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Miercuri, 17 mai 2017

AJFP Bihor: Precizări privind

Ne-aţi solicitat:

Persoanele ﬁzice rezidente
şi nerezidente
AJFP Bihor, revine şi face
cunoscut prevederile aduse de Ordinului MFP nr.
1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
rezidenţa ﬁscală în România
a persoanelor ﬁzice.

Potrivit Ordinului aprobă
formularistica pentru aplicarea
prevederilor art. 7, 59 şi 230
din Legea nr. 227/2015 privind
Codul ﬁscal, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare referitoare la persoanele ﬁzice care
sosesc sau pleacă din România
şi ale convenţiilor de evitare
a dublei impuneri, au obligaţia completării formularului
„Chestionar pentru stabilirea
rezidenţei ﬁscale a persoanei
ﬁzice la sosirea în România”
persoanele ﬁzice care sosesc
în România şi au o şedere în
statul român o perioadă sau
mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe
parcursul oricărui interval de
12 luni consecutive, care se
încheie în anul calendaristic
vizat. Persoanele ﬁzice nerezidente sosite în ţara noastră
înainte de 1 ianuarie 2014 şi
care solicită eliberarea „Certiﬁcatului de rezidenţă ﬁscală
privind aplicarea Convenţiei/
Acordului de evitare a dublei
impuneri dintre România şi
..., pentru persoane ﬁzice rezidente în România” au obligaţia completării formularului
„Chestionar pentru stabilirea

rezidenţei ﬁscale a persoanei
ﬁzice la sosirea în România”,
şi totodată să facă dovada plăţii impozitului pe venit pentru
veniturile obţinute din orice
sursă, atât din România, cât
şi din afara României, pentru
categoriile de venituri supuse impozitului în România.
Au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru
stabilirea rezidenţei ﬁscale a
persoanei ﬁzice la plecarea din
România” persoanele ﬁzice rezidente în România, precum şi
persoanele ﬁzice nerezidente,
care au avut obligaţia completării formularului prevăzut la

punctul precedent, care pleacă
din ţara pentru o perioadă sau
mai multe perioade de şedere
în străinătate care depăşesc în
total 183 de zile, pe parcursul
oricărui interval de 12 luni
consecutive. Aceste formulare
se difuzează gratuit sau se pot
descărca de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, la adresa www.anaf.
mﬁnante.ro. Originalul însoţit
de anexele prevăzute în ordin,
se pot depune, în format hârtie:
la registratura organului ﬁscal
competent, personal sau prin
împuternicit; la oﬁciul poştal,
prin scrisoare recomandată, cu

conﬁrmare de primire. Unitatea ﬁscală competentă la care
se depun şi înregistrează aceste declaraţii este: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor /Compartimentul
evitarea dublei impuneri şi
acorduri ﬁscale internaţionale, cam. 303, pentru toţi contribuabilii cu domiciliul ﬁscal
în judeţul Bihor. Pentru relaţii
suplimentare, vă puteţi adresa
la Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Bihor din
Oradea str. D.Cantemir, nr. 2b,
camera 303.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Corectarea datelor ANAF:
eronate din
Anularea codului de
declaraţia de proﬁt înregistrare în scop de TVA
Formularul 101 „Declarație privind impozitul pe proﬁt” poate ﬁ corectat de către
contribuabili din proprie inițiativă, de ﬁecare dată când se constată erori în datele
înscrise în declarația inițială.

Înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA poate ﬁ anulată în anumite situaţii stabilite prin lege.

Declarația rectiﬁcativă se întocmește pe
același model de formular, înscriind „X” în
spațiul special prevăzut în acest scop. ANAF
reaminteşte că documentul se depune la unitatea ﬁscală în a cărui evidență ﬁscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite,
taxe și contribuții. Potrivit normelor în vigoare, formularul se completează cu ajutorul
programului de asistenţă pus la dispoziție de
ANAF și se depune în format PDF, cu ﬁşier
XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii,
sau se transmite prin e-mail. Reamintim că,
din 25 noiembrie 2016, Formularul 101 are un
nou model, aprobat prin Ordinul ANAF nr.
3386/2016, care reﬂectă practic noutăţile introduse în Codul ﬁscal.
 Doina A. NEAGOE

Concret, codul de TVA poate ﬁ anulat de unitatea ﬁscală competentă dacă:
este declarată inactivă; dacă a intrat
în inactivitate temporară, înscrisă în
registrul comerțului; dacă asociaţii/
administratorii persoanei impozabile
sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul ﬁscal infracţiuni şi/
sau faptele prevăzute prin lege; dacă
nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă
, din prima zi a celei de-a doua luni
următoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplică numai în cazul persoanelor pentru
care perioada ﬁscală este luna sau trimestrul. De asemenea, codul de TVA
poate ﬁ anulat: dacă în deconturile de

