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Modiﬁcări la Codul de procedură ﬁscală:

APIA

Sancţionarea celor care
pleacă la muncă în străinătate şi care nu depun la timp
chestionarul de rezidenţă ﬁscală, dar şi identiﬁcarea de
noi soluţii pentru suspendarea executării silite în anumite situaţii, sunt câteva din
prevederile noii ordonanţe
30, ce modiﬁcă Codul de procedură ﬁscală.

Beneﬁciază de rentă viageră agricolă şi
persoana care a fost pensionată pe caz de
boală, gradele I şi II, a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă,
indiferent de vârsta de pensionare.

Obligaţia notiﬁcării Fiscului

Românii care intenționează
să plece din țară pentru mai
mult de șase luni de zile, indiferent că merg la muncă, la
studii sau în vacanţă, riscă să
ﬁe amendaţi, de la 1 ianuarie
2018, dacă nu notiﬁcă Fiscul
în prealabil cu minimum 30 de
zile prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidență ﬁscală. Ordonanţa recent
publicată introduce amenzi
pentru cei care nu respectă
această procedură - între 50
de lei - 100 de lei. Potrivit unei
clariﬁcări făcute de reprezentaţii ANAF, „orice persoana ﬁzică rezidentă în România care
pleacă din țară (indiferent de
motiv: studii, muncă etc) pentru o perioadă sau mai multe
perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183
de zile, pe parcursul oricărui
interval de 12 luni consecutive
are obligaţia completării formularului „Chestionar pentru
stabilirea rezidenţei ﬁscale a
persoanei ﬁzice la plecarea din
România”. Potrivit noilor prevederi legale, formularul se va

depune cu 30 de zile înaintea
plecării din România, în vederea scoaterii/menţinerii din/în
evidenţă de către organul ﬁscal
competent. Fiscul va analiza
îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă în funcţie de situaţia
concretă a persoanei ﬁzice, luând în considerare prevederile
convenţiei de evitare a dublei
impuneri sau prevederile Codului ﬁscal, după caz, precum
şi documentaţia prezentată, respectiv: formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei
ﬁscale a persoanei ﬁzice la plecarea din România”; orice alte

documente ce pot sta la baza
determinării rezidenţei persoanei ﬁzice, precum şi, după caz,
certiﬁcatul de rezidenţă ﬁscală
emis de autoritatea ﬁscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate
decât cea ﬁscală, care are atribuţii în domeniul certiﬁcării
rezidenţei ﬁscale conform legislaţiei interne a acelui stat, în
original sau în copie legalizată,
însoţit de o traducere autorizată în limba română. Fiscul mai
poate solicita și alte documente
pe care le consideră relevante
în vederea stabilirii rezidenței

ﬁscale - dovada deținerii unor
autovehicule înregistrate în
România/statul străin; permis
de conducere emis de autorităţile competente din România/
statul străin; paşaport emis
de autorităţile competente
din România/statul străin etc.
Totodată, la cererea Fiscului,
persoana ﬁzică este obligată
să prezinte documentele solicitate de aceasta, însoţite de o
traducere autorizată în limba
română, şi, după caz, să aducă
clariﬁcări adiţionale.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

O nouă direcție MADR: Recomandări pentru
în cadrul CNP Depozitarea optimă
a producției agricole
Potrivit unei Ordonanțe de Guvern, în
cadrul Comisiei Naționale de Prognoză
(CNP) va ﬁ înﬁințată Direcția generală de
programare economică, care va realiza
analize de impact și de fundamentare a orientărilor strategice și politicilor publice ale
României.

Prin noile prevederi se aduc, în principal,
următoarele modiﬁcări: completarea obiectivelor CNP cu acela de a fundamenta orientările strategice de dezvoltare și măsurile de
politică economică proiectate de Guvern, în
concordanță cu Programul de guvernare; reglementarea unor noi atribuții în consens cu
obiectivul din Programul de guvernare: elaborează, coordonează sau participă la realizarea
de strategii naționale și sectoriale de dezvoltare; evaluează efectele macroeconomice și
realizează analize de impact pentru măsurile
de politică economică, avansând propuneri
pentru prioritizarea acestora; fundamentează
orientările strategice de dezvoltare a României, în corelare cu prevederile Programului de
guvernare și ale strategiilor naționale, sectoriale și regionale, cu evidențierea priorităților
strategice pentru atingerea obiectivelor de
dezvoltare asumate; participă la elaborarea
de programe și strategii de dezvoltare regionale și județene și sprijină autoritățile locale
cu analize și prognoze pentru fundamentarea
proiecțiilor bugetare etc.
 Doina A. NEAGOE

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale monitorizează cu mare
interes desfășurarea în condiții optime a tuturor activităților din agricultură. În acest sens, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, efectuează acțiuni de informare
pentru optimizarea păstrării recoltelor agricole în cele mai bune condiții.
Problemele care apar la depozitarea
produselor agricole duc inevitabil la deprecierea acestora, de aceea obiectivul
principal în perioada de depozitare este
menținerea valorii cantitative și calitative inițiale. Pregătirea spațiilor de depozitare presupune efectuarea curățeniei,
a dezinsecției și a deratizării acestora.
Pe lângă măturarea și spălarea spațiilor, o operațiune foarte importantă este
curățarea crăpăturilor din pardoseală și
pereți, pentru că acestea sunt locuri de
refugiu și dezvoltare pentru numeroase
insecte. Cei mai frecvenți dăunători de
depozit sunt: gărgărița grâului (Sitophilus granarius), gărgărița orezului (Sitophilus oryzae), gândacul din Surinam
(Oryzaephilus surinamensis), gândacul
mauritan (Tenebrioides mauritanicus),
precum și molia cerealelor (Sitrotoga
cerealella), molia grâului (Nemapogon
granellus) sau molia fructelor uscate
(Plodia interpunctella). Pentru combaterea acestora, inspectorii ﬁtosanitari

