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AJFP Bihor:

Avantajele eşalonării
la plată a debitelor restante
În situaţia în care înregistrează debite și se aﬂă în
imposibilitatea de a achita
obligațiile ﬁscale restante,
contribuabilii pot beneﬁcia
de o eșalonare la plată pentru sumele datorate statului.
Administraţia Judeţeană a
ﬁnanţelor Publice (AJFP) Bihor informează contribuabilii
persoane ﬁzice şi juridice care
înregistrează obligaţii ﬁscale
restante că pot solicita unităţii
ﬁscale eşalonări la plata debitelor restante pe o perioadă de
cel mult 5 ani. Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la
plată, documentele justiﬁcative
necesare, precum şi Procedura
de aplicare a acordării eşalonării la plată de către unităţile ﬁscale subordonate ANAF
sunt aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr.
90/2016, publicat în Monitorul
Oﬁcial al României nr. 45 din
20ianuarie 2016. Machetele
privind documentaţia ce trebuie întocmită se găsesc la sediul
AJFP Bihor, Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 21/B, etaj
6, cam. 604 (pentru persoane
juridice) sau camera 13, parter
(pentru persoane ﬁzice). Avantajele derulării unei eşalonări
la plată costau în principal în:
neînceperea sau suspendarea
executării silite pentru: obligaţiile eşalonate; obligaţiile care

S.C. Administraţia Domeniului
Public S.A. Oradea angajează
prin concurs:

- 4 muncitori necaliﬁcați la Cimitirul Municipal pentru întreținere spații verzi.
- 4 muncitori necaliﬁcați pentru curățenie
în piețe.
Condiţii minime:
- minim 8 clase;
- capacitate deplină de exerciţiu şi stare de
sănătate adecvată postului;
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul personal al S.C. A.D.P. S.A. până la data de
18.05.2017, ora 9.00. Acestea vor conţine: cerere de înscriere la concurs, copie după actul de
identitate, copie după actul de studii și adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul personal al societăţii: Piața Emanuil Gojdu
nr.21 (la Piața Cetate), tel.: 0259-479148.

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 08.05.2017-12.05.2017

constituie condiţie de menţinere a valabilităţii eşalonării
(obligaţii cu termene de plată
ulterioare datei comunicării
deciziei de eşalonare, diferenţele rezultate din declaraţii
rectiﬁcative, obligaţii restante
nestinse la data comunicării
deciziei de eşalonare şi necuprinse în eşalonare, obligaţii
pentru care a încetat suspendarea executării după comunicarea deciziei de eşalonare
etc.) În funcţie de forma de
executare silită aplicată, suspendarea are ca efect: în cazul
popririi bancare: menţinerea
indisponibilizării asupra su-

APIA: Subvenţii
pentru fermieri

Plăţile pentru Ajutoarele Naţionale
Tranzitorii (ANT) se fac în lei, la cursul de
schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit
de către BCE la de 30 septembrie 2016.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că la data de 5 mai
a demarat autorizarea la plata a femierilor care
au solicitat, în cadrul Campaniei 2016, Ajutoarele Naţionale Tranzitorii (ANT) 2 - 6. Plăţile
aferente acestor scheme se acordă cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de
OUG nr.3/2015, cu modiﬁcările şi completătrile ulterioare, a HG nr. 208/2017 şi a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, cu modiﬁcările
şi completările ulterioare, iar cuantumurile
stabilite în urma raportării plafoanelor alocate la suprafeţele eligibile sunt următoarele: ANT2 in pentru ﬁbră - 28,8995 euro/ha;
ANT3 cânepă pentru ﬁbră - 28,8995 euro/ha;
ANT4 tutun - 2011,3676 euro/ha; ANT5 hamei - 509,09 euro/ha; ANT6 sfeclă de zahăr
- 90,5074 euro/ha. Plăţile pentru Ajutoarele
Naţionale Tranzitorii (ANT) se fac în lei, la
cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro,
stabilit de către Banca Centrală Europeană la
data de 30 septembrie 2016 şi publicat în Jurnalul Oﬁcial al Uniunii Europene, seria C, nr.
363 din 1 octombrie 2016.
 Doina A. NEAGOE

melor existente în cont la data
comunicării adresei de suspendare, contribuabilul putând
efectua plăţi din acestea numai
pentru plata obligaţiilor de care
depinde menţinerea eşalonării;
încetarea indisponibilizării în
privinţa încasărilor viitoare; în
cazul terţilor popriţi - încetarea indisponibilizării sumelor
datorate de aceştia contribuabilului; în cazul sechestrelor
- oprirea procedurii de executare silită asupra bunurilor ce
fac obiectul sechestrelor. De
asemenea, alte avantaje ale derulării unei eşalonări la plată
costau în: posibilitatea partici-

pării la licitaţiile publice deoarece obligaţiile ﬁscale eşalonate la plată nu sunt considerate
obligaţii ﬁscale restante dacă
se aﬂă în termenul de plată
prevăzut în graﬁcul de eşalonare; amânarea penalităţilor de
întârziere aferente obligaţiilor
ﬁscale eşalonate, în vederea
anulării la ﬁnalizarea eşalonării; necalcularea şi nedatorarea
penalităţilor de întârziere pe
perioada eşalonării la plată, cu
excepţia situaţiei privind achitarea cu întârziere a ratei de
eşalonare.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Ajutor de stat pentru

Sprijinirea investiţiilor
în crearea locurilor de muncă

O noua sesiune de înregistrare a
Cererilor de acord pentru ﬁnanţare
în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru sprijinirea investiţiilor care
promovează dezvoltarea regională
prin crearea de locuri de muncă, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare, se va desfăşura în perioada 12 – 23
iunie 2017.

