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ANAF: Se apropie termenul pentru

Depunerea raportărilor
contabile la 30 iunie
Sistemul de raportare
contabilă la 30 iunie 2017 a
operatorilor economici care
în exercițiul ﬁnanciar precedent au înregistrat o cifră de
afaceri mai mare de 220.000
lei a fost aprobat prin intermediul Ordinului MFP
nr. 895/2017, document care
stabilește data de 16 august
2017 ca termen-limită pentru
depunerea bilanțurilor de jumătate de an.
Data de 16 august 2017 reprezintă termenul-limită până
la care operatorii economici
care în exercițiul ﬁnanciar precedent au înregistrat o cifră de
afaceri de peste 220.000 de lei
trebuie să depună la unitățile
teritoriale ale MFP raportările contabile la 30 iunie. Potrivit prevederilor legale, aceștia
trebuie să transmită: Situația
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10); Contul de proﬁt și pierdere (cod
20); Date informative (cod
30). Astfel, pe prima pagină a
formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor
proprii”, operatorii economici
vor completa, fără a folosi prescurtări sau inițiale, mai multe
date de identiﬁcare, după cum
urmează: denumirea entității,
adresa, telefonul și numărul
de înmatriculare la registrul
comerțului; datele referitoare
la încadrarea corectă în forma
de proprietate și codul unic
de înregistrare. Potrivit precizărilor ANAF, în căsuțe se
trec codurile care delimitează
încadrarea entităților. În situația în care aceste date nu vor ﬁ
completate corect, se va considera că raportarea contabilă la
30 iunie 2017 nu a fost depusă,
întrucât identiﬁcarea entității
nu va putea ﬁ posibilă. Entită-

țile sunt obligate să completeze
codul privind activitatea, cod
format din patru cifre (clase
de activități), potrivit Clasiﬁcării activităților din economia
națională - CAEN. În ceea ce
privește operatorii economici
care au ales un exercițiu ﬁnanciar diferit de anul calendaristic, aceștia completează
formularul „Situația activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii” cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie
2017 şi 30 iunie 2017.
Mai departe, „Contul de
proﬁt şi pierdere”/„Contul prescurtat de proﬁt şi pierdere”,
respectiv „Situaţia veniturilor
şi cheltuielilor”, trebuie să cuprindă cifra de afaceri netă,
veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele ﬁnanciare obţinute
(proﬁt sau pierdere), preluate
din conturile de venituri şi
cheltuieli cuprinse în balanţa
de veriﬁcare la 30 iunie 2017.
Datele care sunt raportate în

MFP: precizări privind

formularul „Contul de proﬁt
şi pierdere”/„Contul prescurtat
de proﬁt şi pierdere”, respectiv
„Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul
perioadei de raportare. Rândul
67 „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.
698)” din cadrul formularului
„Contul de proﬁt și pierdere”
se completează numai de către
microîntreprinderi, cu suma
reprezentând impozitul pe venitul acestora. În schimb, cei
care au ales un exercițiu ﬁnanciar diferit de anul calendaristic completează formularul
„Contul de proﬁt și pierdere”
cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie
2016 - 30 iunie 2016, respectiv
1 ianuarie 2017- 30 iunie 2017.
Potrivit actului normativ citat,
raportările contabile la 30 iunie 2017 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând
și numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calită-

ţii persoanei care a întocmit
raportările contabile se completează astfel: directorul
economic, contabilul-şef sau
altă persoană împuternicită să
îndeplinească această funcţie;
persoane ﬁzice sau juridice,
autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Raportările contabile la 30 iunie 2017
se semnează şi de către administratorul sau persoana care
are obligaţia gestionării ﬁrmei.
Totuși, există și ﬁrme care nu
vor avea obligația să depună
raportările contabile, este vorba despre operatorii economici
care: nu au desfăşurat activitate de la data înﬁinţării până
la 30 iunie 2017; s-au aﬂat în
inactivitate temporară pe tot
parcursul semestrul I al anului
în curs; s-au înﬁințat pe parcursul anului 2017; se aﬂă în
curs de lichidare.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Vectorul ﬁscal:

Cursul de
Modiﬁcarea online
schimb valutar
a Obligaţiilor declarative
pentru importuri
Cursul de schimb valutar utilizat pentru stabilirea bazei de impozitare a TVA pentru operaţiuni altele decat importul de bunuri, exprimată în valută, este ultimul curs de schimb
comunicat de Banca Naţională a României
(BNR) sau ultimul curs de schimb publicat de
Banca Centrală Europeană (BCE), ori cursul
de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaţiunea
în cauză. Prin ultimul curs de schimb comunicat de BNR se înţelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară
şi care este valabil pentru operaţiunile care se
vor desfăşura în ziua următoare. În situaţia în
care se utilizează cursul de schimb publicat de
BCE, conversia între monede, altele decât moneda euro, se realizează prin intermediul cursului de schimb al monedei euro pentru ﬁecare
dintre monede.

