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Ministerul Finanţelor Publice. Declaraţia 010

Modiﬁcări la depunerea
formularului
Declarația de înregistrare
se completează și se depune
pentru înregistrare/mențiuni/radiere, în următoarele
situaţii: cu ocazia primei înregistrări ﬁscale, de regulă
cu ocazia înﬁințării; pentru
mențiuni - ori de câte ori se
modiﬁcă datele declarate anterior; pentru radiere - cu
ocazia radierii înregistrării
ﬁscale.

Ca urmare a modiﬁcărilor
legislative aduse în anul 2017,
Declarația 010 a fost înlocuită, noul formular, aprobat prin
Ordinul 3725/2017, ﬁind utilizat începând cu această lună
pentru înregistrare/mențiuni/
radiere. Declaraţia se depune
de către: persoanele juridice
române; asocierile și alte entități fără personalitate juridică;
deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române;
reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor OUG
nr. 77/2011. Având în vedere
trecerea contribuțiilor sociale
de la angajator la angajat, precum și introducerea contribuției asiguratorii pentru muncă,
s-au operat următoarele modiﬁcări: punctul 5.4 - referitor la
contribuții sociale era împărțit,
până la 31 decembrie 2017, în
contribuții sociale datorate de
angajator și contribuții sociale
datorate de angajat. Având în
vedere că angajatorul nu mai
datorează contribuții sociale,
acestea ﬁind trecute în sarcina
angajatului, punctul 5.4, începând cu această lună, cuprinde
doar contribuțiile sociale datorate de angajat. Aceeași modiﬁcare a suferit și punctul 2.5,
din care a fost scoasă rubrica de

Contribuții de asigurări sociale
de sănătate datorate de angajator, rămânând numai contribuțiile de asigurări sociale
datorate de angajat. De asemenea, au fost complet eliminate:
Contribuția pentru concedii și
indemnizații (datorată, până la
ﬁnele lunii decembrie 2017, de
către angajator); Contribuția de
asigurări pentru șomaj (datorată atât de către angajator, cât și
de către angajat); Contribuția
pentru concedii și indemnizații (datorată de către angajator); Contribuția de asigurare
pentru accidente de muncă și
boli profesionale (datorată de
către angajator); Contribuția la
fondul de garantare pentru plată creanțelor salariale (datorată
de către angajator). În schimb,
a fost introdusă noua contribuție datorată de angajatori
începând cu 1 ianuarie 2018,
respectiv Contribuția asiguratorie pentru muncă.

Pentru toți angajatorii care
aveau înscrise contribuțiile sociale în vectorul ﬁscal la
31.12.2017, modiﬁcarea vectorului ﬁscal pentru introducerea
contribuției asiguratorii pentru
muncă se face de către ANAF,
din oﬁciu.
Toate celelalte elemente care
formează vectorul ﬁscal au
rămas nemodiﬁcate. În consecință, s-au modiﬁcat și instrucțiunile de completare a Declarației 010. De asemenea, s-a
păstrat Anexa la Formularul
010 „Declarație de înregistrare
ﬁscală/Declaratie de mențiuni/
Declarație de radiere pentru
persoane juridice, asocieri și
alte entități fără personalitate
juridică. Următoarele termene
pentru depunere sunt speciﬁce
Declarației 010: 30 de zile de la
data înﬁințării/data eliberării
actului legal de funcționare/
data începerii activității/data
obținerii primului venit/data

dobândirii calității de angajator; 15 zile - de la data modiﬁcării ulterioare a datelor declarate inițial; primele 10 zile
din lună - în cazul persoanelor
impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316
din Legea 227/2015, care nu
au depășit plafonul de scutire
și care doresc să ﬁe scoase din
evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA; data
de 31 ianuarie a ﬁecărui an pentru angajatorii care, deși se
încadrează pentru depunerea
Declarației 112 - plata contribuțiilor sociale și a impozitului
pe venit trimestrial, optează
pentru îndeplinirea lunară a
acestor obligații; data de 31
martie a ﬁecărui an - pentru
persoanele juridice române
plătitoare de impozit pe proﬁt
care trec la impunerea pe veniturile microîntreprinderilor.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF: În formă electronică

Depunerea declaraţiilor privind
obligaţiile pe luna ianuarie
Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice
a fost publicat un Comunicat cu privire la
faptul că declaraţiile ﬁscale aferente acestei luni se transmit exclusiv prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă, în
conformitate cu prevederile OPANAF nr.
2.326/2017.

