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MFP: Termen unic pentru

Utilizarea caselor de
marcat cu jurnal electronic
Potrivit unui proiect de act
normativ lansat de MFP, calendarul schimbării caselor
de marcat va suporta o nouă
modiﬁcare. Concret, trecerea la noile case de marcat cu
jurnal electronic va avea un
termen unic, decalat faţă de
pragurile stabilite la ﬁnalul
anului trecut - 1 mai 2018.

Noul termen avansat de
Finanțe reprezintă o amânare pentru companiile mari și
mijlocii, care au ca termene,
la acest moment, datele de
1 ianuarie 2018, respectiv 1
aprilie 2018, în timp ce pentru ﬁrmele mici documentul
aduce o devansare a termenului, ﬁxat actualmente pentru 1
august 2018. Astfel, printr-un
Proiect de ordonanță publicat
joi în dezbatere publică, Finanțele propun ca toate ﬁrmele
care utilizează case de marcat
să utilizeze aparate cu jurnal
electronic de la aceeași dată.
Astfel, comercianţii vor primi
noi termene pentru înlocuirea
actualelor aparate, în condiţiile
în care, potrivit prevederilor în
vigoare, marii contribuabili ar
trebui să facă acest lucru până
cel târziu la 1 ianuarie 2018,
contribuabilii mijlocii până
la 1 aprilie 2018, iar cei mici
până la 1 august 2018. Nici
interdicția de a mai comercializa aparate de marcat cu rolă
jurnal, programată să se aplice

din 1 octombrie 2017, nu va
mai intra în vigoare la această dată, astfel că aceste case
cu jurnal pe suport de hârtie
vor mai putea ﬁ vândute pentru câteva luni suplimentare.
Renunțarea la înlocuirea etapizată, pe categorii de ﬁrme, a
caselor de marcat cu jurnal pe
hârtie cu unele cu jurnal electronic, măsură care ar ajuta la
combaterea evaziunii ﬁscale, a
fost determinată de întârzierile
de aproximativ trei luni înregistrate în prezent de autorități

în ce privește calendarul de
implementare, este explicat în
nota de fundamentare anexată
documentului lansat spre consultare publică.
Reamintim că obligativitatea
utilizării de aparate de marcat
cu jurnal electronic de către
operatorii economici şi eliminarea treptată a aparatelor de
marcat cu rolă jurnal a fost introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014.
Ulterior, în noiembrie 2015,
actul normativ a fost aprobat

prin Legea nr. 267/2015, care
stabileşte că operatorii economici care încasează integral
sau parţial, cu numerar sau
prin utilizarea cardurilor de
credit/debit sau a substitutelor
de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul,
precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct de către
populaţie sunt obligaţi să utilizeze case de marcat electronice ﬁscale.
 Doina ARONESCUNEAGOE

BNR: Mai mulți
Aplicaţia IPA-Online restanțieri
declararea suprafeţelor
la bănci
Potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), numărul persoanelor ﬁzice cu restanțe mai mari de 30 de
zile la bănci și instituții ﬁnanciare nebancare a crescut cu 0,65%.
Aceste persoane aveau în luna mai restanțe
în valoare de peste 8,08 miliarde lei, cea mai
mare parte a sumei ﬁind în lei și euro, respectiv 3,14 miliarde în lei și 3,29 miliarde lei în
euro. În funcție de categoria de întârziere, cea
mai mare valoare corespunde termenului de
peste 90 de zile, cu 4,57 miliarde lei. Valoarea totală a creditelor restante în lei ale populației și ﬁrmelor, înregistrată în mai 2017,
se cifrează la 6,09 miliarde lei, în creștere cu
0,06% față de suma raportată în aprilie 2017,
iar restanțele la creditele în valută au coborât
cu 3,7%, la 6,868 miliarde lei.
 Doina A. NEAGOE

APIA reaminteşte că, în campania
2017, completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa:
http://lpis.apia.org.ro/.

