4 Economie

Vineri, 10 noiembrie 2017

Precizări privind

Implementarea caselor de
marcat cu jurnal electronic
Guvernul a modiﬁcat,
printr-o hotărâre, Normele de aplicare a OUG nr
28/1999 privind obligația
operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat ﬁscale, stabilind cerințele tehnice pe care casele de marcat
cu jurnal electronic trebuie
să le îndeplinească pentru a
ﬁ autorizate.

Reamintim că, potrivit unei
Ordonanțe adoptate în luna
august de Guvern, casele de
marcat cu jurnal electronic
vor deveni obligatorii de la 1
iunie 2018 pentru ﬁrmele mijlocii şi mari, respectiv de la 1
august 2018, pentru ﬁrmele
mici, realizându-se înlocuirea
treptată a celor de generație
veche cu rolă jurnal de hârtie.
Principalele elemente de noutate cuprinse în actul normativ
sunt: ﬁecare aparat de marcat
va trebui să conțină un modul
ﬁscal propriu, prin intermediul
căruia controlează operațiunile speciﬁce activității ﬁscalizate, precum și un modul de
comunicație, care poate asigura conectarea la un sistem
informatic de monitorizare și
supraveghere al ANAF; prin
implementarea Registrului național de evidență a aparatelor
de marcat electronice ﬁscale,
se crează premisele debirocratizării procedurilor efectuate în
legătură cu aparatele de marcat
(ﬁscalizare, sigilare, schim-

barea memoriei ﬁscale sau a
jurnalului electronic, reparații,
etc.) înregistrarea acestora urmând să se realizeze electronic;
face posibilă, la opțiunea contribuabilului, achiziționarea și
utilizarea unui alt dispozitiv,
de tip PC, telefon inteligent,
tabletă, POS, conectat la o imprimantă ﬁscală. De asemenea, a fost eliminată obligaţia
contribuabilului de a solicita
şi obţine de la Fisc certiﬁcatul
de atestare ﬁscală, în vederea
obţinerii autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat
electronice ﬁscale. În ceea ce

Noi reglementări privind
vânzarea
cerealelor
Potrivit Ordonanței de Urgență adopta-

tă de Guvern, vânzarea cerealelor de către
producătorii agricoli, pe piaţa internă sau
la export, se va face pe baza unor contracte
de vânzare stabilite în mod unitar din punctul de vedere al clauzelor și condițiilor pentru toți producătorii agricoli.
Potrivit Comunicatului Guvernului, măsura a fost luată în scopul întăririi disciplinei şi
creşterii responsabilităţii partenerilor pe ﬁliera de comercializare a cerealelor. Astfel, modelul de contract cadru va ﬁ aprobat prin Ordin
MADR în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență.
De asemenea, în termen de 45 de zile de
la intrarea în vigoare a actului normativ, orice vânzare de cereale pe piața internă sau la
export trebuie să facă obiectul unui contract
scris între părți sau primii-cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă de a contracta. Durata
minimă a contractului de vânzare va ﬁ de 6
luni, perioadă care se va aplica și pentru oferta
scrisă de a contracta. Prevederile menționate
nu aduc atingere drepturilor producătorilor de
a refuza durata minimă de 6 luni, cu condiția
ca refuzul să ﬁe exprimat în scris, în termen de
15 zile de la primirea ofertei, situaţie în care
părțile vor ﬁ libere să negocieze, în condițiile
legii, toate elementele contractului.
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priveşte bonul ﬁscal, rezumatul acestuia care se transmite
la ANAF va cuprinde: valoarea
totală a bonului ﬁscal; numărul
de ordine; data, ora și minutul
emiterii bonului; seria ﬁscală a
aparatului de marcat electronic
ﬁscal; valoarea totală a TVA
pe cote ale acesteia. Totodată,
termenul de valabilitate a autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice
ﬁscale a fost majorat de la 3 ani
la 5 ani, ﬁind introdusă şi noțiunea de reautorizare, aceasta
putând ﬁ solicitată cu cel puțin
60 de zile înainte de expirarea

termenului de valabilitate a autorizației. În opinia oﬁcialilor,
sistemul de monitorizare propus prin Hotărârea de Guvern
va asigura nu numai obţinerea
mai rapidă de către ANAF a
datelor din bonurile ﬁscale şi,
respectiv, riscuri mai mici de
neﬁscalizare a tranzacțiilor,
dar va asigura şi premisele
reducerii semniﬁcative a evaziunii ﬁscale din domeniul comerțului cu amănuntul și serviciilor, cu efecte imediate în
creșterea veniturilor bugetare.
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ANAF: Calendar ﬁscal

