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ANAF:

Depunerea Formularului 600
Formularul trebuie depus
până la data de 31 ianuarie
(inclusiv) a anului pentru
care se stabileşte CAS şi
CASS. În situaţia în care se
începe activitatea în timpul
anului, declaraţia se depune
în termen de 30 de zile.

Începând cu data de 29 decembrie 2017 a intrat în vigoare Ordinul nr. 4140/2017
pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare
utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale
şi a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru persoanele ﬁzice, potrivit căruia a
fost aprobat modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu
privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim
pentru stabilirea CASS - Formular 600; Decizie de impunere privind stabilirea CAS şi
a CASS pentru PF, precum şi
anexa Situaţie privind stabilirea CAS şi a CASS, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordin. Au
obligaţia depunerii Formularului Contribuţia de asigurări
sociale persoanele ﬁzice (PF)
care nu sunt exceptate de la
plata CAS, potrivit prevederilor art. 150 din Codul Fiscal,
care realizează venituri din
activităţi independente dacă
îndeplinesc următoarele condiţii: venitul net realizat în
anul precedent, stabilit în art.
68 din Codul ﬁscal, exclusiv
cheltuielile reprezentând CAS,
raportat la numărul lunilor de
activitate din cursul anului,
este cel puţin egal cu nivelul
salariului de bază minim brut
pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia; venitul net

PNDR 2020:

Sprijin acordat pentru
comasarea terenurilor
Sesiunea de depunere a cererilor de ﬁnanţare se desfăşoară până la data de 11 mai
2018, ora 16.00.

lunar estimat a se realiza este
cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe
ţară în vigoare în luna în care
îşi încep activitatea sau nivelul
salariului de bază minim brut
pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se
stabileşte contribuţia, în cazul
celor care trec de la determinarea venitului net anual pe
baza normelor anuale de venit
la stabilirea venitului net anual
în sistem real; valoarea lunară
a normelor de venit, obţinută
prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor
de activitate din cursul anului
după aplicarea corecţiilor, este
cel puţin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe
ţară în vigoare în luna ianuarie
a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care în anul ﬁscal
în curs desfăşoară activităţi
impuse pe baza de norme de
venit; venitul net lunar realizat

în anul precedent, rămas după
scăderea din venitul brut a
cheltuielii deductibile, raportat
la numărul lunilor de activitate
din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de
bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului
pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care realizează venituri
din drepturi de proprietate intelectuală.
În ceea ce priveşte Contribuţia de asigurări sociale de
sănătate (CASS), au obligaţia
depunerii formularului persoanele ﬁzice (PF) care nu se
încadrează în categoriile de
persoane exceptate de la plata
CASS, potrivit prevederilor
at. 154 din Codul ﬁscal, dacă
realizează venituri anuale cumulate cel puţin egale cu 12
salarii de baza minime brute
pe ţară din una sau mai multe
surse de venituri, din următoarele categorii: venituri din

activităţi independente; venituri din asocierea cu o PJ, contribuabil potrivit titlurilor II,
III din Codul ﬁscal sau Legii
nr. 170/2016 privind impozitul
speciﬁc unor activităţi; venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri din investiţii;
venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
venituri din alte surse. Nu au
obligaţia depunerii Formularului 600 următoarele persoane: PF care în anul precedent
au realizat venituri cumulate
din activităţi independente
sub nivelul plafonului minim
(sub nivelul salariului de baza
minim brut în vigoare în luna
ianuarie a anului respectiv);
PF asigurate în sisteme proprii
de asigurări sociale, care nu au
obligaţia asigurării în sistemul
public de pensii potrivit legii;
persoanele care au calitatea de
pensionari.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

MADR:
INS: Deﬁcitul
comercial – în creştere Noi ghiduri ale solicitantului
Potrivit datelor Institutului Naţional de
Statistică (INS), deﬁcitul balanţei comerciale a României (FOB/CIF) a ajuns, în primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde euro,
în creştere cu 2,569 miliarde euro faţă de
2016.
În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017,
exporturile FOB au însumat 58,146 miliarde
euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni
ale anului precedent, în timp ce importurile
CIF au însumat 69,491 miliarde euro, în creştere cu 12,3% faţă de intervalul de referinţă.
Potrivit INS, în noiembrie 2017, exporturile
FOB au fost de 5,785 miliarde euro, importurile CIF de 6,908 miliarde euro, iar deﬁcitul - de
1,122 miliarde euro. Conform datelor oﬁciale, în intervalul analizat, ponderi importante
în structura exporturilor şi importurilor sunt
deţinute maşini şi echipamente de transport
(46,4% la export şi 37,3% la import) şi alte
produse manufacturate (33,4% la export, respectiv 30,9% la import).
 Doina A. NEAGOE

Ministerul Agriculturii a publicat
recent mai multe ghiduri şi manuale
de procedură pentru accesarea fondurilor europene pentru agricultură, din cadrul PNDR.

