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ANAF: Precizări privind

Depunerea situaţiilor
ﬁnanciare anuale
ANAF informează contribuabilii că prin Ordinul
MFP nr. 166/2017, publicat
în Monitorul Oﬁcial al României nr. 86/31.01.2017, au
fost aprobate principalele aspecte legate de întocmirea şi
depunerea situaţiilor ﬁnanciare anuale şi a raportărilor
contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile
teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice.
Societăţile,
societăţile/
companiile naţionale, regiile
autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare,
subunităţi din România care
aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în
străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România
de societăţi rezidente în state
aparţinând Spaţiului Economic European, sediile permanente desemnate prevăzute la
articolul 7 din OMFP 166/2017
– depun situaţii ﬁnanciare
anuale în termen de 150 de
zile de la încheierea exerciţiului ﬁnanciar până cel târziu la
data de 30 mai 2017. Celelalte
persoane prevăzute la articolul
1 alineatele (1) – (3) din Legea
nr. 82/1991, printre care şi asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial – depun situaţii ﬁnanciare
anuale în termen de 120 de zile
de la încheierea exerciţiului ﬁnanciar până cel târziu la data
de 2 mai 2017. Operatorii economici încadraţi ca microentităţi întocmesc situaţii ﬁnanciare anuale aferente anului
2016, compuse din: bilanț prescurtat, F10; contul prescurtat
de proﬁt şi pierdere, F20; date
informative, F30; situaţia ac-

tivelor imobilizate, F40. Operatorii economici încadraţi ca
entităţi mici întocmesc situaţii ﬁnanciare anuale aferente anului 2016, compuse din:
bilanţ prescurtat, F10; contul
de proﬁt şi pierdere, F20; date
informative, F30; situaţia activelor imobilizate, F40; note
explicative la situaţiile ﬁnanciare anuale. Opţional, se pot
întocmi situaţia modiﬁcărilor
capitalului propriu şi/sau situaţia ﬂuxurilor de trezorerie.
Operatorii economici, încadraţi ca entităţi mijlocii şi mari
întocmesc situaţii ﬁnanciare
anuale aferente anului 2016,
compuse din: bilanț, F10; contul de proﬁt şi pierdere , F20;
date informative, F30; situația
activelor imobilizate, F40; situaţia modiﬁcărilor capitalului
propriu; situația ﬂuxurilor de

trezorerie; notele explicative
la situaţiile ﬁnanciare anuale.
Entităţile care au optat pentru
un exerciţiu ﬁnanciar diferit de
anul calendaristic, societăţile
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
depun raportări contabile anuale în termen de 150 de zile de
la încheierea exerciţiului ﬁnanciar până cel târziu la data de
30 mai 2017.
Situaţiile ﬁnanciare anuale se completează cu ajutorul
programului de asistenţă care
este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile
ﬁscale sau poate ﬁ descărcat
de pe portalul ANAF, de la
adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii,
meniul Situaţii ﬁnanciare anu-

ale/Raportări anuale an 2016.
Situaţiile ﬁnanciare anuale la
31 decembrie 2016 se depun
la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice
în format hârtie şi în format
electronic sau la oﬁciile poştale, prin scrisori cu valoare
declarată, împreună cu formularele listate sau se transmit în
format electronic, având ataşată o semnătura electronică
extinsă. Formatul electronic
al situațiilor ﬁnanciare anuale
la 31 decembrie 2016, generat
prin programele de asistență,
constă într-un ﬁșier pdf având
atașat un ﬁsier xml (care conține formularele cod 10, cod
20, cod 30 și cod 40), la care
trebuie ataşat și un ﬁsier cu extensia zip.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

APIA: Fermierii, aşteptaţi la

Depunerea cererilor unice pentru
Campania 2017
În luna aprilie, APIA continuă autorizarea la plată
a fermierilor, pentru Campania 2016, dar primește și
cererile unice pentru Campania 2017, care se încheie la
15 mai.
Din 3 aprilie, APIA a început planiﬁcarea fermierilor la
depunerea cererilor unice care
solicită scheme de plată directe
în sectorul zootehnic. Astfel,
în ceea ce priveşte Ajutorul
naţional tranzitoriu – schema
declupată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte
(ANT7), fermierii neînregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la

data de 1 aprilie 2015 şi care
nu au obţinut un drept la plată pentru perioada de referinţă
1 aprilie 2015 – 29 februarie
2016 trebuie să prezinte: copie
de pe cel puţin un contract cu
un cumpărător, valabil pe o
perioadă de minimum 6 luni,
însoţită de copii de pe cel puţin
o factură sau de pe cel puţin o
ﬁlă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul
agricol din perioada de referinţă 1 martie 2016 – 28 februarie 2017, pentru producătorul care efectuează livrare de
lapte; copie de pe ﬁla/ﬁlele din
carnetul de comercializare a
produselor din sectorul agricol
pentru producătorul persoana
ﬁzică ce efectuează vânzare
directă a laptelui; copie de pe