TVA depuse pentru 6 luni consecutiv în
cursul unui semestru calendaristic - în
cazul persoanelor care au perioada ﬁscală luna calendaristică, şi pentru două
perioade ﬁscale consecutive în cursul
unui semestru calendaristic - în cazul
persoanelor impozabile care au perioada ﬁscală trimestrul calendaristic, nu
au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/
servicii şi nici livrări de bunuri/prestări
de servicii, realizate în cursul acestor
perioade de raportare, din prima zi a
celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic; dacă persoana impozabilă nu era obligată şi nici
nu avea dreptul să solicite înregistrarea
în scopuri de TVA; în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea
din evidenţa persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire.
 Doina A. NEAGOE

Schimbarea
domiciliului ﬁscal

Schimbarea domiciliului ﬁscal se face
cu ajutorul Formularului 050 – Cerere de
înregistrare a domiciliului ﬁscal al contribuabilului sau a Formularului 080 – Declaraţia
de modiﬁcare a domiciliului ﬁscal care se
completează de asocierile şi alte entităţi fără
personalitate juridică.
Cererea se depune în cazul în care domiciliul ﬁscal este diferit de domiciliul sau sediul
social, ori în cazul în care contribuabilul îşi
schimbă domiciliul ﬁscal declarat anterior.
Pentru persoanele ﬁzice cererea de înregistrare
a domiciliului ﬁscal va ﬁ însoţită de următoarele documente: copie de pe actul care face
dovada titlului în temeiul căruia, potrivit legii,
persoana deţine spaţiul destinat domiciliului
ﬁscal (calitatea de proprietar, chiriaş, uzufructuar şi altele asemenea); copie de pe actul de
identitate în care a fost înscrisă, potrivit legii
speciale, menţiunea de stabilire a domiciliului
şi a reşedinţei la care se solicită înregistrarea
domiciliului ﬁscal. Pentru persoanele juridice
cererea de înregistrare a domiciliului ﬁscal va
ﬁ însoţită de copii de pe actele care fac dovada
deţinerii legale a spaţiului pentru domiciliul
ﬁscal. Copiile vor ﬁ însoţite de documentele
originale pentru certiﬁcare. În cazul în care
contribuabilul îşi schimbă domiciliul ﬁscal
declarat anterior, Formularul 050 se depune
la Fiscul în a cărui rază teritorială se aﬂă noul
domiciliu ﬁscal. În ceea ce priveşte Formularul
080 – Declaraţia de modiﬁcare a domiciliului
ﬁscal, acesta se completează de asocierile şi
alte entităţi fără personalitate juridică.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 15.05.2017-19.05.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct
de lucru Aleșd
19.05.2017 08:00-15:00 Loc.: Bratca (p), Șuncuiuș (p), Beznea (p), Orvieșele, Picleu (p).
19.05.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
19.05.2017 09:00-17:00 Loc.: Remeți (p), Munteni (p).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct
de lucru Săcueni
19.05.2017 09:00-15:00 Loc. Săcueni: str. Tudor
Nicolae, nr.38-108, 71-129; str. Vecer Mic; str.
Vecer Mare; str. Crișan.
3.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Salonta
19.05.2017 08:00-16:00 Loc. Salonta cu Bólyai
János, Bihorului, Eminescu, Jókai Mór, Dózsa
György, Bem József, Tudor Vladimirescu, 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, A.I. Cuza,
Petru Rareș, Bercsényi Miklós, Bartók Béla, Ceaikovski, Titu Maiorescu, Barbu Șt. Delavrancea,
Ciprian Porumbescu, Traian Vuia, 9 Mai.
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
19.05.2017 09:00-16:00 Loc.: Beiuș cu str.: Pandurilor, Finișului, Târgul Mic, Plopilor, 1 Decembrie 1918, Niculiță Papp, Mizieșului, Burgundia
Mare, Burgundia Mică, Loc. Hodișel, Loc. Șoimi.
5.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
19.05.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea cu str:
Vasile Alecsandri, Al. Cazaban, 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.
19.05.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea cu str.:
Piscului, Beldiceanu, Fazanilor.
6.Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Rural
19.05.2017 09:00-17:00 Localitățile: Sârbi, Sfârnaș, Ciuhoi, Fegernic Nou, Fegernic Vechi, Nădar,
Sarcău, Burzuc, Almașu Mic, Chioag, Cihei,
Fughiu, Cetariu, Cheriu.

