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MFP: Precizări privind

Impozitul pe proﬁt şi venit,
TVA şi contribuţii sociale
Prin Hotărârea Guvernului nr. 284/2017 pentru
modiﬁcarea și completarea
Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul ﬁscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu aplicabilitate din data de 4 mai, au fost
aduse clariﬁcări necesare
pentru contribuabili.

Astfel, în ceea ce priveşte
impozitul pe proﬁt: pentru proﬁtul investit în achiziționarea
dreptului de utilizare a programelor informatice, scutirea de
impozit se aplică pentru cele
cumpărate și folosite începând
cu prima zi a acestui an. Impozitul speciﬁc se aplică doar
ﬁrmelor din domeniul hotelier
și cel al alimentației publice
care plăteau impozit pe proﬁt,
în măsura în care acestea n-au
trecut la regimul de impozitare
„micro” (clariﬁcare). Referitor
la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, Ministerul
Finanţelor Publice precizează
că microîntreprinderile aplică
regimul de impozitare „micro”, nu impozitul speciﬁc,
chiar dacă desfășoară activități
vizate de forfetar (clariﬁcare).
De asemenea, ﬁrmele înregistrate la impozit pe proﬁt la
sfârșitul lunii ianuarie 2017 nu
trebuie să treacă la regimul de
impozitare „micro” dacă au un
capital social minim de 45.000

SC Administrația Domneniului Public SA
Oradea organizează, în data de 31.05.2017, începând cu ora 12.00, o licitație publică privind
servicii de “Salubrizare pentru prestarea
activității de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare”. Informații suplimentare se pot aﬂa
la telefon: 0733/11.00.35.

de lei. Firmele plătitoare de
impozit speciﬁc nu sunt vizate
de trecerea la impozit „micro”
de la 1 februarie 2017. În ceea
ce priveşte impozitul pe venit,
în cazul scutirii de impozit pe
venit pentru salariații ﬁrmelor
ce aplică impozitul speciﬁc,
aceasta se acordă pe perioada
de derulare a contractului.
Scutirea este valabilă indiferent că salariații sunt angajați cu normă întreagă sau
parțială, atât timp cât durata
contractului este de cel puțin
12 luni. Legat de impozitul de
3% pentru vânzarea de imobile

se stabilește ca diferență între
valoarea tranzacției și plafonul
neimpozabil de 450.000 de lei.
Referitor la contribuțiile sociale obligatorii, au fost aduse
clariﬁcări privind modul de
încadrare a bazei anuale de
calcul al contribuției la sănătate în plafonul minim reprezentând valoarea a douăsprezece
salarii de bază minime brute
pe țară, avându-se în vedere
veniturile din salarii, veniturile din investiții și/sau din alte
surse.
În ﬁne, în ceea ce priveşte taxa pe valoare adăugată

(TVA), MFP vine cu explicații
și exemple pentru situația celor
care se reînregistrează în scopuri de TVA, după ce au avut
codul de înregistrare anulat,
astfel încât să poată deduce
taxa aferentă achizițiilor din
perioada în care au avut codul anulat și să emită facturi
pentru livrările de bunuri și
prestările de servicii efectuate
în perioada respectivă, dar şi
explicații detaliate cu privire la
aplicarea regimului special de
TVA pentru agricultori.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Sprijin ﬁnanciar pentru

Grupurile ﬁscale vor Obţinerea de produse
furniza anual rapoarte neagricole cu valoare adăugată

Concret, documentul detaliază condițiile pe care trebuie
să le îndeplinească o entitate
rezidentă ﬁscal în România
pentru a raporta informații
ﬁscale referitoare, printre altele, la suma veniturilor, proﬁtul/ pierderile, capitalul declarat, proﬁtul nedistribuit sau
numărul de salariați. De asemenea, autoritățile de la noi
vor putea sancționa anumite
multinaționale care nu le vor
furniza rapoartele ﬁnanciare
aferente societăților din ﬁecare țară. Noile prevederi stabilesc că, în ceea ce privește
identiﬁcarea ﬁecărei entități
din grupul de întreprinderi

* 2 ÎNGRIJITORI ANIMALE
Condiţii minime de participare:
- absolvent de 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. Oradea până la
data de 31.05.2017 ora 14.00 și vor cuprinde:
cerere, copie act identitate, curriculum vitae,
copie act studii, cazier judiciar, adeverință medicala eliberată de medicul de familie.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Sediul S.C. A.D.P. S.A. Oradea - Piaţa Emanuil
Gojdu nr. 21, tel.: 0259-479.148.

ANUNȚ LICITAȚIE

MFP:

Proiectul de OUG pentru
modiﬁcarea şi completarea
Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură ﬁscală a fost lansat în dezbatere
publică, astfel că, pentru a
putea ﬁ aplicat, va avea nevoie și de aprobarea Executivului.

