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Direcţia pentru Agricultură Bihor

Amenajamentele pastorale
– pe ultima sută de metri
Începând cu anul 2018,
deţinătorii şi utilizatorii de
păşuni şi pajişti naturale vor
primi sprijin ﬁnanciar pe suprafaţa doar dacă pe aceste
suprafeţe vor ﬁ întocmite
amenajamente pastorale avizate de către Direcţiile pentru Agricultură Judeţene.
Potrivit Comunicatului Direcţiei pentru Agricultură
(DA) Bihor, la mai puţin de 6
luni până la expirarea termenului limită pentru ﬁnalizarea
acestei acţiuni, respectiv 31
decembrie a.c., doar 17 proiecte de amenajamente pastorale
pentru o suprafaţa de 7646 ha
au fost avizate de către Direcţia
pentru Agricultură Judeţeană
Bihor. Datele statistice indică
faptul că, în judeţul Bihor, din
cele aproximativ 500.000 ha
teren agricol, circa 165.000
ha este reprezentată de pajişti
şi fâneţe naturale, acestea însemnând un procent de 35%,
din care doar 5 % sunt incluse
în proiectele de amenajamente
pastorale. Situaţie foarte ingrijoratoare, dacă nu alarmantă,
atât pentru autoritaţile publice
locale cât şi pentru utilizatorii
de pajişti naturale şi păşuni
care în situaţia neﬁnalizării
acestor proiecte nu vor putea
beneﬁcia de sumele importante de bani necesare sistemului
agricol, precum şi a procesu-

Au crescut
depozitele la bănci

Potrivit datelor Băncii Naţionale a României, depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna iulie 2017 cu
0,5% fata de luna iunie 2017, pana la nivelul
de 280, 42 miliarde de lei.
Depozitele în lei ale populatiei au urcat până
la 107,71 miliarde lei, cu peste 10% mai mult
faţă de 31 iulie 2016. În ceea ce priveşte ﬁrmele,
depozitele acestora în lei au scăzut uşor în iulie
faţă de iunie (cu 0,4%), pâna la 82,67 miliarde
lei, dar comparate cu luna iulie 2016 au crescut
cu 10,1%. Depozitele în valută (persoane ﬁzice
şi juridice), exprimate în lei, au crescut cu 1,2%,
până la nivelul de 90,03 miliarde lei (exprimate
în euro, depozitele în valută s-au majorat la 19,74
miliarde euro).
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Eliberarea
certiﬁcatului de
cazier ﬁscal

lui de dezvoltare economică
naţională. În acest sens, DA
Bihor solicită tuturor celor
care utilizează astfel de terenuri să se adreseze primăriilor
pe raza cărora sunt amplasate
păşunile pentru a se informa
în ce stadiu se aﬂă proiectul
de întocmire a amenajamentelor pastorale. Direcţia pentru
Agricultură Judeţeană Bihor,
în sensul sprijinirii acestor
acţiuni a desemnat pentru ﬁecare Unitate Administrativ Te-

ritorială (UAT) câte un specialist din cadrul instituţiei care
deţine şi funcţia de membru
în grupul de lucru în vederea
stimulării şi certiﬁcării corectitudinii datelor care urmează
a ﬁ evidenţiate în aceste studii. De asemenea, DA Bihor
solicită conducătorilor Unităţilor Administrativ Teritoriale
(UAT-uri) şi reprezentanţilor
formelor asociative care au ca
obiect de activitate exploatarea pajiştilor şi paşunilor natu-

rale să facă toate demersurile
pentru demararea şi ﬁnalizarea acestor studii cu respectarea prevederilor legale în acest
sens, respectiv OUG 34/2013,
Ord. 544/2013, HG 1064/2013
şi Legea 72/2002. Pentru lămuriri, instituţia stă la dispoziţia celor interesați prin informaţii la telefon 0259.416722,
ing. Bodea Ioan Viorel si ing.
Rat Mihai Gabriel.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

