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Firme cu risc ﬁscal ridicat

Criterii de anulare a
înregistrării în scopuri de TVA
Potrivit OANAF 2856/2017,
Fiscul poate anula, începând
cu această lună, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile dacă
acestea prezintă risc ﬁscal
ridicat.

Astfel, anularea înregistrării
nu se mai efectuează pentru
situaţii în care persoana impozabilă nu justiﬁcă intenţia şi
capacitatea de a desfăşura activitate economică, ci în funcţie
de riscul ﬁscal. Criteriile de
evaluare vizează sediul social
al persoanei impozabile, numărul salariaţilor, serviciile
contabile, rezidenţa administratorului precum şi neconcordanţe între declaratii. Concret,
constituie criterii de risc situaţiile în care sediul social al persoanei impozabile este utilizat
in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mică
sau egală cu 1 an şi persoana
impozabilă analizată nu deţine
sediu/sedii secundare (puncte
de lucru). De asemenea, dacă:
media numărului de salariaţi
este mai mică de 1 salariat.
În acest sens, salariatul reprezintă persoana pentru care
au fost declarate cel puţin 20
de ore efectiv lucrate în lună,
indiferent de tipul de asigurat
din punctul de vedere al contractului de muncă (sunt excluse contractele încheiate cu
persoanele angajate în funcţia
de director economic, contabil-şef); persoana impozabilă
nu are desemnată o persoană
care să conducă compartimen-

tul de contabilitate, inclusiv
situaţia în care persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte de prestări de
servicii cu persoane ﬁzice/juridice membre active CECCAR;
cel puţin unul dintre administratori - persoane ﬁzice - este
cetăţean străin care nu deţine
rezidenţă ﬁscală în România
şi capitalul social al persoanei
impozabile analizate este sub
45.000 lei; persoana impozabila analizată înregistrează
neconcordanţe semniﬁcative
între informaţiile înscrise în
declaraţiile ﬁscale/informative/recapitulative proprii, respectiv între informaţiile înregistrate în declaraţiile ﬁscale/

informative/recapitulative proprii în relaţia cu partenerii sai
(furnizori/clienti). Parametrii
utilizaţi pentru determinarea
neconcordanţelor şi pragurile
de semniﬁcaţie urmează a se
aproba de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Potrivit procedurii stabilită
de OANAF 2856/2017, aceste
criterii au alocat un punctaj
negativ, punctajul ﬁnal ﬁind
calculat prin însumarea punctajelor aferente ﬁecărui criteriu
de risc, la care se adaugă 100
de puncte. Persoana impozabila prezintă risc ﬁscal ridicat
dacă punctajul obţinut este mai
mic de 51 de puncte. Selecţia
persoanelor impozabile care

prezintă risc ﬁscal se efectuează periodic, în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice dezvoltate la
nivel central. De precizat că
data anulării, din oﬁciu, a înregistrării în scopuri de TVA
este data comunicării deciziei
de anulare a înregistrării în
scopuri de TVA. Cu aceeaşi
dată se anulează şi certiﬁcatul de înregistrare în scopuri
de TVA. Împotriva deciziei
privind anularea, din oﬁciu, a
înregistrării în scopuri de TVA
se poate formula contestaţie în
termen de 45 de zile de la data
comunicării.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Subvenţii APIA

Din 2018, plafon majorat
Fonduri autorizate
la scutirea de TVA
la plată
Potrivit unui comunicat al Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA), suma totală autorizată la plată, reprezentând avans aferent Campaniei 2017,
este de 590,24 milioane euro pentru un număr de 594.393 fermieri care au depus Cerere unică de plată.

Din suma menţionată mai sus, Apia a plătit 416,92 milioane euro din Fondul European
de Garantare Agricolă (FEGA), iar diferenţa de 173,32 milioane euro ﬁind achitată din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR) şi coﬁnanţare de la Bugetul
Naţional. De precizat că plăţile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de
către Banca Centrală Europeană (BCE), astfel: 4,5993 lei pentru un euro, curs stabilit de
Banca Central Europeană (BCE) în data de 29
septembrie a.c. şi publicat în Jurnalul Oﬁcial
al Uniunii Europene, seria C, nr. 329/05 din
30 septembrie 2017, pentru plăţile ﬁnanţate
din FEGA); 4,5390 lei - pentru un euro, curs
stabilit de către BCE în data de 30 decembrie
2016 şi publicat în Jurnalul Oﬁcial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 491/01 din 31 decembrie 2016 - pentru plăţile ﬁnanţate din FEADR
(Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală).
 Doina A. NEAGOE