avizul de însoţire a mărﬁi şi
de pe dispoziţia de încasare a
valorii/documente ﬁscale aferente laptelui comercializat în
perioada de referinţă 1 martie
2016 – 28 februarie 2017, pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui
prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare
juridică; copie de pe factura /
bonuri ﬁscale de vânzare directă a laptelui în perioada de
referinţă 1 martie 2016 – 28
februarie 2017, pentru PFA, II,
IF şi SC. Fermierii înregistrați
în sistemul de administrare a
cotelor de lapte, care nu au solicitat (ANT7) în anii de cerere
2013 – 2016 vor prezenta: copia
de pe dovada de înregistrare a
solicitantului în sistemul de

administrare a cotelor de lapte, precum și a cantităților de
lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă de referinţă
II. Pentru Ajutorul Naţional
Tranzitoriu – schema decuplată de producție, specia bovine,
în sectorul carne (ANT8): copie de pe paşaportul ﬁecărui
animal pentru care se solicită
această schemă/copie de pe
documentele care atestă ieşirile din efectiv pentru ﬁecare
animal pentru care se solicită
această schemă, după caz, în
cazul exploataţiilor înﬁinţate
în perioada 1 martie 2016 – 28
februarie 2017 şi/sau pentru
care nu s-a solicitat/beneﬁciat
de primă în anii anteriori.
 Doina A. NEAGOE

Sprijin ﬁnanciar pentru tomate:

Peste 6.300 de
fermieri au depus
actele necesare

În primele zile ale lunii în curs, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(MADR) au fost primite 6.331 de solicitari
de înscriere în programul de sprijin pentru
tomate, cultivate în sere sau solarii.
Reamintim că producătorii agricoli din România sunt susţinuţi, printr-un program guvernamental, să cultive tomate în spaţii protejate
(sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul
de consum intern din producţia autohtonă.
Pentru a ﬁ eligibili, 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 2000 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,
şi noiembrie – 20 decembrie, inclusiv. Valoarea
sprijinului ﬁnanciar acordat beneﬁciarilor este
de 13.481,4 lei/beneﬁciar/an, sumă ce reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro per
beneﬁciar/an, pentru o suprafaţă de 1.000 de
metri patraţi.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 10.04.2017-13.04.2017

1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
12.04.2017 08:00-15:00 Localitățile: Peștera (p), Șuncuiuș (p), Cătun Serani, Valea Răchiții, Călin, Bulz (p),
Munteni, Picleu (p).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
12.04.2017 09:00-15:00 Loc. Săcueni: Str. Ecaussines,
Str. Zolyomi David (nr. 3- 21), Str. Libertății (17-34).
12.04.2017 09:00-16:00 Loc. Chereseu.
3.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Marghita
12.04.2017 09:00-17:00 Loc. Poclușa, Chiraleu (nr. 42131; 132-140; 61).
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
12.04.2017 09:00-16:00 Localitățile: Ioaniș, Fiziș, Șoimi, Hodișel.
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
12.04.2017 08:00:16:00 Loc. Salonta cu str. Bólyai
János, 8 Martie, 9 Mai, A.I. Cuza, Bercsényi Miklós,
Octavian Goga, Viei, Fundătura Viei, Păcii, Șt. O. Iosif, Ceaikovski, Titu Maiorescu, Barbu Șt, Delavrancea,
Dornei, Ianus Pannonius, Mihai Viteazul, Sinka István,
Arany János p,Batthyanyi Lajos p, Madach Imre, Csokonai Vitéz Mihály, Independentei, George Cosbuc, Ioan
Ciordaș,Nicolaus Olahus, George Coșbuc, Mikes Kelemen p, Cantemir, Liszt Ferencz.
6.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
12.04.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Al. Cazaban
(p), Salcâmilor (p), Ovid Densușianu (p), Lăpușului (p),
Meșteșugarilor (p), Erofte Grigore (p), Gh. Pituț (p), I.
Alexi (p), Nordului (p), Valea Drăganului (p), I. Bogdan
(p), A.P. Bănuț (p), Alexandru Todea (p), Ep. Valerian
Zaharia (p), Ep. Efrem Beniamin (p), B. Vincze (p), Ep.
Petru Hristofor (p), Cucului (p), A. Covaci (p), Macului
(p), I. P. Reteganul (p), K. Nagy Sandor (p), Colinelor (p),
Branului, Dâmbului, Culegătorilor.
7.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
12.04.2017 09:00-17:00 Localitățile: Oșorhei (p), Fughiu (p), Cihei (p), Cenaloș, Cetariu (p), Cheriu (p), Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Sărsig, Ciuhoi,
Paleu, Sâniob, Păușa (p), Mierlău, Șumugiu.

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi achitate şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de Stat din Oradea,
pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până
vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele 16.00-18.00.

