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ANAF: Venituri din activităţi agricole

Termen la depunerea
Declaraţiei 221
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
aduce la cunoştinţa contribuabililor că termenul limită de
depunere a Frmularului 221
- „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole
impuse pe bază de norme de
venit” pentru anul ﬁscal 2017
este data de 25 mai 2017.

Obligaţia de depunere a Formularului 221 revine contribuabililor – persoane ﬁzice care
realizează, în mod individual
sau într-o formă de asociere,
venituri impozabile din România, din activităţi agricole
pentru care venitul net se determină pe bază de norme de
venit, provenind din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantaţiilor
viticole, pomicole, arbuştilor
fructiferi şi altele asemenea;
creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valoriﬁcarea
produselor de origine animală,
în stare naturală. În situaţia în
care activitatea agricolă pentru
care venitul net se determină
pe bază de norme de venit se
desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative revin
asocierii şi trebuie îndeplinite
de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.
Declaraţia se depune la unitatea ﬁscală competentă până
la data de 25 mai inclusiv a
anului ﬁscal, pentru anul în
curs şi priveşte suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data
declarării.
În cazul contribuabililor/
asocierilor fără personalitate

INS:

A scăzut rata
şomajului
Rata șomajului înregistrată în România,
în luna martie, s-a situat la 5,3%, în scădere
cu 0,1 puncte procentuale față luna precedentă.
Datele Institutului Naţional de Statistică
(INS) indică faptul că numărul șomerilor
s-a diminuat până la 486.000 de persoane.
Concret, numărul șomerilor (în vârstă de 15-74
ani), estimat pentru luna martie din anul 2017
a fost de 486.000 persoane, în scădere față
de luna precedentă (489.000 persoane), dar și
față de aceeași lună a anului anterior (561.000
persoane). Rata șomajului în cazul bărbaților
a depășit-o cu 0,8 puncte procentuale pe cea a
femeilor, valorile respective ﬁind 5,7% în cazul
persoanelor de sex masculin, respectiv 4,9% în
în ceea ce privește sexul feminin.
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Depozitele în lei
şi valută - în creştere
juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul
în curs, după data de 25 mai,
informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele
cultivate/capetele de animale/
familiile de albine deţinute la
data de 25 mai.
Cont r ibuabilii/asocier ile
fără personalitate juridică care
au depus declaraţia 221 pot depune o declaraţie rectiﬁcativă
pentru anul în curs până la data
de 25 mai a anului respectiv, în
situaţia modiﬁcării structurii
suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine.
Modiﬁcarea structurii suprafeţelor destinate producţiei
agricole vegetale/numărului
de capete de animale/familii-

În mai, către UE şi BM,

Plăţi de 35,8
milioane de euro

România trebuie să plătească 35,8 milioane de euro, în mai, către Uniunea Europeană și Banca Mondială (BM), din împrumutul stand-by contractat în 2009, întreaga
sumă reprezentând dobânzi și comisioane.
Potrivit Ministerului Finanțelor Publice
(MFP), cea mai mare parte a sumei trebuie
rambursată către Uniunea Europeană, respectiv 33,8 milioane de euro, iar restul de 2
milioane de euro, către BM. În total, România trebuie să plătească 1,26 miliarde de euro
către Uniunea Europeană și Banca Mondială,
în 2017, sumă din care 1,15 miliarde de euro
reprezintă rate de capital, iar restul dobânzi
și comisioane. Peste 1,25 miliarde de euro urmează a ﬁ rambursate UE și doar 9 milioane
de euro către Banca Mondială. Potrivit graﬁcului MFP, în 2017, România are de achitat
peste 1,2 miliarde de euro, în 2018 - 1,4 miliarde și în 2019 - 1 miliard de euro.
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lor de albine, intervenite după
data de 25 mai, nu conduce
la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil. În cazul în care
declaraţia depusă nu reﬂectă
suprafeţele cultivate/numărul
capetelor de animale/familiilor
de albine sau structura acestora la data de 25 mai a anului de
impunere, contribuabilul poate
depune o declaraţie rectiﬁcativă în care va declara elementele de impunere existente la
data de 25 mai. Potrivit legii,
Formularul 221 se poate depune astfel: prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,
prin intermediul portalului
www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certiﬁcat digital
caliﬁcat; în format hârtie, la
registratura Fiscului compe-