Sistemul plății defalcate a TVA
(split TVA) va ﬁ aplicat de la 1 ianuarie 2018 de către toate persoanele
impozabile plătitoare de TVA.
În prezent, obligația înregistrării în
scopuri de TVA revine ﬁrmelor a căror cifră de afaceri anuală depășește
220.000 de lei, însă plafonul va crește,
de anul viitor, la 300.000 de lei. Asta
înseamnă că mai puține ﬁrme vor avea
obligația de a se înregistra în scopuri
de TVA și, implicit, de a aplica mecanismul split TVA. Plafonul de înregistrare în scopuri de TVA din prezent,
valabil până la 31 decembrie 2017, este
stabilit la 65.000 de euro, echivalentul
a 220.000 de lei, calculați la cursul de
schimb de la data aderării României la
Uniunea Europeană, respectiv 3,3817
lei pentru un euro. De la 1 ianuarie
2018, cu titlu derogatoriu, plafonul va ﬁ
ridicat la 88.500 de euro, echivalentul a
300.000 de lei. Aprobarea în acest sens
a venit recent de la Consiliul Uniunii
Europene, iar noul plafon se va aplica
până la ﬁnalul anului 2020. Potrivit Co-

dului ﬁscal, un regim special de scutire
pentru livrările de bunuri și prestările
de servicii poate ﬁ folosit de persoanele
impozabile înregistrate în România, a
căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire care va ﬁ, de
la 1 ianuarie 2018, de 88.500 de euro,
adică 300.000 de lei.
 Doina A. NEAGOE

Proiect de modiﬁcare
REVISAL
Ministerul Muncii a publicat pe propriul
site un nou proiect legislativ care urmează
să aducă modiﬁcări la Registrul General de
Evidenţă a Salariaţilor (REVISAL).

Astfel, printre modiﬁcările cuprinse în Proiect se numără faptul că persoanele ﬁzice sau
juridice de drept privat indiferent dacă au obținut sau nu statutul de utilitate publică, instituțiile/autoritățile publice/alte entități juridice,
care angajează personal în baza unui contract
individual de muncă, au obligația de a întocmi,
completa și transmite registrul general de evidență a salariaților, cu respectarea dispozițiilor
privind protecția datelor cu caracter personal.
Registrul general de evidență a salariaților se
completează și se transmite Inspectoratului
Teritorial de Muncă (ITM) în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă și va
cuprinde elementele de identiﬁcare ale tuturor
salariaților, data începerii activității, funcția,
salariul, sporurile, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă, perioada detașării și data încetării contractului individual de
muncă. Alte modiﬁcări vizează: stabilirea obligativităţii de a transmite datele de identiﬁcare
ale utilizatorului în cazul contractelor de muncă temporară; stabilirea obligativității, pentru
toate categoriile de angajatori care încadrează
personal în baza unui contract individual de
muncă, de a elibera o adeverință salariatului,
la încetarea contractului individual de muncă
care să ateste activitatea desfășurată, durata
activității, salariul, vechimea în muncă, meserie și în specialitate.
 Doina A. NEAGOE

INS: Agricultura
românească - în creştere

Creşterea se datorează unei valori mai mari
cu 5,3% a producţiei vegetale, în timp ce valoarea producţiei animale a scăzut cu 2,4%. Potrivit
datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate în octombrie 2017, agricultura a produs, în
2016, 69,35 miliarde lei, cu 2,5% mai mult decât în 2015, când valoarea producţiei agricole a
fost de 68,75 miliarde lei. Valoarea producţiei
agricole a crescut cu 2,5% în 2016, comparativ
cu 2015, până la 69,35 miliarde de lei. Ponderea
producţiei vegetale a fost de 65,1%, ponderea
producţiei animale de 33,6%, iar serviciile agricole au avut o pondere de 1,3%.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică

Săptămâna 23.10.2017-27.10.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru
Aleșd
27.10.2017, 08:00-15:00, Loc. Tileagd (p).
27.10.2017, 09:00-17:00, Loc. Tilead (p), Birtin, Vadu
Crișului (p).
2. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
27.10.2017, 09:00-17:00, Loc. Șoimi, Căbești (p), Pomezeu, Meziad (p), Beiuș cu str.: Pescărușilor, Târgul
Mare, Parângului, Brândușei.
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
27.10.2017, 08:00-16:00, Loc.: Ianoșda, Salonta cu
străzile: Mihai Viteazul, Kulin György, Horea, Cloșca,
Crișan, Tincii, Rozelor, Nouă, P-ța Victoriei, A.I. Cuza,
Petru Rareș, Bercsényi Miklós, Bartók Béla, Ceaikovski, Titu Maiorescu, Barbu Șt. Delavrancea, Ciprian Porumbescu, Traian Vuia, 9 Mai, Lăutarilor, Dankó Pista,
Crișan, Gheorghe Barițiu, Reményik Sándor, Rozvány
György, Lacul Roșu, Luis Pasteur, Leonardo da Vinci,
Mircea cel Bătrân.
4. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
27.10.2017, 09:00-17:00, Loc.: Oradea cu str.: Bumbacului (p), Morii, Aleea Onisifor Ghibu, Aleea Forajului, Aleea Zidarilor, Constantin Noica, Nufărului (p),
Peneș Curcanul.
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
27.10.2017, 09:00-17:00, Loc.: Mierlău, Calea Mare.
6. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru
Săcueni
27.10.2017, 15:00-18:00, Loc. Loc. Săcueni cu str.: Leta
Mare.