Astfel, pe site-ul MADR poate ﬁ
consultat Ghidul solicitantului pentru
accesarea Submasurii 1.1. – Sprijin
pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe prin utilizarea
costurilor unitare standard, procedura
desfăşurata prin portalul web, cât şi
alte documente ajutătoare. Totodată,
a fost publicat şi Manualul de procedură pentru înscrierea furnizorilor de
formare profesională în Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profesională şi selecţia Cererilor de
ﬁnanţare depuse în cadrul Submăsurii
1.1. – Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe prin
utilizarea costurilor unitare standard,
procedură desfăşurată prin portalul
web. De asemenea, a fost publicat şi
Regulamentul de organizare şi funcţi-

onare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor
pentru proiectele aferente submăsurii
1.1. – Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe prin
utilizarea costurilor unitare standard.
Reamintim că Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a anunţat lansarea în perioada 27 decembrie 2017
- 30 iunie 2018 a unei noi sesiuni de
primire a solicitărilor de ﬁnanţare prin
intermediul submăsurii 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole” din cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014 - 2020. Fondurile europene disponibile pentru această sesiune
de primire a cererilor de ﬁnanţare a
investiţiilor în sectorul pomicol sunt în
valoare de 85 de milioane de euro. Pragul de calitate lunar stabilit pentru perioada decembrie 2017 - ianuarie 2018
este de 40 de puncte şi scade treptate
până la minimul de 10 puncte în ultima
lună a sesiunii (iunie 2018).
 Doina A. NEAGOE

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunţat lansarea unei noi sesiuni de
primire a solicitărilor de ﬁnanţare prin intermediul submăsurii 6.5 „Schema pentru micii
fermieri” din cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020).
Fondurile europene disponibile pentru această
sesiune de primire a cererilor de ﬁnanţare sunt
în valoare de 12.290.531 euro. Pragul de calitate lunar stabilit pentru intervalul 8 ianuarie
2018 - 8 februarie 2018 este de 25 de puncte şi
scade treptat până la pragul minim de 3 puncte
în ultima lună a sesiunii (11 aprilie 2018 - 11
mai 2018). Prin această măsură se încearcă încurajarea comasării terenurilor agricole pentru
creşterea productivităţii şi competitivităţii în
acest sector. Sprijinul public nerambursabil
pentru beneﬁciarii sM 6.5 se acordă sub formă
de plată anuală începând cu anul semnării
Contractului de ﬁnanţare şi până la data de
31.12.2020. Valoarea sprijinului ajunge până la
1.500 de euro/an şi reprezintă 120% din suma
anuală pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simpliﬁcate pentru
micii fermieri din Pilonul I (plăţi directe către
fermieri). Modalitatea de depunere a cererilor
de ﬁnanţare este cea on-line - prin intermediul
paginii oﬁciale de internet a Agenţiei, www.
aﬁr.info.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 15.01.2018-19.01.2018
1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Aleșd
15.01.2018-18.01.2018, 08:00-15:00, Loc. Aştileu (p).
2. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Beiuș - Punct
de lucru Salonta
15.01.2018-19.01.2018, 08:00-16:00, Loc. Ciumeghiu
(p), Cefa (p), Salonta str. Mihai Viteazul, Kulin György, Horea, Cloșca, Crișan, Tincii, Rozelor, Nouă, P-ța
Victoriei, Aradului, Republicii, P-ța Democrației, Pelok
Benedek, Republicii cu nr. 14-32, Jean Kalvin, Moricz
Zsigmond, Bocskai Istvan (p), I.C. Brătianu (p), Haiducilor, Cloşca (p), I.C. Cantazino.
3. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Oradea
15.01.2018-19.01.2018, 09:00-16:00, Loc. Sânmartin,
loc. Oradea cu str.: Bumbacului, Morii, Constantin Brâncuşi, Sp. Apostol Andrei, Nicolae Bălcescu, Umbrei,
Toamnei, Oneștilor, Barcăului, Meziadului, Verii, Irofte
Grigore, Lăpușului, Meșteșugarilor, Mangaliei, Calea
Borșului nr. 11, 13, 15 (cămine nefamiliști).
4. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Rural
15.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Cheriu (p), Tăutelec (p),
Cordău (p), Livada (p).

Săptămâna 15.01.2018-19.01.2018
Suplimentare
1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Oradea
15-19..01.2018 09:00-17:00 Loc. Loc. Sânmartin (p),
loc. Oradea cu str: Umbrei, Toamnei, Onestilor, Barcaului, Meziadului, Verii, Irofte Grigore, Lăpușului, Meșteșugarilor, Mangaliei, Calea Borșului nr. 11, 13, 15 (cămine nefamiliști).

