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ANAF: CAS şi CASS

Au fost stabilite formularele
pentru declarare şi plată
Ordinul ANAF prin care
sunt stabilite formularele
pentru contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale
de sănătate (CASS) pentru
persoanele ﬁzice, începând
cu anul ﬁscal 2018, a fost publicat în Monitorul Oﬁcial.

Declarația privind venitul
asupra căruia se datorează
CAS și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în
plafonul minim pentru stabilirea CASS se depune la Fiscul
competent de către persoanele
care realizează venituri asupra
cărora se datorează contribuţiile. Contribuția de asigurări
sociale (CAS) este datorată de
persoanele ﬁzice cu venituri
din activități independente,
din una sau mai multe surse
de venit, în următoarele condiţii: venitul net realizat în anul
precedent, exclusiv cheltuielile
reprezentând CAS, raportat la
numărul lunilor de activitate
din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de
bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului
pentru care se stabilește contribuția; venitul net lunar estimat a se realiza prin norma de
venit este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim
brut pe țară în vigoare în luna
în care își încep activitatea sau
nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în
luna ianuarie a anului pentru
care se stabilește contribuția,
în cazul celor care trec de la
determinarea venitului net
anual pe baza normelor anuale
de venit la stabilirea venitului
net anual potrivit regulilor prevăzute la art. 68 din Codul ﬁs-

cal; valoarea lunară a normelor
de venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la
numărul lunilor de activitate
din cursul anului după aplicarea corecțiilor, este cel puțin
egală cu nivelul salariului de
bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului
pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care în anul ﬁscal în curs
desfășoară activități impuse
pe bază de norme de venit; venitul net lunar realizat în anul
precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la stabilirea venitului net anual din
drepturile de proprietate intelectuală, raportat la numărul
lunilor de activitate din cursul
anului, este cel puțin egal cu
nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în
luna ianuarie a anului pentru
care se stabilește contribuția,

în cazul contribuabililor care
realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală.
Persoanele ﬁzice care în
anul ﬁscal precedent au realizat venituri cumulate din activități independente sub nivelul
plafonului minim, respectiv
sub nivelul salariului de bază
minim brut pe țară în vigoare
în luna ianuarie a anului de
impunere, nu au obligația depunerii declarației și nu datorează contribuția de asigurări
sociale. CASS este datorată de
persoanele ﬁzice cu venituri
anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime
brute pe țară din una sau mai
multe surse de venituri, din
următoarele categorii: venituri din activități independente; venituri din asocierea cu o
persoană juridică; venituri din
cedarea folosinței bunurilor;
venituri din investiții; venituri
din activități agricole, silvicul-

tură și piscicultură; venituri
din alte surse. Persoanele ﬁzice cu venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim
brute pe țară pot opta pentru
depunerea declarației și pentru
plata CASS în aceleași condiții ca și în cazul celor care
realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază
minime brute, opțiunea ﬁind
obligatorie pentru întregul an
ﬁscal. Cele două declaraţii se
depun la Fisc, până la data de
31 ianuarie inclusiv a anului
pentru care se stabilește contribuția de asigurări sociale și/
sau contribuția de asigurări sociale de sănătate. În cazul celor
care încep o activitate în cursul anului, declarația se depune în termen de 30 de zile de la
data producerii evenimentului.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

MFP: Legea prevenției, APIA: Subvenții agricole în 2018
Cuantumurile plăților
publicată în Monitor
Măsurile de educare a antreprenorilor, precum şi un
sistem de prevenire a greşelilor comise de ﬁrmele româneşti sunt incluse în Legea
prevenirii nr. 270/2017, ce a
fost publicată în Monitorul
Oﬁcial, Partea I, nr. 1.037
din 28 decembrie 2017 și va
intra în vigoare pe 17 ianuarie 2018, adică în termen de
20 de zile de la apariție.
Documentul care cuprinde
lista faptelor care constituie
contravenții (fapte care nu prezintă un grad de pericol social
ridicat) și pentru care contribuabilii vor ﬁ mai întâi avertizați, nu direct amendați, va
ﬁ aprobată de Guvern nu mai
târziu de 15 ianuarie 2018, ast-

