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ANAF:

Utilizarea serviciului de
depunere a declaraţiilor online
Cererea pentru utilizarea
unui certiﬁcat digital caliﬁcat se completează, se transmite electronic şi se listează
prin funcţionalităţile puse la
dispoziţie de serviciul “Depunere declaraţii on-line”
existent pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice
(MFP).
Pentru utilizarea serviciului de depunere a declaraţiilor
on-line existent pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice,
portalul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală (ANAF),
în calitate de reprezentanţi
legali sau imputerniciţi, desemnaţi de către contribuabili
pentru semnarea şi depunerea
Declaraţiilor 100, 101, 104,
112, 120, 130, 200,205,300,
301, 390, 394, 710 respectiv situaţiile ﬁnanciare, se vor efectua următoarele operaţiuni:
obţineţinerea unui certiﬁcat de
semnătură electronică de la o
ﬁrmă autorizată; descărcarea
documentului de conﬁrmare,
completarea şi trimiterea acestuia spre avizare furnizorului
certiﬁcatului caliﬁcat; înregistrarea persoanei care deţine
certiﬁcat digital caliﬁcat, ca
utilizator al serviciului de depunere a declaraţiilor on-line,
prin transmiterea, în format
electronic, a documentului de
conﬁrmare a certiﬁcatului caliﬁcat, existent pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice,
portalul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală, semnat digital de către solicitant
şi conﬁrmat prin semnătura electronică a autorităţii de
certiﬁcare, în conformitate cu
instrucţiunile de utilizare a
serviciului „Depunere decla-

raţii on-line”; depunerea Formularului 150 ”Cerere pentru
utilizarea unui certiﬁcat digital caliﬁcat”, existent pe site-ul
Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului
„Depunere declaraţii on-line”.
Cererea pentru utilizarea unui
certiﬁcat digital caliﬁcat se
completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de
serviciul “Depunere declaraţii
on-line”. Listarea se face după
generarea automată a acestuia.
Potrivit legii, cererea trebuie
să ﬁe însoţită de: documentul
de identitate al titularului certiﬁcatului caliﬁcat, în original
şi în copie; documentul, în

original şi copie, care atestă
calitatea titularului certiﬁcatului caliﬁcat de reprezentant
legal al contribuabilului, sau
documentul de împuternicire,
autentiﬁcat de notarul public,
din care rezultă dreptul titularului certiﬁcatului caliﬁcat
de a semna declaraţiile ﬁscale
pentru contribuabil. Acest document se depune în situaţia în
care titularul certiﬁcatului caliﬁcat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat; documentul,
în original şi copie, care atestă
calitatea titularului certiﬁcatului caliﬁcat de reprezentant
legal al contribuabilului (acest
document poate ﬁ Hotărârea
Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societaţii
comerciale); sau, în situaţia

în care titularul certiﬁcatului
caliﬁcat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă
documentul de împuternicire,
autentiﬁcat de notarul public,
din care rezultă dreptul titularului certiﬁcatului caliﬁcat
de a semna declaraţiile ﬁscale
pentru contribuabil. Pe baza
acestor documente, Fiscul
va veriﬁca realitatea datelor
înscrise în cerere, serviciul
Depunere declaraţii on-line
putând ﬁ utilizat după 4 - 7
zile lucrătoare de la depunerea
documentaţiei. De precizat că
depunerea declaratiilor se poate face accesând link-ul https://
decl.anaf.mﬁ nante.gov.ro/my.
policy.
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MADR: în pregătire,
INS: Topul
scumpirilor din august Fondurile pentru avansul
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, comparativ cu
iulie, citricele și alte fructe meridionale
s-au scumpit în august cu 5,11%, ouăle cu
3,55%, tutunul cu 1,76%, fasolea cu 1,55%,
zahărul cu 1,37%, iar carnea de porc cu
1,13%.
Tot în agust, cel mai mult s-au ieftinit fructele proaspete – cu 9,27%, cartoﬁi – cu 3,06%,
alte legume și conservele de legume – cu
2,95%. De remarcat că, faţă de începutul acestui an, scumpiri au fost înregistrate la fructe
şi conserve din fructe – cu 9,32%, citrice şi
alte fructe meridionale – cu 2,32%, ulei comestibil – cu 1,75%, zahăr – cu 8,44%, servicii poştale – cu 19,49%, tutun şi ţigări – cu
2,48%, cărţi, ziare şi reviste – cu 1,39%. Ponderea mărfurilor și serviciilor care s-au ieftinit
faţă de august 2015 este de 40,4%, cele care
au avut creșteri de preţuri de până 2,5% dețin
o pondere de 47,4%, iar mărfurile și serviciile ale căror prețuri au crescut cu peste 2,5%
reprezintă 12,2%. Rata medie a prețurilor de
consum în ultimele 12 luni (septembrie 2015 –
august 2016) față de precedentele 12 luni (septembrie 2014 – august 2015), calculată pe baza
Indicelui Preţurilor de Consum, este de 1,8%.
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din subvenţii