Se apropie un nou termen
pentru declaraţii ﬁscale
Potrivit calendarului stabilit de
Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF), până la data de 15
noiembrie contribuabilii au de îndeplinit o serie de obligaţii.

Este vorba despre: depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun
ﬁn tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte
tutunuri de fumat în luna … anul … Formular – Anexa nr. 4 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor
titlului VIII din Codul ﬁscal; depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum
de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna
… anul … - Formular – Anexa nr. 3;
depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse
accizabile și livrările de produse ﬁnite
rezultate în luna … anul …, pentru luna
precedentă - Formular – Anexa nr. 26;
depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse
accizabile și livrările de produse ﬁnite
rezultate în luna … anul …, pentru luna
precedentă - Formular – Anexa nr. 26;

depunerea Situației centralizatoare
privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă
- Formular Anexa nr. 19; depunerea Situației privind operațiunile desfășurate
în antrepozitul ﬁscal de producție de
alcool și băuturi spirtoase pentru luna
precedentă - Formular – Anexa nr. 12;
depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul ﬁscal de
producție de vinuri/ băuturi fermentate/ produse intermediare pentru luna
precedentă - Formular – Anexa nr. 13;
depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul ﬁscal de
producție tutunuri prelucrate pentru
luna precedentă - Formular – Anexa nr.
15; Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul ﬁscal de depozitare pentru luna precedentă, Formular – Anexa nr. 17; Depunerea
Evidenței achiziționării, utilizării și
returnării marcajelor pentru luna precedentă - Formular – Anexa nr. 42.
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Întreruperi energie electrică
Săptămâna 13.11.2017-17.11.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
13.11.2017, 08:00-15:00, Loc. Bezenea (p), Bucea (p)
13.11.2017, 09:00-17:00, Loc. Birtin.
13.11.2017, 09:00-17:00, Loc. Ortiteag (p), Vadu Crișului (p), Tileagd (p).
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
13.11.2017, 09:00-15:00, Loc. Diosig cu str. Livezilor
(p); str. 23 August; str. Somesului; str. Argesului; str.
Dunarii.
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru Beiuș
13.11.2017, 09:00-16:00, Loc. Beiuș cu str. Aleea Moților, bloc AN1.
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru Salonta
13.11.2017, 08:00-16:00, Loc. Ianoșda (p), Cefa (p), Salonta cu str.: V.Alecsandri, Balogh Péter, Tompa Mihály
(p), Batthyany Lajos (p), Constituției, Olimpiadei,
Darwin, George Enescu, Roman Ciorogariu, Alexandru
cel Bun, Dornei, Ianus Pannonius, Mihai Viteazul, Sinka
István, Arany János (p), Batthyanyi Lajos (p), Madach
Imre, Csokonai Vitéz Mihály, Independenței, George
Coșbuc, Ioan Ciordaș, Nicolaus Olahus, George Coșbuc,
Mikes Kelemen (p), Cantemir, Liszt Ferencz, Puskin,
Tompa Mihály, Szél Kálmán, Vasile Goldiș, Mihai Viteazul, Vasile Alecsandri, Mikes Kelemen, A.I. Cuza, Petru
Rareș, Bercsényi Miklós, Bartók Béla, Ceaikovski, Titu
Maiorescu, Barbu Șt. Delavrancea, Ciprian Porumbescu,
Traian Vuia, 9 Mai, blocuri P-ța Unirii, Oradiei (p), I .C.
Brătianu (p), I. B. Deleanu (p), Păcii (p), Bólyai Janos (p),
Tudor Vladimirescu (p), Zilahy Lajos, Tincii, P-ța Transilvaniei, Mircea Eliade, Matei Corvin, Iosif Coș, Nicolae Bălcescu, Victor Babeș, Goethe, Shakespeare, Nicolae Grigorescu, Ioan Viteaz, Nicolae Talpoș, Emil Gojdu,
Spiru Haret, Victor Hugo, Dacia, Dobrogeanu-Gherea,
Mircea cel Bătrân, Kiss Ferenc, Móra Ferencz, Aradului,
Republicii, P-ța Democrației, Pelok Benedek, Kálvin,
Corneliu Coposu, Bocskai István, Arany János (p), Földi
János.
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
13.11.2017, 09:00-17:00, Loc.: Sânmartin, Oradea cu
str.: Bumbacului (p), Morii, Aleea Onisifor Ghibu, Aleea
Forajului, Aleea Zidarilor, Constantin Noica, Nufărului
(p), Radu Enescu, Coriolan Pop, Balogh Istvan, Nicolae
Firu, Aviatorilor, Calea Aradului, Ghioceilor, Nicolae
Bolcaș, Lalelelor, Cornițelului, Buzăului, Oltețului, Piața
Ghioceilor, Transilvaniei, Parcul Magnoliei, Călugăreni,
Aleea Rogerius, Italiană, Sovata, Slatineri, Fagului, Aluminei, Traian Grozăvescu, Minerilor, Băile 1 Mai (p),
Haieu (p), Rontău (p).
6. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
13.11.2017, 09:00-17:00, Loc.: Cetariu (p), Cheriu (p),
Tăutelec (p), Mierlău (p).

