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ANAF:

Precizări privind depunerea
Formularului 710
Corectarea declarațiilor
ﬁscale se face de către contribuabil, ori de câte ori se
constată erori în declarația
depusă, constatarea erorilor
putând ﬁ făcută ﬁe de către
unitatea ﬁscală de administrare în procesul de prelucrare a formularelor, ﬁe de
către contribuabil, ulterior
depunerii declarației.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
informează contribuabilii că,
potrivit legislaţiei în vigoare,
pentru rectiﬁcarea impozitelor,
taxelor și contribuțiilor stabilite prin autoimpunere sau celor
cu regim de reținere la sursă,
trebuie completat un formular
distinct, și anume Formularul
710. Mai precis, Formularul
710, actualizat ultima dată prin
intermediul Ordinului ANAF
nr. 587/2016, este folosit pentru corectarea impozitelor și
taxelor stabilite prin autoimpunere sau cu regim de reținere
la sursă, declarate inițial în
F100 -Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de
stat. Declarația rectiﬁcativă
710 se completează cu ajutorul programului de asistență
și se depune la unitatea ﬁscală în a cărui evidență ﬁscală
contribuabilul este înregistrat

INS:

Alimentele, mai
scumpe cu 0,9%
Potrivit datelor Institutului
Naţional de Statistică (INS),
preţurile de consum au crescut cu 0,1% în luna ianuarie
2017, comparativ cu aceeaşi
lună de anul trecut. Astfel, în
prima lună a anului au crescut cu 0,9% preţurile mărfurilor alimentare, în timp
ce mărfurile nealimentare
şi serviciile s-au ieftinit cu
0,9%, respectiv 0,4%. Ponderea mărfurilor şi serviciilor
care au înregistrat o scădere
a preţurilor, comparativ cu
ianuarie 2016, este de 27,6%,
cele care au avut creşteri cuprinse în intervalul 0 - 2,5%
deţin o pondere de 60,6%.
Mărfurile şi serviciile ale căror preţuri au crescut cu mai
mult de 2,5% deţin o pondere
de 11,8%.
 Doina A. NEAGOE

ca plătitor de impozite și taxe
în format PDF, cu ﬁșier XML
atașat, pe suport CD, însoțit de
formatul hârtie, semnat, sau se
transmite prin e-mail. În cazul în care se corectează mai
multe obligații ﬁscale care se
referă la aceeași perioadă de
raportare, pentru ﬁecare obligație se completează în același
formular câte un tabel generat
cu ajutorul programului de
asistență. Pentru obligații ﬁscale care privesc perioade de
raportare diferite trebuie completat câte un formular pentru
obligațiile ﬁscale aferente ﬁecărei perioade de raportare.
Declarația rectiﬁcativă nu poa-

te ﬁ depusă după anularea rezervei veriﬁcării ulterioare, cu
excepția situațiilor în care corecția se datorează îndeplinirii
sau neîndeplinirii unei condiții
prevăzute de lege care impune
corectarea bazei de impozitare
și/sau a creanței ﬁscale aferente, precum și atunci când, printr-o hotărâre judecătorească
deﬁnitivă, au fost stabilite în
sarcina plătitorului obligații
de plată reprezentând venituri
sau diferențe de venituri către
beneﬁciarii acestora care generează obligații ﬁscale aferente
unor perioade pentru care s-a
anulat rezerva veriﬁcării ulterioare. În cazul în care For-

mularul 710 este depus după
anularea rezervei veriﬁcării
ulterioare, trebuie să ﬁe bifată rubrica „Declarație depusă
după anularea rezervei veriﬁcării ulterioare” și se completează temeiul legal care a dus
la corectarea creanței ﬁscale.
Reamintim că Formularul 710
a fost actualizat de Fisc prin
intermediul Ordinului ANAF
nr. 587/2016 pentru aprobarea
modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor
cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.
 Doina
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Câștigul salarial mediu brut 2017
Începând cu data de 20 februarie, câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2017
a fost majorat de la 2.681 la
3.131 de lei, potrivit Legii nr.
7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2017.
Câștigul salarial mediu brut
este important, printre altele,
deoarece cu ajutorul acestuia
se stabilește contribuția la pensii a persoanelor ﬁzice autorizate. Mai precis, Codul ﬁscal

prevede că, „pentru persoanele
ﬁzice care realizează venituri
din activități independente
și care determină venitul net
anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuției
de asigurări sociale, în cazul
plăților anticipate cu titlu de
contribuții de asigurări sociale, o reprezintă echivalentul a
35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat”. De asemenea,
același act normativ stabilește
că, „în cazul persoanelor ﬁzice care realizează venituri din

activități independente și care
determină venitul net anual pe
baza normelor anuale de venit,
baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale
o reprezintă valoarea anuală
a normei de venit raportată la
numărul de luni în care se desfășoară activitatea și nu poate
ﬁ mai mică decât echivalentul
reprezentând 35% din câștigul
salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (...) și
nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câștig”.
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POR 2.2: Din 23 februarie,

