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AJFP Bihor: Precizări privind

Sponsorizarea entităţilor
nonprofit
AJFP Bihor informează
contribuabilii cu privire la
prevederile aduse de OPANAF nr. 3.695/2016 pentru
aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de
persoanele fizice, publicat în
MO nr. 1068/30 decembrie
2016.

Pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii
şi pentru burse private contribuabilii - persoane fizice,
pentru anul fiscal 2016, au posibilitatea de a dispune asupra
destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, conform prevederilor art. 79, art. 82, art. 102 şi
123 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin: completarea noului
model de Formular 230 - ”Cerere privind destinaţia sumei
reprezentând până la 2% din
impozitul anual pe veniturile
din salarii şi din pensii” şi depunerea acestuia de către persoanele fizice care au realizat
venituri din salarii şi pensii;
completarea şi depunerea Formularului 200 - ”Declaraţie
privind veniturile realizate din
România” de către persoanele
fizice care au realizat alte venituri (activităţi independente/
activităţi agricole impuse în
sistem real sau pe bază de norme de venit, cedarea folosinţei
bunurilor, câştigul net anual

Din februarie,
eliminarea F088

Potrivit anunţului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), începând cu luna februarie va fi
eliminat Formularul 088,
referitor la înregistrarea în
scopuri de TVA a firmelor.
ANAF a analizat oportunitatea eliminării F088 - Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției
și a capacității de a desfășura activități economice care
implică operațiuni din sfera
TVA și a decis renunțarea la
acesta.
Reamintim că F088, introdus în vara anului 2015, a fost
simplificat la jumătatea anului trecut, prin reducerea numărului de întrebări de la 20
la 13 și a numărului de seturi
de documente de la 8 la 3.
n Doina A. NEAGOE

Legea prevenţiei: aplicarea amenzilor,

Doar după îndrumarea
şi prevenirea firmelor
Conform Proiectului Legii Prevenției,
firmele nu vor mai putea fi sancționate,
dacă înainte de asta n-au fost îndrumate și
prevenite.

Legea Prevenției, trimisă la finele săptămânii trecute Guvernului spre analiză, va obliga
autoritățile cu atribuții de control să procedeze,
în primul rând, la educarea și perfecționarea antreprenorilor, precum și la prevenirea
greșelilor. Astfel, agentul constatator nu va
mai putea aplica sancțiune contravențională
la prima sesizare a unei greșeli, ci va redacta
un plan de conformare conţinâd aspectele ce
trebuie remediate, precum și termenul care nu
va fi mai mic de șapte zile. În situaţia în care
agentul economic nu s-a conformat încălcând
în continuare prevederile legale, amenda va
putea fi aplicată de către autorităţi. De aceste
măsuri de prevenţie contribuabilul va beneficia o singură dată pentru fiecare contravenție,
într-un termen de cinci ani. Termenul estimat
pentru redactarea formei finale a proiectului
legislativ este 23 februarie.
n Doina A. NEAGOE
impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte
operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, precum şi
din transferul aurului financiar).
Concret, în sintagma “entităţi nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit
legii” se încadrează, pe lângă
asociaţii şi fundaţii, şi cultele
religioase recunoscute în România, organizaţiile sindicale,
patronatele, camerele de comerţ, partidele politice, asociaţiile de proprietari, casele de
ajutor reciproc ale salariaţilor,
în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi
funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit, iar sumele pri-

mite din impozit sunt folosite
în acest scop. În situaţia în
care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu
va completa rubrica “Suma”,
caz în care Fiscul va calcula şi
va vira suma admisă, conform
legii.
Formularele se depun: la
unitatea fiscală în a cărui rază
teritorială are domiciliul contribuabilul, pentru persoanele
fizice cu domiciliul fiscal în
România; la unitatea fiscală
centrală competentă, potrivit
legii, pentru administrarea
contribuabililor persoane fizice, fără domiciliul fiscal în
România. Formularul se depune în format hârtie, direct
la registratura Fiscului sau la
oficiul poştal, prin scrisoare

recomandată cu confirmare
de primire, prin Spaţiul Privat
Virtual, cei care s-au înregistrat ca utilizatori (Formularele
200 şi 230) sau prin mijloace
electronice de transmitere la
distanţă prin utilizarea serviciilor de depunere on-line existent pe portalul e-guvernare.
ro (doar cei care au certificat
digital). Termenul legal de depunere este 25 mai 2017, după
expirarea acestuia contribuabilii fiind decăzuţi din dreptul
de exercitare a acestei opţiuni.
Cei interesaţi se pot adresa
pentru relaţii suplimentare la
AJFP Bihor, din Oradea str. D.
Cantemir, nr. 2b, camera 303.
n Doina
ARONESCU-NEAGOE

PNDR: prin Submăsura 6.3 –

Agricultorii pot obţine 15.000
euro/proiect
Scopul Submăsurii 6.3 este
sprijinirea investiţiilor pentru creșterea competitivităţii
exploataţiilor prin dotarea
cu utilaje și echipamente
performante în raport cu
structura agricolă actuală,
precum și investiţiile pentru
modernizarea fermei şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe.