Pentru a ﬁ eligibil, solicitantul trebuie să realizeze un proiect de investiţii
care să ducă la crearea a minim 10 noi
locuri de muncă, cu obligaţia menţinerii
lor pentru o perioadă de minim 5 ani în
cazul întreprinderilor mari şi de 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Ajutorul de stat se acordă pentru cheltuielile eligibile rezultate din costurile
salariale înregistrate pe o perioadă de 2
ani consecutivi, în limita salariului mediu brut pe economie, aprobat prin legea
anuală a bugetului asigurărilor sociale
de stat, valabil pentru anul depunerii Cererii de acord pentru ﬁnanţare. Bugetul
total al schemei este de 2.700 milioane
lei (echivalentul a aproximativ 600 milioane euro) cu posibilitatea suplimentării.
Plata ajutorului de stat se realizează după
efectuarea totală sau parţială a cheltuielilor eligibile, cu condiţia ca prima rambursare a cheltuielilor să se realizeze
ulterior creării a minimum 10 noi locuri
de muncă (dintre care minimum 3 pentru
lucrători defavorizaţi).
 D. A. N.

Ratele la creditele în lei ar putea creşte
chiar şi cu 10% până la ﬁnele anului. Creditele în lei ar putea deveni mai scumpe,
având în vedere că indicele ROBOR la
trei luni, în funcţie de care se calculează
dobânzile la aceste împrumuturi, a ajuns
la un maximum din ianuarie 2016 până
acum. Indicele ROBOR la trei luni ar

putea ajunge la 1,5% spre ﬁnalul anului,
pe fondul creşterii inﬂaţiei. În această situaţie, la un credit pentru Prima Casă, o
rată lunară poate să urce cu până la 10%,
iar valoarea totală de rambursat poate să
crească şi cu 10.000 de euro, echivalentul în lei.
 Doina A. NEAGOE

Creditele s-ar putea scumpi

1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
11.05.2017 08:00-15:00 Loc.: Damis (p), Șuncuiuș (p),
Cătun Serani, Valea Răchiții, Călin.
11.05.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
11.05.2017 09:00-16:00 Loc. Săcueni: str. Petoﬁ Sandor cu nr. 1-27; str. Zolyomi David cu nr. 2-10; str. Arany
Janos cu nr. 1-33; 2-30; str. Dealul Cadea cu nr. 2-22.
11.05.2017 09:00-15:00 Loc. Șimian cu nr. 645-647;
675-711; 736-744.
3.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
11.05.2017 09:00-16:00 Loc.: Beiuș cu str.: Pandurilor,
Finișului, Târgul Mic, Plopilor, 1 Decembrie 1918, Niculiță Papp, Mizieșului, Stadionului; Loc. Hodișel, Loc.
Șoimi.
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
11.05.2017 09:00-14:00 Loc. Homorog.
11.05.2017 08:00-16:00 Loc. Salonta cu Bólyai János,
Bihorului, Eminescu, Jókai Mór, Dózsa György, Bem
József, Tudor Vlamirescu, Iancu de Hunedoara, Crișan,
Gheorghe Barițiu, Lăutarilor, Mircea cel Bătrân, Louis
Pasteur, Leonardo da Vinci, Lacul Roșu, Dankó Pista,
Reményik Sándor, Royvány György, Kölcsei Ferenc,
Kálvin, Corneliu Coposu, Bocskai István, Arany János
(p), Földi János.
5.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
11.05.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: Al. Cazban, Salcâmilor, Meșteșugarilor, Ovid Densușianu, Erofte Grigore, I. Bogdan, Macului, Cartier Podgoria (p), Gheorghe Doja (p), Peței, Depozitelor, Căii Ferate, Căprioarei,
Rampei, Constanței, Oituz, Magelan, Izvorului, A. Bena,
Emil Gârleanu, Depoului, Herculane, Războieni.
6.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
11.05.2017 09:00-17:00 Localitățile: Cenaloș, Poclușa, Sărsig, Hăucești, Spinuș, Ciulești, Gurbești, Săliște,
Sârbi, Sfârnaș, Ciuhoi, Fegernic Nou, Fegernic, Nădar,
Sarcău, Burzuc, Almașu Mic, Chioag, Fughiu, Oșorhei,
Cetariu, Cheriu, Cihei.
Săptămâna 08.05.2017-12.05.2017

Suplimentare: CEM mt jt Municipal
Oradea
1.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
11.05.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: Iza, Spartan, Ep.
Ioan Suciu.

MFP: Decontul de TVA
– Îndreptarea erorilor
Corectarea erorilor materiale din decontul
de TVA se poate face în cadrul termenului de
prescripție de cinci ani de la data de 1 iulie a
anului următor celui pentru care se datorează
obligația ﬁscală. Persoana impozabilă poate
cere Fiscului în evidența căruia este înregistrată în scopuri de TVA corectarea unor erori
materiale apărute în Formularul 300. De asemenea, corectarea poate ﬁ făcută și la inițiativa
unităţii ﬁscale. Pentru a putea cere modiﬁcarea
unor informații din cadrul decontului de TVA,
persoana impozabilă trebuie să completeze o
solicitare de corectare a erorilor materiale, cerere care, alături de documente justiﬁcative, va
ﬁ depusă la registratura unităţii ﬁscale competente sau va ﬁ trimisă prin poștă, prin scrisoare
recomandată. Pot ﬁ corectate erori materiale de
tipul: erori de transcriere; inversarea unor cifre
din sumele trecute în decont; preluarea eronată
a datelor din decontul perioadei ﬁscale anterioare; erori provenind din înscrierea în decontul
de TVA a sumelor solicitate la rambursare în
perioada anterioară.
 Doina A. NEAGOE

