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ANAF: Noi reglementări privind

Comercializarea
produselor accizabile
Cele două acte normative
care vizează operatorii economici care sunt obligaţi să
obţină atestate de operatori
cu produse accizabile au fost
publicate în Monitorul Oficial din 20 decembrie 2016.
Concret, este vorba în primul
rând despre Ordinul Ministerului Finaţelor Publice nr. 3619
din 20 Decembrie 2016 - Ordin
privind modificarea Ordinului
preşedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare
a operatorilor economici care
comercializează în sistem
angro sau en-detail produse
energetice - benzină, motorină, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili,
precum şi pentru aprobarea
modelului şi conţiutului unor
formulare. De asemenea, a mai
fost publicat în Monitorul Oficial şi OMFP nr. 3620 din 20
decembrie 2016 Ordin privind
modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr.
1.850/2016 pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare a
activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi
alcoolice şi/sau tutun prelu-

Ritmul de creştere din luna
noiembrie este peste cel din
octombrie, de 7,9%, şi mai
mare decât în septembrie,
dar sub rata de creştere înregistrată în august. Cel mai
înalt ritm de creştere din ultimele luni a fost înregistrat
în februarie 2016, de 21,8%
faţă de februarie 2015, nivel
record din 2008 încoace. Cumulat pe primele 11 luni din
2016, afacerile din comerţul
cu amănuntul au crescut cu
14,2% faţă de aceeaşi perioadă din 2015. Datele oficiale, care exclud vânzările de
autovehicule şi motociclete,
arată că afacerile din comerţ
au fost susţinute în luna noiembrie în special de vânzările de bunuri nealimentare.
n Doina A. NEAGOE

1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
11.01.2017 08:00-15:00 Loc. Tinăud (p.), Loc. Aleșd:
Cartier Șoimul: Bl. A1, Scările A, B și C; și Str.: Lalelelor,
Piața Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
11.01.2017 09:00-15:00 Loc. Ciocaia (p.)
3.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Marghita
11.01.2017 09:00-15:00 Loc. Chiribiș (p)
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Ștei
11.01.2017 09:00-15:00 Loc. Ghighișeni, Băița Sat,
Băița Plai
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
11.01.2017 09:00-16:00 Loc. Finiș, Loc. Fiziș, Loc.
Ioaniș și Loc. Beiuș cu străzile: Pandurilor, Finișului,
Târgul Mic, Plopilor, 1 Decembrie 1918, Niculiță Papp,
Doinei, Viile peste Criș.
6.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
11.01.2017 09:00-14:00 Ionașda (p)
7.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
11.01.2017 09:00-16:00 Oradea cu străzile: Alexandru
Cazaban, Salcâmilor, Ovid Densușianu, Lăpușului,
Meșteșugarilor, Erofte Grigore, Constantin Brâncoveanu,
B-dul. Decebal, Piața Cazărmii, Roșiorilor, Simion Ștefan
, Principatele Unite, Satelitului, Călărașilor, Plevnei,
Crișului, Sovata, Rachetei, D.Teiușanu, Bihorului.
8.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
11.01.2017 09:00-17:00 Fughiu (p), Ciuhoi (p), Burzuc
(p), Cheresig (p), Oșorhei (p), Sălard, Sărsig, Paleu (p),
Păușa (p), Cihei (p)

Aplicarea impozitului pe profit:
crat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului
unor formulare. „Prevederile
de la art. 435 obligă operatorii
economici care efectuează activităţi de comerţ cu produse
accizabile – băuturi alcoolice,
tutun prelucrat, produse energetice (benzină, motorină) să
aibă autorizaţii emise de Direcţia de specialitate privind
produsele accizabile, din cadrul Autorităţii fiscale. Practic,
pentru realizarea activitatilor
de distributie de astfel de pro-

duse pe teritoriul naţional, autorizaţiile sunt particularizate
prin noile reglementări legale
în funcţie de tipul de produs.
Pentru vânzarea de produse
energetice - benzină, motorină
- tot lanţul de distribuţie trebuie să deţină atestat de operator
economic cu produse accizabile. Pentru comerţul cu ţigarete şi tutun prelucrat trebuie să
deţină atestatul toţi operatorii
economice ce au distribuţie angro. Actele normative de bază
pentru obţinerea acestor ates-

tate sunt: OMFP nr. 1850/2016
pentru distribuţia de băuturi
alcoolice şi/sau tutun. Acestea
au fost publicate în perioada
iunie - iulie 2016 şi impuneau
tuturor operatorilor economici
să se reautorizeze, conform noilor condiţii fiscale.
Operatorii economici au
primit ca termeni de reautorizare 180 de zile de la intrarea
în vigoare a respectivelor acte
normative.
n Doina
ARONESCU-NEAGOE

CRC:
Creştere
la comerţul Mai mulţi datornici persoane fizice
cu amănuntul
Datele Institutului Naţional de Statistică (INS)
arată că, în ceea ce priveşte
cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul, aceasta a
avansat în noiembrie 2016
cu 10,5% faţă de aceeaşi
perioadă din 2015.