Fermierul poate accesa această aplicaţie folosind contul personal de utilizator ID-ul unic de inregistrare şi parola codul numeric personal la prima
logare în sistem (dacă nu aţi modiﬁcat
deja anul trecut parola alocată). Aceste
date sunt conﬁdenţiale. Pentru recuperarea parolei în situaţia în care nu o mai
cunoaşteţi, este necesar a ﬁ completată
adresa de e-mail în datele de identiﬁcare din registrul fermierilor. Prin accesarea link-ului ”Resetare parolă” din
interfaţa aplicaţiei, aceasta va ﬁ schimbată şi transmisă la adresa utilizatorului de e-mail.
În situaţia în care se întâmpină unele
probleme la accesare, utilizatorul poate
solicita APIA furnizarea parolei care
va ﬁ comunicată numai la sediul APIA

la care s-a făcut înregistrarea ca fermier. Atenţie la mesajele de avertizare pe
care le aﬁşeaza programul IPA-Online
în raportul ”Controlul parcelelor digitizate”!
Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-Online se face în
prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii, după veriﬁcarea acesteia şi a mesajelor din controlul
parcelelor digitizate, şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către
sistemul informatic. Finalizarea cererii
unice de plată în IPA-Online trebuie
să se facă în prezenta funcţionarului
APIA responsabil cu primirea cererii,
înainte ca fermierul să se asigure că
datele aferente schemelor de plată pentru sectorul zootehnic (dacă se solicită
şi sprijin pentru sector zootehnic) au
fost operate în sistemul informatic pe
baza listelor de animale/ documentelor
de identiﬁcare/ documentelor de mişcare prezentate.
 Doina A. NEAGOE

Fonduri pentru
IMM-urile românești
Inițiativa pentru IMM (JEREMIE) a primit o alocare ﬁnanciară nouă, de circa 100
milioane euro.
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
(MDRAPFE) a alocat, în noua perioadă de
programare, 100 milioane euro Inițiativei pentru IMM și aproape 60 milioane euro pentru
afaceri inovative - Programul Operațional
Competitivitate. De precizat că MDRAPFE a
semnat un acord de ﬁnanțare cu Fondul European de Investiții (FEI), privind lansarea de noi
fonduri de investiții de capital, cu o alocare de
58,82 milioane euro din Programul Operațional Regional. La acestea se pot adăuga peste 25
milioane euro din resurse private administrate
de către FEI, astfel că până la 85 milioane
euro vor ﬁ disponibile IMM-urilor românești.
Reamintim că JEREMIE - este o iniţiativă
a Comisiei Europene dezvoltată împreună
cu Fondul European de Investiţii. Fondurile
structurale europene pot sprijini: crearea unor
companii noi sau extinderea celor existente;
accesul întreprinderilor (în special al IMM-urilor) la capital de investiţii pentru modernizarea
şi diversiﬁcarea activităţilor lor, dezvoltarea de
produse noi, asigurarea şi extinderea accesului
pe piaţă etc.
 Doina A. NEAGOE

Legea insolvenței
personale, amânată
Guvernul a aprobat o nouă amânare a
intrării în vigoare a legii insolvenţei persoanelor ﬁzice, de această dată până la 1
ianuarie 2018.

Decizia a fost luată de Executiv având în
vedere complexitatea domeniului reglementat
prin această lege, precum şi punctul de vedere
al Consiliului Superior al Magistraturii, care a
semnalat că este nevoie de pregătirea riguroasă a capacităţii administrative a instanţelor
chemate să aplice procedurile insolvenţei persoanelor ﬁzice. De asemenea, în adresa CSM
s-a menţionat şi că legislaţia recent adoptată
privind darea în plată oferă soluţii alternative,
atunci când dezechilibre contractuale au dus
la pierderea utilităţii contractului pentru una
dintre părţi.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 07.08.2017 - 11.08.2017
Suplimentare PL Săcueni

1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
09.08.2017 09:00-15:00 Loc.: Adoni cu nr.: 14-35; 100116; 231-242; 158-165.
10.08.2017 09:00-15:00 Loc.: Adoni cu nr.: 14-35; 100116; 231-242; 158-165.
11.08.2017 09:00-15:00 Loc.: Adoni cu nr.: 251-253;
168-187; 216-230.

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.

