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MFP. Comunicarea prin SPV

Extinderea categoriilor
de documente
Ministerul
Finanțelor
Publice (MFP) a publicat,
pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modiﬁcarea Ordinului MFP nr.
660/2017 privind aprobarea
Procedurii de comunicare
prin mijloace electronice de
transmitere la distanță între
MFP/organul ﬁscal central și
persoanele ﬁzice, persoanele
juridice și alte entități fără
personalitate juridică.
Inițiatorii propun, prin acest
proiect, modiﬁcarea art. 24
alin.(1) lit.a), b) și d) ale Ordinului MFP nr. 660/2017 în
vederea extinderii posibilității
comunicării prin SPV și a
altor declarații (nu numai
declarațiile ﬁscale), a oricăror cereri depuse de subiecții
de drept ﬁscal (nu numai cele
care presupun obținerea de
documente/informații privind
situația ﬁscală proprie), precum și a unor ﬁșiere de proﬁl. Astfel, MFP reamintește
documentele și informațiile
comunicate prin intermediul
SPV. Este vorba, concret, despre declarații ﬁscale întocmite
de persoana ﬁzică, persoana
juridică sau altă entitate fără
personalitate juridică, potrivit
legii, cereri adresate de persoana ﬁzică, persoana juridică
sau altă entitate fără personalitate juridică MFP/ANAF pentru obținerea unor informații
sau documente în legătură cu
situația ﬁscală personală, cum
ar ﬁ: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări
sociale declarate de angajatori,

cerere de eliberare a certiﬁcatului de atestare ﬁscală, cerere
de eliberare a cazierului ﬁscal, cerere de eliberare a unei
adeverințe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației ﬁscale, cereri
de audiență, sesizări, petiții,
reclamații, solicitări privind
informațiile publice și altele
asemenea. Potrivit inițiatorilor
proiectului, această modiﬁcare
este necesară în vederea extinderii posibilității comunicării
prin SPV și a altor declarații
(nu numai declarațiile ﬁscale), a oricăror cereri depuse
de subiecții de drept ﬁscal
(nu numai cele care presupun obținerea de documente/
informații privind situația
ﬁscală proprie), precum și a
ﬁșierelor de proﬁl menționate
anterior. Astfel, proiectul de
Ordin prevede, între altele, că

la Anexa Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/organul ﬁscal central
și persoanele ﬁzice, persoanele
juridice și alte entități fără personalitate juridică, articolul 24
alineatul (1), literele a), b) și d)
se modiﬁcă și vor avea următorul cuprins: „ (1) Categoriile de
documente ce pot face obiectul
comunicării prin SPV sunt: a)
declarații ﬁscale, declarații de
înregistrare și alte declarații
întocmite de persoana ﬁzică,
persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică,
potrivit legii; b) cereri adresate
de persoana ﬁzică, persoana
juridică sau altă entitate fără
personalitate juridică MFP/
ANAF, cum ar ﬁ: cerere de
informații despre contribuțiile
de asigurări sociale declarate
de angajatori, cerere de elibe-

rare a certiﬁcatului de atestare ﬁscală, cerere de eliberare
a cazierului ﬁscal, cerere de
eliberare a unei adeverințe de
venit, solicitarea unei opinii
privind aplicarea legislației
ﬁscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile
publice și altele asemenea; ...
d) documente, acte sau ﬁșiere
emise de MFP/ANAF la cererea persoanei ﬁzice, persoanei
juridice sau altei entități fără
personalitate juridică, cum ar
ﬁ: certiﬁcatul de atestare ﬁscală, adeverința de venit, ﬁșierele
de proﬁl prevăzute de Ordinul
ANAF nr. 146/2018 publicat în
Monitorul Oﬁcial al României,
Partea I, nr. 87 din 30 ianuarie
2018, și altele asemenea”.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Pentru sectorul ovine/caprine