Ministerul Agriculturii va împrumuta temporar de la Ministerul
Finanţelor suma de 822.095 mii lei
pentru a iniţia şi continua plata mai
multor scheme din programele cu
fonduri europene, inclusiv a avansului pentru subvenţiile 2016.
Potrivit unui act normativ aﬂat în
dezbatere publică, „în vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură... care
se ﬁnanţează din Fondul European de
Garantare Agricola (FEGA), se aprobă,
până la 31 decembrie 2016, alocarea
temporară din venituri din privatizare
de către Ministerul Finanţelor Publice
a sumei de 822.095 mii lei, în echivalent euro, Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale”. Sumele alocate
MADR din veniturile din privatizare şi
utilizate vor ﬁ rambursate Ministerului
Finanţelor Publice în euro din sumele
restituite cu această destinaţie de către
Uniunea Europeană, până la data de 31
decembrie 2016. Din suma prevăzută
se decontează cheltuielile eligibile afe-

rente schemelor de plată directe pentru
agricultură, inclusiv avansul aferent
anului 2016, a ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, a măsurilor
de piaţă şi intervenţie în agricultură,
a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa
internă şi în ţările terţe, a măsurii de
promovare a vinurilor, care se ﬁnanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Reamintim că
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) a anunţat că, în
perioada 16 octombrie – 1 decembrie
2016, va efectua plata în avans aferentă Campaniei 2016. Pentru Campania
2015, Ministerul Agriculturii a ales să
plăteasca un avans de până la 70% (53
euro/hectar) din subvenţiile fermierilor
care au depus cereri de plată în cadrul
Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă
(SAPS). Suma plătită ca avans în 2015
de APIA s-a ridicat la 1,128,470,121.91
lei (255.448.678,85 euro), pentru un număr de 602.159 fermieri cu o suprafaţă
de 5.753.954 ha.
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Studiu: În mediul privat,