fel încât să nu mai ﬁe nevoie
de aprobarea Parlamentului.
Legea prevenirii, lansată inițial ca Legea prevenției, oferă
ﬁrmelor găsite cu nereguli în
timpul unui control un răgaz
de 90 de zile calendaristice
pentru a-și corecta problemele
constatate. Practic, organele
de control nu vor mai putea
aplica amenzi la prima constatare a unei fapte, însă doar cu
condiţia ca aceasta să ﬁe una
de natură contravenţională, nu
de natură penală. Cu alte cuvinte, un operator economic
va putea ﬁ amendat doar după
ce va ﬁ avertizat şi îndrumat
de organele de control, acesta
ﬁind şi principiul care va sta la
baza noilor prevederi.
 Doina A. NEAGOE

integrale (II)
Agricultorii pot aﬂa care
este suma integrală pentru un
hectar de teren agricol pe care
Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA) trebuie să le-o achite. Măsura 10
- Agromediu și climă PNDR
2014-2020: 1 – Pajiști cu înaltă
valoare naturală = 142 €/ha; P2
– Practici agricole tradiţionale;
P2.1 – Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca
fâneţe = 100 €/ha; P2.2 – Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti
permanente utilizate ca fâneţe
= 21 €/ha; P3 – Pajişti importante pentru păsări; P3.1 Crex
crex; P3.1.1 – Lucrări manuale
pe pajişti importante pentru
Crex crex = 310 €/ha; P3.1.2
– Lucrări cu utilaje uşoare pe
pajişti importante pentru Crex
crex = 231 €/ha; P3.2 – La-

nius minor, Falco vespertinus;
P3.2.1 – Lucrări manuale pe
pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus
= 159 €/ha; P3.2.2 – Lucrări cu
utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi
Falco vespertinus =80 €/ha; P4
– Culturi verzi = 128 €/ha; P5
– Adaptarea la efectele schimbărilor climatice = 125 €/ha;
P6 – Pajişti importante pentru
ﬂuturi (Maculinea sp.); P 6.1
– Lucrări manuale pe pajişti
importante pentru (Maculinea
sp.) = 410 €/ha; P 6.2 – Lucrări
cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru ﬂuturi (Maculinea sp.) = 331 €/ha; P7 – Terenuri arabile importante ca
zone de hrănire pentru gâsca
cu gât roşu = 250 €/ha.
 Doina A. NEAGOE

Documente necesare
la obţinerea

Sprijinului cuplat pentru
legume cultivate în solare
Sprijinul se acordă fermierilor activi pentru următoarele culturi: tomate şi castraveţi
pentru consum în stare proaspătă; castraveţi
destinaţi industrializării; ardei, varză şi
vinete pentru consum în stare proaspătă.
Documentul oﬁcial de certiﬁcare a lotului
de sămânţă sau Buletinul de analiză oﬁcială,
cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oﬁcială
cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă
comercializarea” sau documentul de calitate
şi conformitate al furnizorului sau orice alt
document echivalent documentelor menţionate
emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă
conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau
eticheta oﬁcială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate şi factura de
achiziție a seminței, se depune la APIA până la
data de 1 februarie a anului următor anului de
cerere curent. Documentele care atestă calitatea seminţelor certiﬁcate autohtone se vizează
în prealabil de inspectoratul teritorial pentru
calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe
raza teritorială în care fermierul îşi desfăşoară
activitatea sau de Laboratorul central pentru
calitatea seminţelor şi materialului săditor. În
cazul utilizării seminței certiﬁcate oﬁcial din
producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oﬁcial(e) de certiﬁcare a
lotului/loturilor de sămânță.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 08.01.2018-12.01.2018
Suplimentare
1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Alesd Punct de lucru Sacueni
10.01.2018 09:00-16:00, Loc. Sacueni: str.Eroilor, nr.1-53; 2-52; str. Ciocarliei, nr. 4- 6; str. 8 Martie, nr.2-6; str. Zolyomi David, nr.25-29.
12.01.2018 09:00-16:00, Loc. Sacueni: str.Eroilor, nr.1-53; 2-52; str. Ciocarliei, nr. 4- 6; str. 8
Martie, nr.2-6; str. Zolyomi David, nr.25-29, str.
Dealul Nou, str. Dealul Mare; str. Irinyi Janos.
Întreruperi energie electrică
Perioada: 10.01.2018-26.01.2018
Suplimentare
1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd Punct de lucru Aleșd
10.01.2018-23.01.2018, 08:00-16:00, Loc. Gheghie.
25.01.2018-26.01.2018, 08:00-16:00, Loc. Gheghie.

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.