Depunerea solicitărilor pentru ﬁnanţare
Solicitanții eligibili vor
putea depune cereri de ﬁnanțare pentru un ajutor
nerambursabil cuprins între
200.000 de euro și un milion
de euro începând cu data de
23 februarie 2017, de la ora
12.00.
În categoria solicitanţilor
eligibili intră microîntreprin-

derile și IMM-urile care au
cel puțin un exercițiu ﬁnanciar
încheiat și trei angajați la data
ultimului bilanț contabil. Ajutorul de până la un milion de
euro va ﬁ acordat pentru extinderea, modernizarea sau demararea unei afaceri, sprijinul
nerambursabil ﬁind de cel mult
70% pentru investiția de bază
(construcții, utilaje, echipa-

mente, dotări, active necorporale etc.) și până la 90% pentru
implementarea unor standarde
privind managementul calității. Proiectele pot ﬁ implementate în mediul urban de către
toți solicitanții eligibili menționați mai sus, dar și în mediul
rural de către întreprinderile
mijlocii.
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Pentru producătorii
de legume şi fructe

Sprijin ﬁnanciar
temporar
Măsura excepțională de sprijin are caracter temporar, ﬁind destinată acoperirii unei
părți a pierderilor suferite de producătorii
agricoli din sectorul legume și fructe care
au efectuat măsura de retragere de pe piață
în vederea distribuirii gratuite pentru produsele menționate anterior.
Valoarea maximă a sprijinului ﬁnanciar
care se acordă organizațiilor de producători
din sectorul fructelor și legumelor, precum și
producătorilor care nu sunt membri ai acestor
organizații este de 5,5 milioane lei și se asigură ca sprijin aferent Fondului European de
Garantare Agricolă, prin bugetul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2017.
Sprijinul ﬁnanciar acordat acoperă activitățile
desfășurate în perioada dintre data de 1 iulie
2016 și până la atingerea cantității de maximum 3.000 tone. Ajutorul se acordă următoarelor categorii de beneﬁciari: organizaţii de
producători din sectorul fructelor și legumelor
recunoscute potrivit prevederilor europene în
domeniu; producători de fructe și legume care
nu sunt membri ai unei organizaţii de producători recunoscute. Plățile se fac în lei, la cursul
de schimb euro-leu. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează plăţile
până la data de 30 septembrie 2017. Produsele
din sectorul fructe și legume destinate consumului în stare proaspătă și cantitățile pentru
care se va acorda sprijinul ﬁnanciar sunt următoarele: fructe: 1.500 tone (mere, pere, prune,
fructe de tip bacă, struguri de masă proaspeți,
piersici și nectarine); legume: 1.500 tone
(tomate, castraveți, inclusiv cornișon, morcovi,
varză albă și varză roșie, ardei gras, conopidă,
broccoli, ciuperci din genul Agaricus).
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Întreruperi energie electrică

Săptămâna 20.02.2017-24.02.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
22.02.2017 08:00-15:00 Loc. Topa de Criș (p), Cetea
(p), Loc. Aleșd cu străzile: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor, Cartier Ciocȃrliei:
Bl. QR 1, QR 2, Bobalna, Rykter Karoly, Henry Coanda,
Rasaritului,Viitorului,Trandaﬁ rilor.
2.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Ștei
22.02.2017 09:00-14:00 Loc. Băița Sat, Loc. Băița Plai.
09:00-15:00 Loc. Cărpinet (p).
3.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
22.02.2017 09:00-14:00 Localitățile: Urviș, Borz,
Dumbravita de Codru, Codru, Forău, Vălani de Beiuș,
Prisaca, Uileac de Beiuș, Șoimi, Hodișel.
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru Salonta
22.02.2017 09:00-14:00 Loc. Cărănzel (p).
5.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
22.02.2017 09:00-16:00 Loc. Oradea: str. Al. Cazaban
(p), Salcâmilor (p), Ovid Densușianu (p), Lăpușului (p),
Meșteșugarilor (p), Erofte Grigore (p), C-Tin Brâncoveanu (p), B-dul. Decebal (p), W. Shakespeare (p), Crișului (p), Principatele Unite (p), Satelitului (p), Retezatului (p), Călărașilor (p), Plevnei (p), Simion Ștefan (p),
Roșiorilor (p), T. Vladimirescu (p), B-dul Dacia (nr.103),
Constantei (p), Oituz (p), Izvorului (p), F. Magellan (p),
A. Bena (p), Depoului (p), E. Gârleanu (p), Herculane (p),
Beldiceanu (p), Colinelor (p), B. Bela (p), Libelulei (p),
Rafael (p), E. Teodoroiu (p), M. Preda (p), V. Cârlova (p),
Păltinului (p), Negoiului (p), A. Ipătescu (p), L. Rebreanu
(p), Depoului (p), Cotnari (p), G. Vâlsan (p), Călimănești
(p), Cercului (p), Jiului (p), Sinaia (p).
6.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
22.02.2017 09:00-17:00 Localitățile: Fughiu (p), Sarcau, Nadar, Cheresig - partial, Oșorhei - parțial, Sălard,
Sărsig, Paleu - parțial, Păușa - parțial, Cihei - (p), Mierlău, Șumugiu, Fegernicu Nou, Fegernicu Vechi, Sârbi,
Burzuc, Almașu Mic, Chioag.

