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ANAF:

Precizări privind cazierul
ﬁscal în 2018
Cazierul ﬁscal este utilizat
în scopul accesului la informații privind felul în care
contribuabilii au respectat
legislația ﬁscală, contabilă,
valală, dar și regulile privind disciplina ﬁnanciară,
conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul ﬁscal.

Documentul, organizat la
nivel central de către Agenția
Națională de Administrare Fiscală (ANAF), cuprinde peste
300 de fapte ce pot ﬁ înscrise
în cazierul ﬁscal. În cazierul
ﬁscal se înscriu și informații
din documentele întocmite
pentru atragerea răspunderii
solidare, patrimoniale sau a
inactivității ﬁscale, după cum
urmează: atragerea răspunderii solidare cu debitorul; atragerea răspunderii patrimoniale
cu debitorul ajuns în stare de
insolvență pentru creanțele
care fac parte din pasivul debitorului; inactivitatea ﬁscală,
declarată potrivit legii, cu excepția inactivității ﬁscale declarate ca urmare a înscrierii
inactivității temporare la registrul comerțului. Înscrierea
informațiilor în cazierul ﬁscal
se face de către unitatea ﬁscal
competentă, pe baza documentelor rămase deﬁnitive potrivit
legislației în vigoare. Pe lista
faptelor pentru care se înscriu
informaţii în cazierul ﬁscal al
contribuabililor se regăsesc în
prezent peste 300 de astfel de
situaţii. Mai exact, este vorba despre 83 de infracţiuni şi
235 de contravenţii, enumerate în Hotărârea Guvernului
nr. 1000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul ﬁscal al

contribuabililor. Înscrierea în
cazierul ﬁscal a informațiilor
prevăzute anterior se face în
baza următoarelor documente:
extrasele de pe încheierea sau
dispozitivul hotărârilor judecătorești deﬁnitive; extrasele
de pe ordonanțele procurorului
prin care s-a dispus renunțarea
la urmărirea penală; extrasele
de pe deciziile de soluționare
a contestațiilor; actele/documentele întocmite de organele
ﬁscale, vamale și alte organe
competente din subordinea
Agenției Naționale de Administrare Fiscală; actele rămase deﬁnitive ale altor organe
competente să constate faptele
sancționate
contravențional
sau penal de legile ﬁscale, contabile, vamale, precum și cele
care privesc disciplina ﬁnanciară. Prezentarea certiﬁcatului
de cazier ﬁscal este obligatorie în următoarele situații: la
înﬁințarea societăților cu sau

BNR prognozează
creşterea inﬂaţiei
Prognoza pe termen mediu a BNR indică o inﬂație
de 3,2% în decembrie 2018.
BNR estimează că inﬂația
va accelera, în următoarea
perioadă, în contextul unor
presiuni variate, pornind de
la majorarea cotațiilor petrolului și, implicit, scumpirea
carburanților și ajungând la
majorarea prețului produselor
din tutun și a prețurilor administrate. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a
României (BNR) anticipează
o accelerare a inﬂaţiei în lunile care urmează, potrivit
minutei celei mai recente şe-

dinţe de politică monetară,
publicată pe site-ul instituţiei.
Principalele inﬂuenţe suplimentare sunt evoluţia preţului
combustibililor, în condiţiile
relativei măriri a cotaţiilor
petrolului, recenta scumpire a
produselor din tutun, precum
şi dinamica relativ mai înaltă a preţurilor administrate.
Pentru sfârșitul lui 2018, banca centrală estimează o rată a
inﬂaţiei de 3,2%, similar prognozei anterioare, iar pentru
ﬁnalul celui de-al treilea semestru din 2019 se aşteaptă la
o rată de 3,1%.
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fără personalitate juridică, de
către asociați, acționari, membri și reprezentanții legali sau
desemnați; la solicitarea înscrierii asociațiilor și fundațiilor în Registrul asociațiilor și
fundațiilor de către asociații
sau membrii fondatori ai acestora; la autorizarea exercitării
unei activități independente
de către solicitanți; la cesiunea ori înstrăinarea sub orice
formă a părților sociale sau a
acțiunilor, de către noii asociați, acționari sau membri; la
numirea de noi reprezentanți
legali, precum și la cooptarea
de noi asociați, acționari sau
membri cu prilejul efectuării
majorării de capital social de
către noii reprezentanți legali,
asociați, acționari sau membri; la numirea de noi reprezentanți legali, precum și în
cazul cooptării unor noi membri în asociații și fundații; în
alte cazuri prevăzute de lege.

