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ANAF: Modiﬁcări privind

Soluționarea cererilor
de rambursare a TVA
Agenția Națională de Administrare Fiscală a postat
pe pagina de internet a instituției un proiect de ordin
prin care se modiﬁcă procedura de soluționare a cererilor de rambursare a TVA
formulate de către persoane
impozabile neînregistrate în
scopuri de TVA în România,
stabilite în afara Comunităţii.

Același proiect schimbă și
condiţiile în care se soluţionează cererile de rambursare a TVA formulate de către
persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în
România, stabilite în afara
Comunităţii. Proiectul conține
opt anexe în care sunt detaliate
formularele, modelul și cererile necesare pentru noile condiții de rambursare de TVA. Cei
care depun cererea de rambursare trebuie să îndeplinească,
cumulativ, următoarele condiții: sunt persoane impozabile
neînregistrate şi care nu sunt
obligate să se înregistreze în
scopuri de TVA în România;
nu sunt stabilite pe teritoriul

1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt)
Punct de lucru Săcueni
20.07.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni cu nr.:
262-272.
2.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt) Punct de lucru Rural
20.07.2017 09:00-17:00 Loc.: Calea Mare,
Cihei, Fughiu, Cetariu, Cheriu, Păușa, Livada,
Șauaieu, Sfânaș, Ciuhoi, Fegernic Nou, Fegernic Vechi, Nădar, Sarcău, Sârbi, Burzuc, Almașu Mic, Chioag.

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 17.07.2017 – 21.07.2017
Suplimentare PL Săcueni
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt)
Punct de lucru Săcueni
20.07.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni cu nr.:
262-272.

Uniunii Europene, pentru rambursarea taxei facturate de alte
persoane impozabile pentru
bunurile mobile corporale care
le-au fost livrate sau serviciile
care le-au fost prestate în beneﬁciul lor în România, precum
şi a taxei aferente importului
de bunuri în România pe o
perioadă de minimum 3 luni
sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai
mică de 3 luni rămasă din anul
calendaristic. Cererea se depune în termen de maximum 9

Guvernul înﬁinţează

luni de la sfârşitul anului calendaristic în care taxa devine
exigibilă. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului 2 sunt prevăzute în anexa
nr. 3. Totodată, se prevede că
persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care
utilizează regimul special pentru serviciile electronice, de
telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune prevăzut la art. 314 din Codul ﬁscal
nu mai au obligaţia desemnării

unui reprezentant în România
în scopul rambursării, potrivit
pct. 74 alin. (5) din Normele metodologice. Prevederile
acestui ordin se vor aplica cererilor de rambursare depuse
după data intrării în vigoare a
ordinului. Cererile depuse anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se vor soluționa
potrivit ordinului în vigoare la
data depunerii respectivelor
cereri.
 Doina ARONESCU
NEAGOE

APIA a început

Centrul Naţional Plăţile pentru Asociaţiile
pentru Informaţii
crescătorilor
de
animale
Financiare
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pen- realizarea următoarelor activități: co-

Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare ar urma să uniﬁce toate bazele de
date legate de ﬁscalitate.
Centrul va ﬁ înﬁinţat în aparatul central al
Ministerului Finanţelor, până la 1 septembrie
2017, prin comasarea tuturor structurilor din
minister şi instituţiilor subordonate cu atribuţii în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Potrivit oﬁcialilor, măsura are scopul să contribuie la îmbunătăţirea relaţiei cetăţenilor cu
administraţia ﬁscală, prin creşterea gradului
de informatizare şi, implicit, simpliﬁcarea
procedurilor administrative. Acest Centru va
ﬁ înﬁinţat în aparatul central al Ministerului
Finanţelor Publice, până la 1 septembrie 2017,
prin comasarea tuturor structurilor din minister şi instituţiilor subordonate cu atribuţii
în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
(structuri din MFP, ANAF – aparat central şi
direcţii generale regionale, Agenţia Naţională
de Achiziţii Publice şi Comisia Naţională de
Prognoză). Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare va ﬁ ulterior dezvoltat conform
unui plan de măsuri stabilit.
 Doina A. NEAGOE