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

multinaționale, aceasta se va
realiza cu precizarea rezidenței ﬁscale și natura principalelor activități. Prin grupul de
întreprinderi multinaționale
se înțelege orice grup care
include două sau mai multe
întreprinderi a căror rezidenţă
ﬁscală se aﬂă în jurisdicţii diferite sau care include o întreprindere cu rezidenţa ﬁscală
într-o jurisdicţie, dar care este
impozabilă în altă jurisdicţie
pentru activitatea desfăşurată
prin intermediul unui sediu
permanent şi care nu este un
grup de întreprinderi multinaţionale exclus. Potrivit proiectului de act normativ publicat
de MFP în dezbatere publică,
autoritățile din România vor
putea sancționa multinaționalele cu afaceri la nivel de grup
de peste 750 milioane de euro
care nu vor respecta obligația
de a oferi informații despre
entitățile din ﬁecare țară.
 Doina A. NEAGOE

Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale (AFIR) a
selectat până în prezent 22 de
proiecte cu o valoare de 21,4
milioane euro, pentru ﬁnanţare prin Schema de ajutor
de stat GBER „Stimularea
dezvoltării regionale prin
realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în
vederea obţinerii de produse
neagricole”, aferentă Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru
investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole.

În prima sesiune, derulată
până la 31 ianuarie 2017, AFIR
a primit 86 de proiecte, valoarea solicitată pentru ﬁnanţare
ﬁind de peste 47 milioane euro.
Procesul de selecţie este încă în
desfăşurare, urmând a ﬁ emise
rapoartele de selecţie pentru
ultimele două etape ale sesiunii. Activităţile eligibile pe
această linie de ﬁnanţare din
domeniul industriei alimentare
cuprind fabricarea produselor

lactate, fabricarea îngheţatei şi
a altor produse asemănătoare
îngheţatei, fabricarea produselor de morărit, a amidonului
şi a produselor din amidon, fabricarea băuturilor - şi anume
fabricarea berii. În plus, beneﬁciarii Schemei au putut accesa Schema de minimis „Sprijin
pentru servicii de consultanţă în vederea implementării
proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul
produselor agricole în vederea
obţinerii de produse neagricole”, schemă care acordă sprijin
ﬁnanciar nerambursabil pentru
pregătirea şi implementarea
proiectelor de investiţii derulate prin GBER. Accesarea
Schemei este opţională, ﬁind
aplicabilă numai întreprinderilor beneﬁciare ale Schemei
GBER (care au contract semnat cu AFIR). Opţiunea trebuie
exprimată la depunerea Cererii de Finanţare pentru sprijin
prin schema GBER.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 29.05.2017-02.06.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
31.05.2017 08:00-15:00 Loc.: Tinăud (p), Șuncuiuș (p),
Bulz (p).
31.05.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Marghita
31.05.2017 11:00-15:00 Loc. Sacalasău Vechi: zona
PTA 2 Sacalasău Vechi.
3.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
31.05.2017 09:00-16:00 Loc.: Urviș, Borz, Dumbrăvița
de Codru, Codru, Forău, Hodișel, Șoimi, Beiuș cu str.
Biruinței.
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Ștei
31.05.2017 09:00-14:00 Loc.: Călugări, Criștiorel,
com. Cărpinet.
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
31.05.2017 08:00-16:00 Loc. Salonta cu str. Bólyai
János, Bihorului, Eminescu, Jókai Mór, Dózsa György,
Bem József, Tudor Vlamirescu, Iancu de Hunedoara,
Kulin György, Nouă, Horea, Cloșca, Crișan, Rozelor,
Mihai Viteazul, Tincii, P-ța Victoriei, .I. Cuza, Petru
Rareș, Bercsényi Miklós, Bartók Béla, Ceaikovski, Titu
Maiorescu, Barbu Șt. Delavrancea, Ciprian Porumbescu,
Traian Vuia, 9 Mai.
6.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
31.05.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea cu str: Vasile
Alecsandri, Independenței nr. 3, nr. 7, nr. 11, Al. Cazaban, Salcâmilor, Meșteșugarilor, Ovid Densușianu,
Erofte Grigore, I. Bogdan, Macului, Cartier Podgoria (p),
Gheorghe Doja (p), Războieni, Peței, Depozitelor, Căii
Ferate, Căprioarei, Rampei, Constanței, Oituz, Magelan,
Izvorului, A. Bena, Emil Gârleanu, Depoului, Herculane, Calea Sântandreiului.
7.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
31.05.2017 09:00-17:00 Localitățile: Cihei, Fughiu,
Cetariu, Cheriu, Păușa, Sântandrei (p), Oșorhei (p).

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.