De la 1 ianuarie 2018,

Plata defalcată a TVA Măsuri pentru îmbunătăţirea
relaţiei ANAF - contribuabili
devine obligatorie
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația, de la 1 ianuarie 2018, de a deține și gestiona un cont de
TVA pentru încasarea și plata TVA aferente
operațiunilor taxabile (achiziții de bunuri/
servicii, livrări de bunuri/prestări servicii).
De asemenea, instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația, începând cu aceeași dată, de a deține un cont de
TVA pentru încasarea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor
de servicii taxabile realizate. Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri, printr-o ordonanță,
instituirea plății defalcate a Taxei pe Valoarea
Adăugată, în scopul reducerii evaziunii ﬁscale în domeniul TVA, ținând cont de faptul
că există o diferență semniﬁcativă între TVA
încasată la bugetul de stat și taxa declarată
în deconturile de TVA depuse de persoanele
impozabile înregistrate în acest scop. Măsura
este în avantajul contribuabililor corecți, care
își achită sumele datorate cu titlu de TVA către
bugetul de stat, întrucât va contribui la reducerea semniﬁcativă a concurenței neloiale din
partea acelor contribuabili care nu își plătesc
datoriile către stat și utilizează resursele ﬁnanciare din TVA pentru alte scopuri. Conform
Ministerului de Finanţe, mecanismul split-TVA va aduce în plus la buget 6 miliarde de lei
în perioada 2018 – 2020 (2 miliarde de lei anual).
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Modiﬁcările care contribuie la
îmbunătățirea relației contribuabililor cu organele ﬁscale, la creșterea
gradului de conformare și la simpliﬁcarea procedurilor de administrare
a creanțelor ﬁscale au fost luate de
Guvern, printr-o Ordonanță de modiﬁcare și completare a Codului de
procedură ﬁscală aprobată în ședința
din data de 30 august.

Astfel, noile reglementări creează
posibilitatea garantării obligațiilor ﬁscale cu scrisoare de garanție emisă de
instituțiile ﬁnanciare nebancare, având
în vedere că și aceste instituții au posibilitatea legală de emitere de astfel de
garanții și, prin urmare, nu se justiﬁcă
un tratament discriminatoriu cu celelalte instituții de credit. În scopul creșterii
gradului de conformare a contribuabililor, au fost luate mai multe măsuri pentru ﬂexibilizarea regulilor aplicabile în
domeniul eșalonării la plată, între care:
amânarea la plată a tuturor penalităților de întârziere datorate de debitor în
vederea anulării acestora dacă eșalonarea se ﬁnalizează cu succes; amânarea

la plată, în vederea anulării, și a unui
procent de 50% din dobânzile datorate
de contribuabilii cu risc ﬁscal mic pe
langă penalitățile de întârziere, în scopul creării unei pârghii prin care debitorii cu risc ﬁscal mic să achite într-un
termen cât mai scurt obligațiile ﬁscale
datorate; crearea posibilității debitorului de a solicita organului ﬁscal exe-

Potrivit OG nr. 39/2015, în cazierul ﬁscal
al persoanelor ﬁzice, al ﬁrmelor ori al entităţilor fără personalitate juridică se înscriu
informaţii privind faptele sancţionate contravenţional (cu excepţia avertismentelor)
sau penal de legile ﬁscale, contabile, vamale,
precum şi cele care privesc disciplina ﬁnanciară.
Pentru eliberarea certiﬁcatului de cazier
ﬁscal, contribuabilii persoane ﬁzice trebuie
să depună o cerere, personal sau prin împuternicit, la orice unitate ﬁscală competentă în
eliberarea certiﬁcatului de cazier ﬁscal, indiferent de domiciliul ﬁscal al contribuabilului. În
cazul ﬁrmelor sau entităţilor fără personalitate
juridică, cererea se depune la orice unitate
ﬁscală competentă în eliberarea certiﬁcatului de cazier ﬁscal, indiferent de domiciliul
contribuabilului, de către reprezentantul legal
al acestora sau prin reprezentant pe bază
de mandat întocmit conform legii. În cazul
depunerii cererii de către reprezentantul legal
al persoanelor juridice, acesta are obligaţia de
a prezenta documente care să ateste calitatea
de reprezentant legal. Cererea de eliberare a
certiﬁcatului de cazier ﬁscal, documentele care
atestă identitatea şi calitatea de reprezentant
sau de reprezentant legal se pot transmite şi
prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, iar certiﬁcatul de cazier ﬁscal se emite
în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică. Certiﬁcatul de cazier ﬁscal se eliberează
contribuabilului, reprezentantului legal sau
reprezentantului desemnat pe bază de mandat
şi este valabil 30 de zile de la data emiterii şi
numai în scopul în care a fost eliberat.
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cutarea parțială a scrisorii de garanție/
poliței de asigurare de garanție în vederea stingerii ratelor de eșalonare. O altă
măsură care contribuie la simpliﬁcarea
și informatizarea relației contribuabilului cu administrația ﬁscală vizează
extinderea serviciului de comunicare
prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (SPV), dezvoltat la nivelul
MFP/ANAF. Aceste serviciu online va
ﬁ extins și pentru alte instituții/autorități publice, în scopul comunicării actelor emise către contribuabili de diverse
instituții publice cât și pentru depunerea de cereri, înscrisuri sau orice alte
documente de către contribuabili la
aceste instituții publice.
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Întreruperi energie electrică
în perioada 25.09.2017-29.09.2017
(suplimentare PL Salonta)
1. Centrul de exploatare și mentenanța mt+jt
Stei - PL Salonta
25.09.2017 - 29.09.2017 - 08:00-16:00, Loc. Ianoșda.

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.

