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ANAF: Calendar ﬁscal

Şase termene pentru
depunere de declaraţii şi plăţi
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
reaminteşte contribuabililor
că, în luna octombrie, sunt
stabilite mai multe termene
pentru depunere de declaratii şi efectuare de plăţi.
Un prim termen stabilit pentru această lună este vineri, 7
octombrie, când trebuie depuse: Declarația de mențiuni
privind schimbarea perioadei
ﬁscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri
de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă
ﬁscală și care efectuează o
achiziție intracomunitară taxabilă în România - D092. Cel
de-al dlilea termen este luni,
10 octombrie pentru plata taxei
pentru serviciile de reclamă şi
publicitate, plata impozitului
pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din
spectacole, respectiv depunerea: Declarației de înregistrare
ﬁscală/Declarație de mențiuni
pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (D010); Declaraţiei de înregistrare ﬁscală/
Declaraţie de menţiuni pentru
persoanele ﬁzice care desfăşoară activităţi economice în
mod independent sau exercită
profesii libere (D070); Declaraţiei de înregistrare ﬁscală/
Declaraţie de menţiuni pentru persoanele ﬁzice române
(D020). Sâmbătă, 15 octombrie, trebuie depusă Declarația
intrastat pentru luna precedentă. Potrivit calendarului ﬁscal,
luni, 18 octombrie, contribuabilii sunt obligaţi la: plata cotei
de contribuţii sociale pentru
şomaj; Situaţia centralizatoare
privind achiziţiile şi livrările

ANAF:

Precizări privind
depunerea declaraţiei 394

Ordinul pentru modiﬁcarea Ordinului ANAF
nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/
prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul
naţional de persoanele înregistrate în scopuri
de TVA aduce o modiﬁcare importantă asupra
termenului de depunere a Declaraţiei 394.
Astfel, Declaraţia informativă privind livrările
şi achiziţiile de pe teritoriul naţional are ca
termen limită de depunere data de 30 a lunii
următoare perioadei ﬁscale avute (luna sau
trimestru) inclusiv. Acest termen este aplicabil
pentru toate persoanele impozabile care au ca
perioadă ﬁscală ﬁe luna, ﬁe trimestrul calendaristic. Pentru lunile iulie - septembrie au fost
introduse proceduri derogatorii în sensul că
persoanele impozabile vor declara doar achiziţiile şi livrările făcute între persoanele înregistrate în scopuri de TVA din această perioadă.
Începând cu declaraţia aferentă lunii octombrie
se vor declara toate tranzacţiile conform procedurilor în vigoare la acest moment.
 Doina A. NEAGOE

BNR:

Tranzacţiile ﬁnanciare – cele
mai mari investiţii străine
de produse accizabile pentru
luna precendentă; Evidenţa
achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna
precendentă; depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru
consum în luna de raportare
– pentru luna precedentă; depunerea Situaţiei centralizatoare privind privind livrările
de produse accizabile; Situația
centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse
ﬁnite rezultate; Situația centralizatoare privind achiziţiile/
utilizările de produse accizabile şi livrările de produse ﬁnite
rezultate în luna pentru luna
precendentă – alcoolul etilic
şi alte produse alcoolice. Cel
de-al patrulea termen la care
contribuabilii trebuie să se
conformeze este stabilit pentru joi, 20 octombrie, pentru
Depunerea Decontului special

de taxa pe valoarea adăugată
pentru trimestrul precedent
(sistem VOES).
Însă, cele mai multe obligaţii
declarative trebuie duse la îndeplinire marţi, 25 octombrie.
Astfel, trebuie depuse: Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – (D100);
Declaraţia privind veniturile
sub formă de salarii din străinătate - D224; Depunerea Decontului de TVA - D300; Cererea de restituire a accizelor
în cazul vânzărilor la distanţă – pe trimestrul precedent;
Notiﬁcare privind încetarea
aplicării sistemului TVA la
încasare (097); Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului
pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate – D112;
Depunerea Decontului special de TVA - D301; Declaraţia
privind sumele rezultate din
ajustarea/corecţia ajustărilor/

Noi prevederi privind

Legea îmbunătățirilor
funciare
Noile prevederi reglementează,
printre altele, transmiterea dreptului de folosință asupra terenului
aferent infrastructurii secundare
de irigații aparținând domeniului
privat al statului, inclusiv asupra
zonelor de protecție ale acestei infrastructuri.
În Şedinţa Guvernului din 28 septembrie 2016 a fost adoptată o Hotărâre prin care se modiﬁcă normele
metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004.
Normele metodologice de aplicare
a acestei legi prevăd posibilitatea
organizațiilor de îmbunătățiri funciare (OIF) de a formula cereri de

transmitere fără plată a dreptului de
proprietate asupra infrastructurii
secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, în condițiile stabilite prin actul primar. Se
instituie astfel noi prevederi referitoare la infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului
privat al unităților administrativ
teritoriale, care se poate transfera
în proprietatea organizațiilor sau
federațiilor. Tariful de livrare a apei
pentru irigații cuprinde costul apei
și costul de transport al apei, ﬁind
incluse cheltuielile cu energia electrică și termică, renunțându-se la
aplicarea tarifului anual.
 Doina A. NEAGOE

regularizarea TVA - D307; Declaraţia privind TVA colectată
datorată de către persoanele
impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată a fost anulat
- D311; Depunerea Declaraţiei
recapitulative privind livrările
/ achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna
trecută – D390 VIES. Acelaşi
termen se aplică şi pentru: plata impozitului reţinut la sursă
în luna precedentă; efectuarea
plăţii cotei de contribuţie la
pensie către CNPP pentru luna
precedentă; Declaraţia privind
distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent. În
ﬁne, luni, 31 octombrie, trebuie depusă Declaraţia informativă privind livrările/prestările
și achizițiile efectuate pe teritoriul național.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Eurostat:

Creştere a inﬂaţiei
în România

Inﬂația anuală a scăzut în șapte state membre
UE, a rămas stabilă în șase state și a crescut în 15
state, inclusiv în România.
Potrivit datelor Oﬁciului European de Statistică
(Eurostat), rata anuală a inﬂației în Uniunea Europeană a crescut ușor în luna august până la 0,3%, de
la 0,2% în luna iulie, prețurile de consum din România urcând de la minus 0,3% în iulie la plus 0,3% în
luna august. În zona euro, rata anuală a inﬂației în
luna august a stagnat la 0,2%, avansul prețurilor în
zona euro rămânând mult sub ținta de 2% a Băncii
Centrale Europene. Potrivit celui mai recent Raportului trimestrial asupra inﬂației, Banca Națională României (BNR) prognozează o inﬂație de minus 0,4%
pentru ﬁnalul acestui an, cu un punct procentual sub
estimarea anunțată în luna mai a acestui an, de 0,6%.
 Doina A. NEAGOE

Potrivit studiului Băncii Naţionale a României (BNR), sectoarele care au atras cele mai
mari investiții străine în 2015 au fost intermedierile ﬁnanciare, comerţul şi tranzacţiile
imobiliare. Celelalte domenii au avut sub 10%
din total. În sectorul de intermedieri ﬁnanciare,
străinii au investit 8,4 miliarde euro; în comerţ
şi în imobiliare - câte 7,8 miliarde euro. În
clasament urmează energia (6,3 miliarde euro,
respectiv 9,8% din total), serviciile profesionale (4,05 miliarde euro, 6,3%), industria petrochimică (3,85 miliarde euro, 6%), producţia
mijloacelor de transport (3,8 miliarde euro,
5,9%), sectorul IT&C (3,6 miliarde euro, 5,7%),
metalurgie (2,6 miliarde euro, 4,1%), industria
alimentară (2,1 miliarde euro, 3,4%), agricultura şi prelucrarea lemnului (câte 1,7 miliarde
euro, 2,6%).
 Doina A. NEAGOE

Săptămâna 03.10.2016-07.10.2016
1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
06.10.2016 orele 08-15 loc. Remeţi - parţial, Coada
Lacului, Aleşd: Str. Ciocȃrliei: Bloc: LS, Lalelelor, Piaţa
Unirii, Dȃmbovitei, Florilor, Teiului, Tȃrgului
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL MARGHITA
06.10.2016 orele 09-15 loc. Sacalasău Nou
3. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
06.10.2016 orele 09-15 loc. Şilindru - parţial, Sălacea
- parţial
orele 09-17 loc. Tȃrguşor
4. CEM (mt + jt) ŞTEI PL BEIUŞ
06.10.2016 orele 09-17 loc. Suncuiuş, Ioaniş, Dumbrăviţa de Codru, Uileac de Beiuş, Forău, Prisaca, Vǎlanii
de Beiuş, Urviş, Borz, Holod, Vintere
5. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL SALONTA
06.10.2016 orele 09-15 loc. Gepiş - parțial
orele 09-17 loc. Salonta: str. Oradiei - parțial,
I.C.Brǎtianu, Szechenyi Istvan, Jozsef Attila, 7 Iunie,
Haiducilor, I.Cantacuzino, Sportului, Toldi Mikloş, Horea - parțial, Cloşca - parțial, loc. Tinca: str. Republicii,
Ştefan Cel Mare, M. Eminescu, Dumbravei, Someşului,
Şcolii, Horea, Zorilor, Târgului, Tudor Vladimirescu,
Armatei Române, Dumbravei, Avram Iancu, Mureşului,
Traian, Avram Iancu, Cloșca, Emanuil Gojdu, Andrei
Mureșanu, Ţulea Șerban, Mihai Viteazul, Trandaﬁ rilor,
Dorobanților, Gheorghe Lazăr, Pădurii, Vasile Alecsandri, I.L. Caragiale, Crișului, Arany Janos, Prahovei,
Victoriei
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
06.10.2016 orele 08-17 loc. Oradea: str.C. Alexandru
Cazaban - parțial, Lǎpuşului - parțial, Erofte Grigore parțial, Oneştilor - parțial, Salcâmilor - parțial, Rǎzboieni - parțial, Seleuşului - parțial, Timotei Cipariu - parțial, Cǎii Ferate - parțial, Grǎdinarilor - parțial, Calea
Clujului - parțial, Ardealului - parțial, Cardinal Iuliu
Hossu - parțial, Eftimie Murgu - parțial
7. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL RURAL
06.10.2016 orele 09-17 loc. Ceica - parțial, Fughiu parțial, Oşorhei - parțial, Chişirid - parțial, Sâniob - parțial, Sǎrsig, Hǎuceşti, Ciuleşti, Spinuş, Sǎlişte, Gurbeşti,
Lǎzǎreni
8. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL ŞTEI
06.10.2016 orele 09-15 loc. Băiţa Sat, Băiţa Plai, Nucet, Lazuri de Beiuş, Cusuiuş, Sudrigiu, Rieni, Cucuceni, Şuştiu, Urseşti, Briheni.