Săptămâna 09.01.2017-13.01.2017

Potrivit datelor Centralei
Riscului de Credit (CRC)
din cadrul Băncii Naţionale
a României (BRN), restanțele la creditele mai mari de
20.000 lei acordate de bănci
clienților au crescut cu peste
2%, în noiembrie, față de octombrie, până la 25,726 miliarde lei.
Datoriile centralizate de
CRC reprezentau, în noiembrie, 9,08% din totalul sumelor datorate de clienți băncilor.
Din valoarea totală a restan-

țelor, 89,6%, respectiv 23,048
miliarde lei, sunt credite neplătite de peste un an (în creștere
cu 2,2% față de luna anterioară). Și numărul datornicilor la
bănci a crescut în noiembrie,
față de luna anterioară, de la
180.906 la 181.555 de persoane, dar rămâne sub nivelul
înregistrat în urmă cu un an
(186.436). În schimb, numărul
interogărilor la CRC a scăzut
de la 108.675 în octombrie la
100.341 în noiembrie, nivelul
fiind mai mare decât cel din decembrie 2015 (99.429). În cazul

persoanelor fizice, restanțele la
împrumuturile de peste 20.000
lei au urcat cu 1,64%, până la
5.690 miliarde lei, de la 5.598
miliarde lei în octombrie - adică 5,49% din totalul sumelor
datorate. Și în acest caz, cele
mai multe restanțe, respectiv
peste 90%, reprezintă rate neplătite de peste 12 luni. Faţă de
luna noiembrie, în decembrie
numărul de persoane fizice
cu datorii la bancă a urcat la
155.593, de la 155.467.
n Doina A. NEAGOE

Sprijin cuplat:

Au fost plătite peste 92 milioane de euro
Conform datelor centralizate ale Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (APIA), peste 92 de milioane de euro au fost plătite
fermierilor pentru schemele
de sprijin cuplat în sectorul
vegetal.
Astfel: pentru cartofii de industrializare, APIA a autorizat la plată 57 de cereri, suma
acordată agricultorilor ridicându-se la 15,7 milioane de euro;
pentru castraveţii dedicaţi procesării, au fost autorizate 7 cereri de plată, suma virată fer-

mierilor fiind de 99.000 euro;
pentru cultura de fasole - 3 cereri de plată au fost autorizate
de APIA, suma plătită ridicându-se la 150.000 euro; pentru
hamei - au fost depuse de către
fermieri 3 cereri de plată, toate fiind admise, suma plătită
ridicându-se la 121.000 euro
pentru aceasta cultură; pentru
cultura de lucernă - au fost depuse 8.386 de cereri din care
6.057 au obţinut fonduri europene în valoare totală de 18,2
milioane de euro; pentru mazăre, APIA a autorizat la plată
30 de cereri, valoarea totală

fiind de 168.000 euro; la cultura orezului, din 11 cereri depuse, 7 au fost autorizate pentru
plată, suma virată fermierilor
ridicându-se la 5,6 milioane
de euro; la sămânţa de cartof
APIA au autorizaţi la plată 5
fermieri, sumele plătite fiind
de 687.000 euro; pentru soia au
fost autorizate 1.700 de cereri
unice, sumele plătite fiind de
28,6 milioane de euro. De asemenea, pentru merele dedicate
procesării, APIA a autorizat la
plată 68 de cereri, suma plătită
fiind de 150.000 euro.
n Doina A. NEAGOE

Facilităţi pentru

microîntreprinderi
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 84/2016, publicat în Monitorul Oficial din 6
decembrie 2016, plafonul minim, de 25.000 de
euro, de la care o firmă nou-înfiinţată putea opta
pentru trecerea la plata impozitului pe profit a
fost diminuat de la 1 ianuarie 2017.

Din acest an, doar entităţile cu un capital
social mai mic decât noul plafon trebuie să
aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderii. Dar, dacă îşi completează capitalul social
pe parcurs, până cel puţin la noul nivel fixat,
şi acestea pot deveni plătitoare de impozit pe
profit. De la 1 ianuarie 2017 s-a micşorat plafonul capitalului social la înființare, în funcție de
care se poate aplica sau nu regimul de impozitare pentru microîntreprinderi. Prin intrarea în
vigoare a noilor prevederi, a fost redusă limita
capitalului social pentru care se poate alege
plata impozitului pe profit. Potrivit documentului intrat în vigoare recent, pot deveni plătitoare de impozit pe profit şi acele firme care
îşi majorează pe parcurs capitalul social până
la noua valoare introdusă. Până acum, firmele
care aveau la înfiinţare un capital social mai
mic de 25.000 de euro nu puteau opta pentru
plata impozitului pe profit pe parcursul existenţei entităţii, chiar dacă acestea îşi completau
capitalul social până la valoarea menţionată.
Noua măsura este valabilă şi pentru contribuabilii deja înființați care îşi vor scădea capitalul
social până la respectiva sumă.
n D. A. NEAGOE

MECRMA a lansat

Un site dedicat startupurilor şi IMM-urilor

La finalul lunii decembrie, Ministerului Economiei, Comerţului si Relaţiilor cu Mediul de
Afaceri (MECRMA) a lansat site-ul startup.gov.
ro dedicat start-up-urilor şi IMM-urilor.

Platforma lansată de MECRMA conţine informaţii despre o parte dintre programele de finanţare derulate de stat, actele necesare pentru
înfiinţarea respectiv dizolvarea unei firme, date
statistice, instituţii care sprijină IMM-urile,
cursuri, evenimente dedicate antreprenorilor
etc. Cel mai important element al site-ului este
harta, se poate vedea unde se află unele dintre
cele mai importante hub-uri, incubatoare, acceleratoare, investitori, institutii guvernamentale
dedicate IMM-urilor, clustere, parcuri tehnologice, centre de cercetare şi dezvoltare. Potrivit
site-ului, în 2015 în România s-a înregistrat o
cifră totală de afaceri de peste 1.000 de miliarde de lei, fiind înmatriculate 993.804 persoane
juridice.
n D. A. NEAGOE

