei de ajutor de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizată în agricultură
pentru anul 2017, se prelungește până pe
data de 3 iauarie 2017, inclusiv.
Potrivit Comunicatului instituţiei, cererile,
însoţite de documentele necesare, se depun la
Centrele Judeţene ale APIA pe raza cărora sunt
situate exploataţiile agricole pentru care se
solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse
cereri de plată pentru schemele de sprijin pe
suprafaţă, respectiv la Centrele Judeţene APIA
pe raza cărora au fost depuse cererile pentru
ﬁnanţare prin rambursare în cadrul schemei
de ajutor de stat pentru motorina utilizată în
agricultură. Cererea de acord prealabil pentru
ﬁnanţare prin rambursarea diferenţei de acciză
se depune însoţită de: copie a documentelor
de identitate şi a documentelor de înregistrare;
adeverinţa în original de la Registrul agricol,
cu suprafeţele agricole aﬂate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate, după caz; adeverinţa în original de la Registrul agricol, eliberată în anul de cerere, cu efectivele de animale/
păsări/familii de albine/viermi de mătase, după
caz; adeverinţa în original eliberată de către
Oﬁciul Naţional al Viei şi al Produselor Vitivinicole pentru suprafeţele cu vie, după caz;
situaţia suprafeţelor şi a structurii estimative a
culturilor pentru care solicită ajutorul de stat
şi/sau producţia de ciuperci estimată (Anexa 2
la Ordinul nr.1727/2015); copia documentului
care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară
veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; situaţia privind
calculul efectivului rulat/mediu estimat anual,
în funcţie de specie, întocmită de beneﬁciar
(Anexa 3 la Ordinul nr.1727/2015); dovada că
solicitantul nu ﬁgurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de
organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în
Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională
de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) furnizorul
de apă şi de electricitate, după caz; copie de
pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după
caz; cantităţile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare
pentru sectorul îmbunătăţiri funciare; angajamentul solicitantului persoană ﬁzică cu privire
la autorizarea ca persoana ﬁzică autorizată sau
întreprindere individuală.
 Doina A. NEAGOE