tent; prin poştă, prin scrisoare
recomandată, cu conﬁrmare
de primire. Plata impozitului anual şi a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate
pentru veniturile din activităţi
agricole impuse pe baza de
norme de venit, conform deciziei de impunere anuale emise
de unitatea ﬁscală competentă,
se efectuează în două tranşe
egale, după cum urmează: 50%
- până la data de 25 octombrie
inclusiv; 50% - până la data de
15 decembrie inclusiv. ANAF
reaminteşte contribuabililor
că nedepunerea declaraţiei în
termen de persoanele obligate
constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la
50 de lei la 500 de lei.
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Potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR), valoarea depozitelor bancare ale
românilor a crescut cu 0,9%, în martie, faţă
de luna anterioară.
Depozitele în lei ale populaţiei au crescut
la 105,57 miliarde lei, iar cele ale ﬁrmelor au
urcat la 81,79 miliarde lei. În ceea ce priveşte
depozitele în valută, acestea au ajuns la 87,27
miliarde lei, tot în creştere. De asemenea, soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna martie 2017
cu 1,5% (1,4% în termeni reali) faţă de luna februarie 2017, până la nivelul de 223,1 miliarde
lei. Creditul în lei s-a majorat cu 2,4%, în timp
ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat
cu 0,2%. La 31 martie 2017, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 3,1%, faţă
de 31 martie 2016, pe seama majorării cu 14,1%
a componenţei în lei şi a diminuării cu 9,1% a
componentei în valută exprimată în lei.
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AJFP Bihor: Precizări pentru

Primăriile care doresc înrolarea
în Patrimven
Utilizatorii la data înregistrării în
aplicaţie trebuie să deţină un certiﬁcat digital personal.
AJFP Bihor atenţionează primăriile
interesate asupra faptului că persoana care va ﬁ desemnată ca Precizări
admnistrator de interoperabilitate are
obligaţiile stabilite la pct. 3 din Anexa
2 la Ordinul 2632/2016, respectiv: se
prezintă personal la unitatea teritorială a MFP împreună cu documentele
necesare pentru înrolare; semnează şi
transmite formularul electronic Protocol de aderare la serviciile sistemului
informatic MFP, denumit în continuare PASS; veriﬁcă şi certiﬁcă realitatea
datelor de identiﬁcare a persoanelor pe
care le înrolează, precum şi a celorlalte
date necesare înrolării; înrolează persoane cu rol de utilizator al sistemului
informatic, conform deciziei conducătorului A/IP; modiﬁcă sau revocă, după
caz, drepturile de acces ale utilizatorilor, conform deciziei conducătorului
A/IP; notiﬁcă revocarea drepturilor de
acces ale administratorului de intero-

perabilitate, dacă: persoana cu drept
de administrator de interoperabilitate
nu mai este angajat al instituţiei; certiﬁcatul digital utilizat la autentiﬁcare a fost pierdut, furat, distrus etc iar
conducătorul A/IP ia o decizie în acest
sens; veriﬁcă jurnalul de acces al utilizatorilor la sistemul informatics; asigură salvarea şi păstrarea pe termen de
minimum 5 ani a jurnalului de acces al
utilizatorilor la sistemul informatic. În
ceea ce priveşte drepturile şi responsabilităţile utilizatorilor, acestea sunt prevăzute la pct. 7 din Anexa 2 la Ordinul
2632/2016, respectiv: utilizatorul poate
accesa serviciile oferite de sistemul informatic conform drepturilor stabilite
de administrator de interoperabilitate;
utilizatorul răspunde de respectarea regulilor de acces la sistemul informatic
în conformitate cu drepturile conferite
în sistemul informatic şi atribuţiile de
serviciu. AJFP precizează că administratorul va numi şi completa online în
sistemul informatic PatrimVen utilizatorii din cadrul instituţiei publice.
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Întreruperi energie electrică
Săptămâna 02.05.2017-05.05.2017

1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
05.05.2017 08:00-15:00 Loc.: Bratca (p), Șuncuiuș (p),
Cătun Serani, Valea Răchiții, Călin, Orvișele, Picleu (p),
05.05.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p), Remeți (p),
Munteni (p).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
05.05.2017 09:00-15:00 Loc. Sânnicolau de Munte cu
nr.51-88; 365-379.
3.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
05.05.2017 09:00-16:00 Loc.: Beiuș cu str. Pătăreasca
Mare, Loc. Uileac de Beiuș, Loc. Vălani de Beiuș, Loc.
Prisaca, Loc. Hodișel, Loc. Șoimi.
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Salonta
05.05.2017 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,
Bihorului, Eminescu, Jókai Mór, Dózsa György, Bem
József, Tudor Vlamirescu, Iancu de Hunedoara, Kálvin,
Corneliu Coposu, Bocskai István, Arany János p., Földi
János.
5.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
05.05.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Războieni,
Peței, Rampei, Depozitului, Căprioarei, Căii Ferate, T.
Demetrescu, Cazban, Meșteșugarilor, Ovid Densușianu,
Salcâmilor, Erofte Grigore, Constanței, Oituz, Magelan,
Izvorului, Bena, Depoului, Emil Gârleanu, Herculane.
6.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
05.05.2017 09:00-17:00 Localitățile: Cenaloș, Poclușa,
Sărsig, Hăucești, Spinuș, Ciulești, Gurbești, Săliște,
Sârbi, Sfârnaș, Ciuhoi, Fegernic Nou, Nădar, Sarcău,
Burzuc, Almașu Mic, Chioag, Fughiu, Oșorhei, Cetariu,
Cheriu, Cihei.