Printr-un Proiect de Ordin, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală propune asigurarea posibilităţii
de modiﬁcare de către contribuabili,
prin intermediul Internetului, a categoriilor de obligaţii ﬁscale declarative care, potrivit legii, sunt înscrise
în vectorul ﬁscal, cu excepţia solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.
Categoriile de obligaţii ﬁscale cu caracter permanent care se înscriu în vectorul ﬁscal sunt: taxa pe valoarea adăugată; impozitul pe proﬁt; impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor; accizele; impozitul la ţiţeiul din producţia
internă; impozitul pe venitul din salarii
şi pe venituri asimilate salariilor; contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate; contribuţia de asigurări pentru
şomaj; contribuţia de asigurare pentru

accidente de muncă şi boli profesionale; contribuţia de asigurări sociale; contribuţia la Fondul de garantare pentru
plata creanţelor salariale; contribuţia
pentru concedii şi indemnizaţii; redevenţele miniere; redevenţele petroliere;
contribuţia pentru ﬁnanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii; impozitul
pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural; impozitul asupra veniturilor suplimentare
obţinute ca urmare a dereglementării
preţurilor din sectorul gazelor naturale; impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale,
altele decât gazele naturale; impozitul
pe construcţii; taxa de autorizare/taxa
de licenţa din domeniul jocurilor de
noroc; impozit speciﬁc unor activităţi.
 Doina A. NEAGOE

Plata cu cardul –
preferată de români
Românii au făcut cumpărături online
de peste 1,9 miliarde lei, prin intermediul
PayU România, în perioada aprilie 2016
- martie 2017, cu 61% mai mult față de
aceeași perioadă a anului trecut.
Potrivit unui comunicat al companiei, din ce
în ce mai mulți români aleg să cumpere online,
valoarea medie a coșului de cumpărături menținându-se la 255 lei. Plata cu cardul rămâne
metoda preferată de români, iar plata în rate
devine din ce în ce mai populară, cumulând
16% din totalul tranzacțiilor. În 2017, cea mai
mare tranzacție a fost înregistrată în ianuarie
- 107.000 lei. Potrivit datelor PayU, produsele
din categoria IT&C rămân în topul preferințelor românilor care fac shopping pe internet,
ocupând 33% din valoarea totală a tranzacțiilor. Lunile în care românii au făcut cele mai
multe cumpărături online sunt noiembrie,
martie și decembrie.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 31.07.2017 – 04.08.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
02.08.2017 08:00-15:00 Loc.: Pădurea Neagră (p),
Șuncuiuș (p).
02.08.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Marghita
02.08.2017 15:00-20:00 Loc. Marghita cu str. Republicii, blocurile 4, 82, 98, M3, str. Jokai Mor, Bujorului
(p), Arany Janos (p).
02.08.2017 09:00-17:00 Loc. Sânlazăr cu nr.: 1-54;
170-242; Chişlaz, Mişca, Pocluşa de Barcău cu nr.:
48-152.
3. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
02.08.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni cu nr.: 131-145;
146-154.
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
02.08.2017 09:00-16:00 Loc.: Lelești - circuit Mortănești, Șoimi, Căbești, Beiuș cu str. Viilor, Nicolae
Grigorescu, Crișului, Pescarilor, 22 Decembrie, Cezar
Boliac, Ioan Ciordaș, Aleea Moților, Nicolae Bolcaș.
5. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Salonta
02.08.2017 08:00-16:00 Loc.: Salonta cu str. Oradiei
p, Iuliu Maniu, 1 Decembrie, Petőﬁ Sándor, Kisfaludi
Károly, Bem József, Zilahy Lajos, Bihorului, Lovassy
László, Bólyai János (p), piața Libertății (p), Iancu de
Hunedoara (p), Menumorut, Gyori Jakab, Ion Ilariu,
Radnoti Miklos, Aradului, Mihail Sadoveanu, 22 Decembrie, Bajza Jozsef, Împăratul Traian.
6. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Oradea
02.08.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Gheorghe
Doja, Louis Pasteur, Vaporului, Făgărașului, Grigore Ureche, Parc 22 Decembrie, Crișan, Golfului,
Războieni, Seleușului, Piteștilor, Jimboliei, Oneștilor,
Meșteșugarilor, Calea Aradului, Măgurei, Alba Iulia,
Stâna de Vale, George Marinescu, Branului, Dimitrie
Bolintineanu, Salvării, Materi Corvin (p), Fabricilor,
Vasile Alecsandri.
7. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Rural
02.08.2017 09:00-17:00 Loc.: Calea Mare, Cihei,
Fughiu, Cetariu, Cheriu, Păușa, Șauaieu, Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Sărsig, Ciuhoi, Cenaloș.

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.

