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ANAF:

Stabilirea perioadei ﬁscale
pentru plătitorii de TVA
Perioada ﬁscală aprobată
este valabilă începând cu termenele de declarare şi plată
următoare datei comunicării
Deciziei privind perioada ﬁscală pentru taxa pe valoarea
adăugată (TVA).

Contribuabilii – persoane
impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot solicita unităţilor ﬁscale competente utilizarea unei alte perioade ﬁscale
decât luna calendaristă sau trimestrul calendaristic, respectiv: semestrul calendaristic
- dacă persoana impozabilă
efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 3 luni
calendaristice dintr-un semestru; anul calendaristic - dacă
persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de
un an calendaristic. În vederea
utilizării ca perioadă ﬁscală a
semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabilă
trebuie să depună o cerere la
Fiscul competent, până la data
de 25 februarie a anului în care
se exercită opţiunea. Cererea
se completează pe Formularul
306 - Cerere privind utilizarea
ca perioadă ﬁscală pentru TVA

a semestrului sau anului calendaristic, prevăzut în anexa
nr. 2 la Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2037/2016
privind Procedura pentru aprobarea perioadei ﬁscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA, publicat în
Monitorul Oﬁcial nr. 534 din
15 iulie 2016. Cererea va ﬁ însoţită de o serie de documente
din care să rezulte activitatea
desfăşurată şi periodicitatea,
respectiv: declaraţie pe propria
răspundere privind activitatea
efectiv desfăşurată; balanţele

INS:

A scăzut rata
șomajului

Potrivit datelor publicate de Institutul
Național de Statistică (INS), rata șomajului
în România s-a situat la 5,5% în decembrie,
în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de
luna anterioară.
Datele INS indică faptul că, în ultima lună
a anului 2016, numărul șomerilor (în vârstă de
15-74 ani) a fost de 507.000 persoane, în scădere cu 17,69% față de aceeași perioadă din
anul precedent, când se consemnaseră 616.000
de persoane aﬂate în șomaj. De asemenea,
comparativ cu noiembrie 2016, în decembrie,
anul trecut, numărul șomerilor a scăzut cu
15,4%, de la 521.000 de persoane. Pe sexe, rata
șomajului pentru bărbați a depășit-o cu 1,8
puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile respective ﬁind 6,3% în cazul persoanelor
de sex masculin și 4,5% în cazul celor de sex
feminin. Pentru persoanele adulte (25-74 ani),
rata șomajului a fost estimată la 4,4% pentru
luna decembrie 2016 (5,3% în cazul bărbaților
și 3,4% în cel al femeilor).
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de veriﬁcare întocmite pentru
anul anterior, contracte sau comenzi, după caz; jurnalul de
vânzări întocmit pentru anul
ﬁscal anterior; alte documente
relevante pentru luarea deciziei. Unitatea ﬁscală competentă
este unitatea în a cărei rază teritorială persoana impozabilă
îşi are domiciliul ﬁscal sau în a
cărei evidenţă ﬁscală este înregistrată. Potrivit legii, cererea
se soluţionează în termenul
prevăzut de art. 77 din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de
procedură ﬁscală, cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
Perioada ﬁscală aprobată este
valabilă începând cu termenele

de declarare şi plată următoare datei comunicării Deciziei
privind perioada ﬁscală pentru
taxa pe valoarea adăugată şi
se menţine pe durata păstrării
condiţiilor care au stat la baza
aprobării perioadei ﬁscale prin
decizie. La data modiﬁcării
condiţiilor care au stat la baza
aprobării perioadei ﬁscale prin
decizie, persoana impozabilă
este obligată să înştiinţeze în
scris Fiscul competent, prin
completarea unei declaraţii de
menţiuni, în vederea actualizării vectorului ﬁscal pentru taxa
pe valoarea adăugată.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

MADR: Producătorii de tomate:

Condiţii de eligibilitate
pentru obţinerea sprijinului
Valoarea sprijinului ﬁnanciar
care se acordă beneﬁciarilor este de
13.481,4 lei/beneﬁciar/an, sumă care
reprezintă contravaloarea în lei a
3.000 euro/beneﬁciar/an.

Producatorii agricoli din Romania
vor ﬁ sustinuţi printr-o nouă schemă
de minimis să cultive tomate în spaţii
protejate (sere, solarii), astfel încât să
asigure necesarul de consum intern
din producţia autohtonă. Noul program
este destinat producătorilor agricoli persoane ﬁzice care deţin atestat de
producător, producătorilor agricoli persoane ﬁzice autorizate, întreprinderilor
individuale şi familiale, producătorilor
agricoli persoane juridice. Valoarea
sprijinului ﬁnanciar care se va acorda
beneﬁciarilor este de 13.481,4 lei/beneﬁciar/an (echivalentul a 3.000 euro/
beneﬁciar/an), însă valoarea totală a
ajutoarelor de minimis care se acordă
unei întreprinderi/întreprinderi unice
nu poate depăşi echivalentul în lei a
sumei de 15.000 euro pe durata a trei
exerciţii ﬁnanciare, în cursul exerciţiului ﬁnanciar actual şi în cele două exerciţii ﬁnanciare precedente.
Pentru a ﬁ eligibili acordării acestei
forme de sprijin ﬁnanciar pentru cultura de tomate, beneﬁciarii trebuie să

îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă indicator inscripţionată
,,Program susţinere tomate, 2017” şi
să menţioneze numărul cererii depuse
pentru obţinerea ﬁnanţării; să obţină o
producţie de minimim 2 kg de tomate/
mp şi să valoriﬁce o cantitate de tomate
de minimum 2.000 kg dovedită cu documente justiﬁcative, de pe suprafaţa
de teren menţionată; să ﬁe înregistraţi
în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se aﬂă suprafeţele
cultivate cu tomate în sere şi solarii;
să valoriﬁce producţia în perioadele
ianuarie-mai inclusiv, respectiv noiembrie-20 decembrie, inclusiv. Cererile şi
documentele justiﬁcative pentru acordarea acestui sprijin ﬁnanciar se vor
depune la Direcţiile pentru Agricultură
judeţene. De precizat că resursele ﬁnanciare aplicării schemei de ajutor de
minimis sunt în valoare de 179.752 mii
lei, contravaloarea în lei a 40.000 mii
euro şi se asigură de la bugetul de stat,
în limita prevederilor bugetare aprobate pentru MADR pe anul 2017.
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Pentru controalele în teren,

APIA a suplimentat
numărul specialiştilor
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA), instituţie aﬂată în
subordinea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, desfăşoară în această
perioadă o amplă activitate de control pe
teren la fermierii care au depus cererea
unică de plată - Campania 2016.
Astfel, pentru a veni în sprijinul centrelor
județene APIA cu o încărcătură mare a eșantioanelor de control şi a rezolva la timp întârzierile privind plăţile s-au detașat de la alte centre
județene 262 specialiști cu atribuții de control
pe teren, ce au fost repartizați în 131 echipe,
formate din câte doi oameni. Concret, centrele
județene APIA care au primit un sprijin consistent sunt: Centrul județean APIA Bihor - cu
12 specialişti, CJAPIA Alba – au fost detașaţi
50 de specialişti, CJAPIA Hunedoara - 38 de
specialişti, CJAPIA Caraș Severin - 26 de
specialişti, CJAPIA Bistrița Năsăud - 26 de
specialişti, CJAPIA Mehedinți - 8 specialişti,
CJAPIA Mureș - 24 specialişti, CJAPIA Dolj
- 18 specialişti. De precizat că, potrivit legii,
controlul în teren se realizează pentru toţi
fermierii care au fost selectaţi în eşantionul de
control, selecţie realizată în sistemul informatic al Agenţiei, pe baza unor factori de risc, în
conformitate cu prevederile legislaţiei europene în vigoare.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi planiﬁcate
de energie electrică
Săptămâna
30.01.2017-03.02.2017

1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
03.02.2017 08:00-15:00 Loc. Groși, Loc. Șerani (p),
Loc. Valea Răchiții (p), Loc. Călin (p), Loc. Orvișele
(p), Loc. Picleu (p), Loc. Țigănești (p), Loc. Remeți (p),
Loc. Munteni (p), Loc. Aleșd: Cartier Șoimul cu Bl. G1,
G2, G3 și Str.: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
03.02.2017 09:00-15:00 Loc. Curtuișeni (p.), Loc.
Adoni (p), Loc. Valea lui Mihai cu străzile: Fabricii,
Breslelor, Izvorului, Băncii, George Coșbuc, Arpad.
3. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Marghita
03.02.2017 09:00-15:00 Loc. Albiș (p)
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Ștei
03.02.2017 09:00-14:00 Loc. Băița Sat, Loc. Băița
Plai
03.02.2017 09:00-15:00 Loc. Cărpinet (p).
5. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
03.02.2017 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
03.02.2017 09:00-14:00 Loc. Roit (p)
7. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Oradea
03.02.2017 09:00-16:00 Loc. Sânmartin: Bl. D2, D3 și
Loc. Oradea cu străzile: Alexandru Cazaban, Salcâmilor, Ovid Densușianu, Lăpușului, Meșteșugarilor, Erofte
Grigore, Constantin Brâncoveanu, B-dul. Decebal,
William Shakespeare, Crișului, Principatele Unite,
Satelitului, Retezatului, Călărașilor, Plevenei, Simion
Ștefan, Roșiorilor, Tudor Vladimirescu, Bicazului,
Brașovului, Mioriței, Stănișoarei, Treboniu Laurean,
Victor Babeș, Lugojului, Anatole France, Jean Jaures,
Milcovului, Volga, Lăcrimioarelor, Caraiman, M.A.
Nexo, Constanței, Oituz, Izvorului, Magelan, Augustin
Bena, Depoului, Emil Gârleanu, Herculane
8. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Rural
03.02.2017 09:00-17:00 Loc. Fegernicu Nou, Loc.
Fegernicu Vechi, Loc. Sfârnaș, Loc. Sârbi, Loc. Almașu
Mic, Loc. Chioag, Loc. Burzuc, Loc. Nădar, Loc. Sarcău, Loc. Ciuhoi (p), Loc. Sântandrei (p).