Pentru a accesa fondurile
europene prin Submăsura 6.3
- Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici, din PNDR, fermierii trebuie să respecte următoarele măsuri: să fie fermieri care au drept de proprietate
și/sau drept de folosinţă pentru
o exploataţie agricolă care intră în categoria de fermă mică,
cu excepţia persoanelor fizice
neautorizate; să fie persoane
juridice române; să acţioneze
în nume propriu; să aibă vârsta
de cel puţin 18 ani împliniţi la
data depunerii cererii de finan-

ţare; să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase); să se încadreze într-una din următoarele
forme de organizare la data
depunerii Cererii de Finantare, indiferent de data înfiinţării
formei respective de organizare: persoană fizică înregistrată
şi autorizată sau societate cu
răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate
absolută 50%+1); să respecte
încadrarea în categoria de microîntreprinderi sau întreprinderi mici, indiferent de forma
de organizare economică; să
nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj în orice etapă de derulare a
proiectului. De asemenea, se
vor verifica, începând cu momentul înregistrării solicitantului, istoricul şi continuitatea
activităţii microîntreprinderii/
întreprinderii mici pentru a se
evita fărâmiţarea exploataţiilor, în vederea accesării fondurilor FEADR, prin prezentarea

de către acesta a documentelor
solicitate de AFIR. Totodată,
exploataţia agricolă trebuie să:
aibă o dimensiune economică
cuprinsă între 8.000 – 11.999
€ S.O.; să fie înregistrată ca
microîntreprindere, respectiv
întreprindere mică; să fie înregistrată de solicitant, în nume
propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puţin 24
de luni înainte de solicitarea
sprijinului în Registrul Unic
de Identificare – APIA și/ sau
în Registrul Naţional al Exploataţiilor – ANSVSA, precum şi
la Primărie în Registrul Agricol. De precizat că o exploataţie agricolă nu poate primi
sprijin decât o singură dată în
cadrul Submăsurii 6.3, exploataţia neputând fi transferată
între 2 sau mai mulţi fermieri,
beneficiari ai sprijinului.
n Doina A. NEAGOE

BVB: Tranzacțiile cu
acțiuni au urcat cu 41,59%

Potrivit unei analize Puls Capital, cele mai
tranzacționate acțiuni la Bursa de Valori București (BVB) au fost titlurile Banca Transilvania (TLV), în valoare de 64,06 milioane de
lei, Fondul Proprietatea (FP) - 40,88 milioane
de lei, OMV Petrom (SNP) - 32,46 milioane de lei, Romgaz (SNG) - 14,59 milioane
de lei și BRD-SG (BRD) - 11,26 milioane
lei. Tranzacțiile cu produse structurate s-au
cifrat 5,64 milioane lei, cele cu obligațiuni la
280.000 de lei, iar cu unități de fond la 30.000
de lei. Creșterile de pe titlurile BVB și Fondul
Proprietatea indică așteptările pozitive pe care
le au investitorii cu privire la cei doi emitenți,
pe fondul posibilității listării Hidroelectrica în
acest an și a promovării bursei la statutul de
piață emergentă. În plus, datele preliminare ale
Hidroelectrica indică un profit net record în
2016, în valoare de 1,5 miliarde de lei.
n Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică

Săptămâna 16.01.2017-20.01.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
19.01.2017 08:00-15:00 Loc. Aștileu (p.), Loc. Aleșd:
Cartier Șoimul: Bl. R5, X16, M1 și Str.: Lalelelor, Piața
Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
19.01.2017 09:00-15:00 Loc. Ciocaia (p.)
3.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Marghita
19.01.2017 09:00-15:00 Loc. Marghita cu Str. 1 Decembrie (p)
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Ștei
19.01.2017 09:00-15:00 Loc. Ghighișeni, Băița Sat,
Băița Plai
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
19.01.2017 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
19.01.2017 09:00-14:00 Ionașda (p)
7.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
19.01.2017 09:00-16:00 Oradea cu străzile: Alexandru
Cazaban, Salcâmilor, Ovid Densușianu, Lăpușului, Meșteșugarilor, Erofte Grigore, Constantin Brâncoveanu,
B-dul. Decebal, W. Shakespeare, Crișului, Principatele Unite, Satelitului, Retezatului, Călărașilor, Plevnei,
Simion Ștefan, Roșiorilor, Tudor Vladimirescu, Sextil
Pușcariu, Făgărașului, Sabinelor, Ceahlăului, Măcinului,
Olteniei, Delavrancea.
8.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
19.01.2017 09:00-17:00 Sărsig (p), Ciuhoi (p), Burzuc,
Chioag, Almașu Mic, Sârbi, Fegernic Nou, Fegernic
Vechi, Sâniob, Sfârnaș, Fughiu (p), Păușa (p), Cihei (p),
Alparea (p), Oșorhei (p).