Declaraţiile ﬁscale la care face referire actul
normativ menţionat sunt: 100 -Declaraţie
privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;
101 - Declaraţie privind impozitul pe proﬁt;
120 - Decont privind accizele; 205 - Declaraţie
informativă privind impozitul reţinut la sursă,
veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/
pierderile din investiţii, pe beneﬁciari de venit;
207 - Declaraţie informativă privind impozitul
reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneﬁciari de venit nerezidenţi; 208 - Declaraţie
informativă privind impozitul pe veniturile
din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimonial personal; 300 - Decont de taxă
pe valoarea adăugată; 301 - Decont special de
taxă pe valoarea adăugată; 307 - Declaraţie
privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea
adăugată; 311 - Declaraţie privind taxa pe
valoarea adăugată colectată datorată de către
persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a
fost anulat conform art.316 alin.(11) lit. a) – e),
lit. g) sau lit. h) din Codul ﬁscal; 390 VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare; 394 - Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi
achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de
persoanele înregistrate în scopuri de TVA; 710
- Declaraţie rectiﬁcativă. De precizat că aceste
declaraţii se completează/validează cu ajutorul
programelor de asistenţă disponibile gratuit pe
siteul www.anaf.ro.
 Doina A. NEAGOE

BM a revizuit creșterea
economiei românești

Banca Mondială (BM) a revizuit în creștere
cu două puncte procentuale, de la 4,4% la 6,4%,
avansul economiei României pentru 2017. Astfel, BM estimează un avans de 4,5% al economiei românești în acest an, o încetinire semniﬁcativă față de creșterea de 6,4% estimată pentru
2017. Instituția ﬁnanciară internațională prognozeaza, de asemenea, o încetinire a creșterii
și în 2019, de la 4,5% în acest an la 4,1%. „Încetinirea graduală a economiilor din Uniunea
Europeană (UE) va avea impact asupra creșterii exporturilor, în special în Europa Centrală,
unde creșterea este estimată să încetinească de
la 4,7% în 2017 la 3,2% în 2018, în contextul
unei încetiniri în Ungaria, Polonia și România”,
se arată în raport. Banca Mondială estimează o
creștere de 3,1% a economiei mondiale în 2018,
după o evoluție peste așteptări în 2017.
 Doina A. NEAGOE

MADR: Fonduri pentru

Plata motorinei din agricultură
Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul
2018 este de 320.581,00 mii
lei şi se asigură de la bugetul de stat, potrivit unui document publicat pe site-ul
MADR.
Prin HG nr. 1174/2014, începând cu anul 2015 se aplică
schema de ajutor de stat pentru
reducerea accizei la motorina
utilizată în agricultură, respectiv prin aplicarea unei rate
reduse de impozitare a motorinei, utilizată la efectuarea
lucrărilor mecanizate în agri-

cultură în sectoarele vegetal,
zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, care se acordă sub formă
de rambursare.
Aplicarea schemei de ajutor
de stat are în vedere prevederile Directivei 96/2003/CE –
Tabelul B al Anexei I a – rata
redusă a accizei exprimată ca
echivalentul în lei/1000 litri a
valorii de 21 euro/1000 litri,
ale Legii nr. 227/2015 privind
Codul ﬁscal – anexa nr. 1 la
titlul VIII „Accize şi alte taxe
speciale”, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr.25/2017
pentru modiﬁcarea şi comple-

tarea Legii nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal.
În ceea ce priveşte resursele
ﬁnanciare necesare, la art.10
din HG nr.1174/2014 este prevăzută atât valoarea maximă a
schemei de ajutor de stat pentru perioada de aplicare 20152020, cât şi sumele alocate
de la bugetul de stat în limita
prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale pentru
ﬁecare an de implementare.
Astfel, pentru perioada 20152017, au fost aprobate sumele
necesare aplicării schemei de

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 15.01.2018-19.01.2018
ajutor de stat.
În acest sens, pentru asigurarea resurselor ﬁnanciare
necesare derularii schemei
de ajutor de stat în anul 2018,
se impune completarea corespunzătoare a prevederilor
art.10 din H.G. nr.1174/2014.
Proiectul de act normativ completează prevederile art.10 cu
un alineat nou, alin.(5), care
cuprinde suma alocată pentru
plata ajutorului de stat în anul
2018.
 Doina A. NEAGOE

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd Punct de lucru Marghita
18.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Poclușa (p) cu nr.:
48-152.
18.01.2018 09:00-17:00, Loc. Borumlaca.
2. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea Punct de lucru Rural
18.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Sărsig (p), Ciuhoi
(p), Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești,
Cheriu (p), Cetariu (p), Tăutelec (p), Șișterea, Șușturogiu, Peștea, Fertișeag (cătune), Cordău, Livada
(p).

Săptămâna 15.01.2018-19.01.2018
Suplimentare

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd Punct de lucru Marghita
18.01.2018 09:00-17:00, Loc. Poclușa de Barcău (p).