Sprijin ﬁnanciar de 80 milioane de euro
Pentru ajutoare în sectorul
de creștere a ovinelor și caprinelor, Guvernul anunță,
în Programul de guvernare,
că alocă 80 de milioane de
euro pentru perioada 20212024. Printre măsuri se aﬂă
și sprijinul pentru înﬁințarea
de ferme noi de îngrășare a
tineretului ovin/caprin.
În ceea ce privește sectorul
ovine/caprine, datele statistice
indică faptul că România produce cca. 8 milioane de miei pe
an, din care disponibile pentru
îngrășare și export sunt cca. 3
milioane capete, care s-au exportat în viu. Pentru evitarea
problemelor privind transportul animalelor vii și intrarea
pe piața UE este necesară
îmbunătățirea calității carca-

selor. Astfel, pentru sectorul
creșterii ovinelor/caprinelor
se va urmări: îmbunătățirea
calității genetice în sensul
obținerii unor carcase de calitate superioară, competitive pe piața UE; elaborarea de
programe de ameliorare în
sensul creșterii rezistenței la
scrapie. Printre măsuri se numără: înﬁințarea de ferme noi
de îngrășare pentru tineretul
ovin/caprin (estimat a se realiza 1 milion locuri de cazare);
creșterea capacității fermelor
nou înﬁințate: minim 2.000 locuri de cazare - maxim 5000 de
locuri de cazare; programe cu
costuri eligibile - construcții,
echipamente, mijloace de
transport: program de sprijinire a crescătorilor de ovine
pentru producția de carne prin

stimularea creșterii calității
carcaselor conform sistemului
de clasiﬁcare EUROP; încurajarea asocierii pentru colectarea lânii și inﬁintarea de
microunități de procesare a
laptelui de oaie și capră; măsuri de sprijin pentru achiziția
de animale de rasă specializate

lapte/carne și material seminal
provenit de la animale de rasă
specializate lapte/carne. Bugetul alocat este de 80 de milioane de Euro (buget național
și FEADR), precizează documentul Guvernului, depus la
Parlamentul României.
 Doina A. NEAGOE

Din iunie 2021

Contestațiile ﬁscale
vor ﬁ soluționate de MFP
Conform Legii 295/2020, „contestațiile
formulate împotriva titlurilor de creanță,
precum și împotriva altor acte administrativ-ﬁscale emise de organul ﬁscal central se
soluționează de către structura specializată
de soluționare a contestațiilor din cadrul
Ministerului Finanțelor Publice”.
Contestațiile făcute de ﬁrme și persoanele ﬁzice autorizate în legătură cu creanțele și actele
ﬁscale vor ﬁ soluționate de către Ministerul
Finanțelor Publice (MFP), nu de către Agenția
Națională de Administrare Fiscală (ANAF),
începând din iunie anul viitor. Măsura este
inclusă într-o lege care a modiﬁcat recent
Codul de procedură ﬁscală în acest sens dar
care urmează să se aplice după șase luni de la
apariția actului normativ. De asemenea, noua
lege mai prevede, de asemenea, că „activitatea
de soluționare a contestațiilor se realizează de
către structura specializată din cadrul aparatului propriu al MFP atât la nivel central, cât
și la nivel teritorial. Competența și atribuțiile
structurii specializate din cadrul MFP și
ale structurilor teritoriale de soluționare a
contestațiilor se stabilesc prin ordin al ministrului ﬁnanțelor publice”. De precizat că, în
momentul de față, contestațiile privind actele
ﬁscale sunt soluționate de ANAF. Așadar,
contestațiile ﬁscale vor ﬁ soluționate de MFP
din 21 iunie 2021, regula urmând să ﬁe valabilă
inclusiv pentru contestațiile aﬂate în curs de
soluționare.
 Doina A. NEAGOE

În UE

Exporturile de grâu
au scăzut cu 17%
În perioada menționată, România a fost
cel mai mare exportator de porumb din UE,
cu 588.931 de tone, și al doilea exportator de
orz, cu 728.144 de tone.
Exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene și Marii Britanii în sezonul 2020/21, care
a început la 1 iulie, au ajuns la 12,076 milioane
tone până la data de 20 decembrie, arată datele
publicate de Comisia Europeană. Este vorba despre o cantitate cu 17% mai mică decât
cea de 14,5 milioane tone de grâu exportată
în aceeași perioadă a anului trecut.În rândul
statelor membre, cei mai mari exportatori de
grâu moale, de la începutul sezonului actual și
până în prezent, au fost: Franța (3,07 milioane
tone), Lituania (1,9 milioane tone), Letonia (1,7
milioane tone), Polonia (1,38 milioane tone),
Germania (1,35 milioane tone) și România
(1,22 milioane tone). De asemenea, datele
Comisiei Europene mai arată că exporturile de
orz ale UE și Marii Britanii în perioada 1 iulie
– 20 decembrie 2020 au fost de 3,58 milioane
tone, în scădere cu 8% în ritm anual, în timp ce
exporturile de porumb s-au redus la jumătate,
minus 56%, până la 938.467 de tone.
 Doina A. NEAGOE