tru Agricultură (APIA) a anunțat că,
în perioada 17–19 iulie, Centrele judeţene APIA vor efectua plata ajutorului pentru întocmirea şi menținerea registrelor genealogice şi pentru
serviciile de determinare a calităţii
genetice a raselor de animale, aferent
lunii mai 2017.
Suma totală autorizată la plată este de
1.488.696 lei și se acordă de la bugetul
de stat, prin bugetul MADR, pentru un
număr de 71 beneﬁciari care au accesat
această formă de ajutor în conformitate
cu HG. nr.1179/2014 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modiﬁcările
şi completările ulterioare. Solicitanții
ajutorului de stat sunt asociații sau organizații de crescători de animale care
dețin un registru genealogic al raselor,
iar banii acoperă și costurile aferente
testelor pentru determinarea calității
genetice sau a randamentului genetic al
șeptelului. Banii nu vor ajunge direct la
fermieri, ci aceștia vor beneﬁcia indirect de aceste sume prin înscrierea gratuită în Registrul Genealogic, condiție
obligatorie pentru încasarea Sprijinului Cuplat Zootehnic. Reamintim că
cheltuielile eligibile pentru acordarea
ajutorului de stat sunt condiționate de

lectarea și gestionarea datelor privind
animalele, respectiv originea animalului, data nașterii, data însămânțării,
data ieșirii din efectiv și cauza acesteia,
evaluarea animalelor de către expert,
actualizarea și prelucrarea datelor necesare pentru întocmirea și menținerea registrelor genealogice; activitățile
administrative care au legătură cu înregistrarea datelor relevante privind
animalele în registrele genealogice; actualizarea software-urilor pentru gestionarea datelor în registrele genealogice; publicarea informațiilor cu privire
la registrele genealogice și a datelor din
registrele genealogice; alte activități
conexe întocmirii și menținerii registrului genealogic. Cheltuielile eligibile
pentru acordarea ajutorului de stat sunt
condiționate de realizarea următoarelor
activități: efectuarea testelor sau a controalelor; activități conexe colectării și
evaluării datelor obținute din testele și
controalele respective care vizează evaluarea genetică a animalelor pentru punerea în aplicare a unor tehnici avansate de reproducere și pentru menținerea
diversității genetice; sau alte activități
conexe serviciilor de determinare a calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.
 Doina A. NEAGOE

Programul fructe
şi legume pentru
şcoli 2017-2023

Ministerul Agriculturii a publicat un
Proiect de Ordonanţă de Guvern pentru
aprobarea participării României la Programul pentru şcoli aferent anilor 2017-2023.
Componentele Programului pentru şcoli
sunt: distribuirea de fructe şi/sau legume
proaspete, lapte de consum şi/sau produse
lactate; măsurile educative care însoţesc distribuţia produselor menţionate. Pe lângă aceste
produse, în afara Programului pentru şcoli, se
vor distribui şi produse de paniﬁcaţie, cu ﬁnanţare integrală de la bugetul de stat. Autorităţile
competente naţionale pentru aplicarea Programului pentru şcoli sunt Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Ministerul Sănătăţii. Resursele
ﬁnanciare necesare implementării Programului
pentru şcoli se asigură de la bugetul de stat, din
sume defalcate din TVA repartizate prin legile
bugetare anuale şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul MADR.
 Doina A. NEAGOE

BNR: A crescut
datoria externă

Potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), datoria externă a
României a crescut în primele cinci luni din
acest an cu 1,876 miliarde euro faţă de ﬁnalul anului trecut, la 94,253 miliarde euro.
Acesta este un nou nivel maxim din decembrie 2014, în special ca urmare a majorării
datoriei publice. La ﬁnalul anului 2014, datoria
externă totală a României a fost de 94,744 miliarde euro, din care datoria publică era 32,833
miliarde euro. La ﬁnalul anului 2016, datoria
externă totală a României a fost de 92,377 miliarde euro, la sfârşitul lunii februarie, nivelul
era de 92,753 miliarde euro, la ﬁnalul lunii
martie, nivelul era de 93,192 miliarde euro, iar
la ﬁnalul lunii aprilie a ajuns la 94,086 miliarde
euro, arată datele BNR. Din totalul datoriilor
înregistrate de România faţă de entităţi din
străinătate la 31 mai 2017, datoriile pe termen
lung reprezentau 70,026 miliarde euro (74,3%
din total datorie externă), în creştere cu 1,05
miliarde euro faţă de ﬁnalul anului 2016, iar
datoriile pe termen scurt însumau 24,227 miliarde euro, în urcare cu 829 milioane euro. Din
datoria pe termen lung, suma de 34,103 miliarde euro reprezenta datorie publică, în creştere
cu 1,86 miliarde euro faţă de ﬁnalul lui 2016.
Datoria autorităţii monetare, care reprezintă
alocările de drepturi speciale de tragere (DST)
de către Fondul Monetar Internaţional (FMI)
a scăzut în primele cinci luni cu 39 milioane
euro, la 1,216 miliarde euro.
 D. A. N.