Salariile au
crescut cu doar
3,7% în acest an
Salariile din mediul privat au crescut în
medie cu 3,7% în acest an, nivel uşor mai
scăzut decât majorarea de 3,9% planiﬁcată
iniţial de companii, iar anul viitor ar putea
creşte cu 3,8%.
Datele studiului salarial şi de beneﬁcii
PayWell România realizat de PwC arată că cele
mai mari creşteri salariale medii au fost acordate în sectorul de retail (4,3%) şi al bunurilor
de larg consum (5,8%), în vreme ce creşteri
sub media pieţei au fost înregistrate în sectorul
bancar (2,6%). Conform studiului, pentru 2017
companiile dau dovadă de prudenţă în ceea ce
priveşte creşterile salariale bugetate, acestea
ﬁind similare cu cele de anul acesta (3,8%
creşterea medie pentru întreaga piaţă), cu o
dinamică mai accentuată în sectorul de retail
(4,9%) şi cel industrial (4,4%) şi cu o creştere
anticipată mai temperată în sectorul bancar
(3%). Pentru angajaţii din vânzări, bonusurile
de performanţă echivalează cu o treime din
salariul anual. Criteriile pentru acordarea bonusului de performanţă ţin îndeosebi de rezultatele individuale pentru angajaţii de vânzări
(în 70% dintre companii) şi pentru personalul
operaţional (în 63% dintre ﬁrme). Cele mai
frecvente beneﬁcii extra-salariale utilizate de
companiile din România sunt, şi anul acesta,
cele “de securitate”: tichete de masă (oferite de
74% dintre companii) şi abonamente la clinicile medicale private (55% dintre ﬁrme).
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Săptămâna 19.09.2016-23.09.2016
1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
21.09.2016 orele 08-15 loc. Bulz - parţial, Aleşd: Cartier Şoimul: Bl. R1, R2, R3, R4, Lalelelor, Piaţa Unirii,
Dȃmboviţei, Florilor, Târgului, Teiului
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
21.09.2016 orele 09-17 loc. Tȃrguşor
3. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL SALONTA
21.09.2016 orele 09-17 loc. Valea Mare de Codru,
Forosig, Hodiş, Lupoaia, Talpoş - parţial; Salonta: str.
Oradiei - parţial, I.C.Brătianu, Szechenyi Istvan, Jozsef
Attila, 7 Iunie, Haiducilor, I.C.Cantacuzino, Sportului,
Miklos Toldi, Horea - parţial, Cloşca - parţial, Teodor
Neş, Mihail Kogălniceanu, Traian Moşoiu, Ştefan cel
Mare, Erkel Ferencz, Andrei Mureşanu, Călugăreni,
Lăcrămioarei; Tinca: str. Republicii, Ştefan cel Mare,
Mihai Eminescu, Dumbravei, Someşului, Şcolii, Horea,
Zorilor, Tȃrgului, Tudor Vladimirescu, Armatei Romȃne, Dumbravei, Avram Iancu, Mureşului, Traian, Avram
Iancu, Cloşca, Emanuil Gojdu, Andrei Mureşanu, Tulea
Şerban, Mihai Viteazul, Trandaﬁ rilor, Dorobanţi, Gheorghe Lazăr, Pădurii, Vasile Alecsandri, I.L.Caragiale,
Crişului, Arany Janos, Prahovei, Victoriei
4. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
21.09.2016 orele 08-17 loc. Haieu - parţial, Oradea: str.
Seleușului, Războieni, Ardealului, Grădinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Calea Clujului - parţial, Eftimie Murgu, Căii Ferate, Timotei Cipariu, Constanţei, F. Magellan, Oituz, E. Gȃrleanu, Depoului, Izvorului, A. Bena,
Herculane, Tribunalului, Barbu St.Delavrancea, Dragoş
Vodă, Transilvaniei, Szigligeti Ede
5. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL RURAL
21.09.2016 orele 09-17 loc. Nojorid, Sȃniob, Chișirid,
Oșorhei, Fughiu, Tășad, Stracoș, Ceica, Ceișoara, Incești, Biharia, Satu Nou, Sfȃrnaș, Lazăreni, Ciuhoi,
Fegernicul Nou, Fegernicul Vechi, Sȃrbi, Parhida, Niuved, Tămăşeu, Sălard, Nădar, Sarcău, Chioag, Almașu
Mic, Burzuc, Lăzăreni, Tăşad - parţial, Dicăneşti, Calea
Mare, Topeşti, Bicăcel, Cărăndeni, Gruilung, Săldăbagiu
de Munte: str. Dealul Mare, Albinelor
6. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL ŞTEI
21.09.2016 orele 09-14 loc. Vaşcău
orele 09-15 loc. Băiţa Sat, Băiţa Plai, Nucet, Lazuri de
Beiuş, Cusuiuş, Sudrigiu, Rieni, Cucuceni, Suştiu, Urseşti, Briheni
orele 09-18 loc. Brădet
7. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL BEIUŞ
21.09.2016 orele 09-17 loc. Suncuiuş, Ioaniş, Dumbrăviţa de Codru, Uileac de Beiuş, Forău, Prisaca, Valani de
Beiuş, Urviş, Borz.