din cadrul Autorității Naționale Fitosanitare recomandă dezinsecția spațiilor
de depozitare a cerealelor cu respectarea urmatoarelor etape: Golirea spațiilor, igienizarea și văruirea acestora;
dezinsecția spațiilor, după etanșeizarea
lor prin stropire, folosind insecticide
cu acțiune îndelungată; pentru suprafețele netede din metal sau lemn se recomandă aplicarea a 50-100 ml soluție
preparată/mp, iar pentru suprafețele
poroase din beton sau zid văruit, precum și pentru dezinsecția podurilor și
a spațiilor aﬂate în apropierea magaziilor, se va aplica 100-200 ml soluție
preparată/mp. După stropirea spațiilor,
acestea se închid ermetic timp de 3-4
zile, ulterior ﬁind deschise pentru aerisire. Pentru tratamente în spațiile de
depozitare se pot folosi și alte produse
de protecția plantelor omologate. Combaterea rozătoarelor este o măsură importantă deoarece, pe lângă pagubele
cantitative, acestea sunt vectori pentru
numeroși dăunători de depozit. Deratizarea se poate face atât prin utilizarea
de momeli și capcane, cât și prin folosirea aparatelor cu ultrasunete și închiderea galeriilor. MADR apreciază că
depozitarea corespunzătoare a produselor agricole este un factor deosebit
de important pentru păstrarea calității
și cantității acestora pentru o perioadă
îndelungată.
 Doina A. NEAGOE

Precizări privind
renta agricolă viageră

Rentierului aﬂat în această situaţie i se
recunoaşte dreptul la renta viageră agricolă ca
urmare a veriﬁcării deciziei emise de comisia
de expertiză medicală, care atestă pensia de
invaliditate şi a Deciziei pentru pensia pentru
limită de vârstă. Art. 5 din Ordinul MADR
nr. 1.272/26.503 se completează cu o excepţie
pentru anul 2017, privind termenul limită de
vizare a carnetelor de rentier: ,,(2) Prin excepţie
de la alin. (1), pentru anul 2017, persoanele care
solicită vizarea carnetului de rentier agricol se
prezintă personal ori prin mandatar/curator/
tutore, până la data de 29 septembrie 2017, la
oricare Centru Judeţean APIA”. Prin urmare,
reprezentanţii APIA fac un apel către toţi rentierii să se prezinte până la 29 septembrie la sediile APIA pentru a-şi viza carnetele şi a putea,
astfel, să intre în posesia rentei viagere pe 2016.
Prezenţa anuală a rentierilor la sediul CJAPIA
pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este
o condiţie esenţială pentru a beneﬁcia de renta
cuvenită aferentă anului 2016. Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul
(rentierul personal ori prin mandatar/curator/
tutore) trebuie să semneze o declaraţie pentru
obţinerea vizei anuale, însoţită de documentele
solicitate prin lege.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 18.09.2017 - 22.09.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt)
Punct de lucru Aleșd
21.09.2017 08:00-15:00 Loc.: Şuncuiuş (p).
21.09.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt)
Punct de lucru Marghita
21.09.2017 14:00-21:00 Loc.: Chiraleu,
Sânlazăr (p) cu nr.: 9-107.
3. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt)
Punct de lucru Săcueni
21.09.2017, 09:00-16:00, Loc. Săcueni: str.
Eroilor cu nr.: 1-53, 2-52, str. Ciocârliei cu
nr. 4-6, str. 8 Martie cu nr. 2-6, str. Zolyomi
David cu nr. 25-29.
21.09.2017, 10:00-12:00, Loc. Săcueni: str.
Libertatii cu blocurile: T6-T7, T3-T4-T5, T16,
T22, T21, T1; str. Zolyomi David, nr.10/A
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt)
Punct de lucru Beiuș
21.09.2017 09:00-16:00 Loc.: Șoimi, Căbești
(p), Meziad (p), Pomezeu, Beiuș cu str.: Crişan, Romană, Vasile Lucaciu, Plopilor.
5. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt)
Punct de lucru Salonta
21.09.2017 08:00-16:00 Loc.: Salonta cu str.:
Menumorut, Gyori Jakab, Ion Ilariu, Radnoti Miklos, Aradului, Mihail Sadoveanu, 22
Decembrie, Bajza Jozsef, Vasile Alecsandri,
Balogh Peter, Tompa Mihaly (p), Batthyany
Lajos (p), Constitutiei, Olimpiadei, Darwin,
George Enescu, Roman Ciorogariu, Alexandru cel Bun
6. Centrul de Exploatare Municipal
Oradea (mt+jt) Punct de lucru Oradea
21.09.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea cu
str.: Vasile Alecsandri, Aurel Lazăr, Republicii, Iosif Vulcan, Nicolae Grigore, Piaţa
Ferdinand, Parcul Libertăţii, Piaţa Bucureşti,
Săvineştilor, Berzei.
7. Centrul de Exploatare Municipal
Oradea (mt+jt) Punct de lucru Rural
21.09.2017 09:00-17:00 Loc: Calea Mare,
Cihei, Fughiu, Păuşa, Şauaieu, Cetariu,
Cheriu, Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște,
Gurbești, Sărsig, Ciuhoi, Cenaloş, Palota,
Leş, Mierlău.