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 27.11.2017-29.11.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
27.11.2017-29.11.2017, 08:00-15:00, Loc. Beznea (p).
27.11.2017-29.11.2017, 09:00-17:00, Loc. Birtin, Ortiteag (p), Vadu Crișului (p), Tileagd (p).
2. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
27.11.2017, 09:00-15:00, Loc. Curățele (p).
27.11.2017, 09:00-17:00, Loc. Beiuș cu str.: Romană,
Andrei Șaguna, Gheorghe Crișan, Plopilor, Finișului; loc.
Căbești, loc. Șoimi (p).
28.11.2017, 09:00-17:00, Loc. Beiuș cu str.: Romană,
Andrei Șaguna, Gheorghe Crișan, Plopilor, Finișului, Samuil Vulcan (partial, bl. loc. U1); loc. Șoimi.
29.11.2017, 09:00-17:00, Loc. Căbești; loc. Beiuș cu
str.: Romana, Andrei Șaguna, Gheorghe Crișan, Plopilor,
Finișului.
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
27.11.2017-29.11.2017, 08:00-16:00, Loc. Ianoșda (p),
Cefa (p), Salonta cu str.: Mihai Viteazul, Kulin György, Horea, Cloșca, Crișan, Tincii, Rozelor, Nouă, P-ța
Victoriei, Aradului, Republicii, P-ța Democrației, Pelok
Benedek, Menumorut, Győri Jakab, Ion Ilariu, Radnóti
Miklós, Aradului, Mihail Sadoveanu, 22 Decembrie, Bajza József.
4. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
27.11.2017-29.11.2017, 09:00-17:00, Loc.: Băile 1 Mai
(p), Haieu (p), Rontău, Sânmartin; Oradea cu str.: Bumbacului (p), Morii, Aleea Onisifor Ghibu, Aleea Forajului, Aleea Zidarilor, Constantin Noica, Nufărului (p),
Sovata, Slatinei, Fagului, Aluminei, Traian Grozăvescu,
Minerilor, Transilvaniei, Parcul Magnoliei, Călugăreni,
Aleea Rogerius, Italiană, Făcliei, Camil Petrescu, Nicolae Labiș, Făgărașului, Atelierelor, Tudor Vladimirescu
(blocuri Ared R19 și R21), Eforiei, Căprioarei, Seleușului, Tăbăcarilor, Piața Nucetului, Velența, Năsăudului,
Țiglarilor, Mareșal Averescu (p), Calea Clujului (p), Râului.
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
27.11.2017-29.11.2017, 09:00-17:00, Loc.: Cetariu (p),
Cheriu (p), Tăutelec (p).