Persoanele ﬁzice pot depune
cererea de eliberare a certiﬁcatului de cazier ﬁscal la orice unitate ﬁscală competentă
în eliberarea certiﬁcatului de
cazier ﬁscal, personal sau prin
intermediul unui reprezentant
legal/împuternicit al acestuia
pe bază de procură autentică/împuternicire avocațială.
Certiﬁcatul de cazier ﬁscal se
eliberează: în scris; pe suport
hârtie; în formă electronică.
Atunci când contribuabilii au
ales astfel, certiﬁcatul de cazier ﬁscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace
electronice de transmitere la
distanță prevăzute de Codul
de procedură ﬁscală. Certiﬁcatul de cazier ﬁscal este valabil
30 de zile de la data emiterii și
numai în scopul în care a fost
eliberat.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF:

Termen limită la
depunere de declaraţii
Potrivit calendarului stabilit de Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală
(ANAF), contribuablii au
obligaţia ca, până miercuri,
31 ianuarie, să depună o serie
de formulare ﬁscale.
Este vorba despre: depunerea declaraţiei de menţiuni
– Formular 010/070 de către
plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor care,
conform articolului 80 alineat
(2) din Codul ﬁscal, au obligaţia declarării şi plăţii trimestriale a impozitului pe venit şi
contribuţiilor sociale cuprinse
în Declaraţia 112, dar optează

pentru declararea şi plata lunară a acestor obligaţii; depunerea Formularului 220 - Declaraţie privind venitul estimat/
norma de venit” aprobat prin
Ordinul Preşedintelui ANAF
nr. 3.780/2017; depunerea Formularului 600 - Declaraţie
privind venitul asupra căruia
se datorează contribuţia de
asigurări sociale şi cu privire
la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate,
aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 4.140/2017.
 Doina A. NEAGOE

AFIR: Comasarea terenurilor

Fonduri de până
la 1.500 de euro/an
Sesiunea de depunere a cererilor de ﬁnanțare se derulează până la data de 11 mai
2018, ora 16.00.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a demarat la data de 8 ianuarie o
nouă sesiune de primire a solicitărilor de ﬁnanțare 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 ﬁnanțare 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 și scade treptat până la pragul
minim de 3 puncte în ultima lună a sesiuni (11
aprilie 2018 – 11 mai 2018). Sprijinul public
nerambursabil pentru beneﬁciarii sM 6.5 se
acordă sub formă de plată anuală începând
cu anul semnării Contractului de ﬁnanțare și
până la data de 31 decembrie 2020. Valoarea
sprijinului ajunge până la 1.500 de euro/an
și reprezintă 120% din suma anuală pe care
fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul
Schemei simpliﬁcate pentru micii fermieri din
Pilonul I (plăți directe către fermieri).
 Doina A. NEAGOE

INS:

Exporturi de lemn
şi plută de peste
482 milioane lei

Conform datelor centralizate de Institutul
Naţional de Statistică(INS), România a exportat, în primele zece luni din 2017, lemn şi plută
în sumă de 482,1 milioane de euro, o valoare
cu 3,2% mai mică faţă de cea din perioada
similară a anului anterior. Importurile de lemn
şi plută s-au cifrat la 192,7 milioane euro, ﬁind
cu 0,5% mai mici comparativ cu cele din perioada ianuarie-octombrie 2016, înregistrându-se
astfel un excedent de circa 289,4 milioane euro
pe acest segment. În primele zece luni din
2017, exporturile FOB ale României au însumat
52,361 miliarde euro şi au crescut cu 9,2% faţă
de anul anterior, iar importurile CIF au totalizat 62,583 miliarde euro, în creştere cu 12,4%.
 Doina A. NEAGOE

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.

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 22.01.2018-26.01.2018
Suplimentare

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Marghita
26.01.2018 09:00-16:00, Loc. Borumlaca (p).
2. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Oradea
26.01.2018 09:00-16:00, Loc. Oradea cu str. Bumbacului (p).

