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ANAF: Condiţii de îndeplinit la

Încadrarea în categoria
microîntreprinderilor
Potrivit Codului Fiscal, o
microîntreprindere este o
persoană juridică română
care îndeplineşte cumulativ,
la data de 31 decembrie a
anului ﬁscal precedent, o serie de condiţii obligatorii.
Astfel: a realizat venituri
care nu au depăşit echivalentul
în lei a 1.000.000 euro.
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în
euro este cel valabil la închiderea exerciţiului ﬁnanciar în
care s-au înregistrat veniturile,
adică 4.6597 lei/eur - 4.659.700
lei; capitalul social al acesteia
este deţinut de persoane, altele
decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale; nu se aﬂă
în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul
comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii. Persoanele juridice române aplică
impozitul reglementat de lege
începând cu anul ﬁscal următor celui în care îndeplinesc
condiţiile de microîntreprindere. Persoanele juridice române
care intră sub incidenţa Legii
nr. 170/2016 şi care la data de
31 decembrie 2016 au realizat
venituri cuprinse între 100.001
euro - 500.000 euro, inclusiv,
îndeplinind şi celelalte condiţii prevăzute de lege (art. 47
alin.1), sunt obligate la plata
impozitului pe micro începând
cu luna următoare intrării în
vigoare a acestor prevederi,
urmând a comunica unităţilor

Preţul locuinţelor în zona euro a crescut
cu 4,5%, iar în Uniunea Europeană cu 4,7%
în primul trimestru din 2018, comparativ
cu perioada similară din 2017, un avans mai
mare ﬁind înregistrat în România, unde
preţul locuinţelor a urcat cu 6,6% în ritm
anual.
Potrivit datelor publicate marţi de Oﬁciul
European de Statistică (Eurostat). în rândul
statelor membre, cele mai mari creşteri anuale
ale preţurilor la locuinţe, în primele trei luni,
au fost raportate în Letonia (13,7%), Slovenia
(13,4%), Irlanda (12,3%) şi Portugalia (12,2%),
în timp ce preţurile au scăzut în Suedia şi Italia
şi Finlanda. În rândul statelor membre, cele
mai mari creşteri trimestriale ale preţurilor la
locuinţe au fost raportate în Letonia (7,5%),
Ungaria şi Slovenia (ambele cu 4,4%) şi Portugalia, iar cele mai semniﬁcative scăderi au fost
raportate în Malta, Cipru şi Suedia. România a
fost peste media UE, cu un avans trimestrial de
2,1% în perioada ianuarie - martie 2018.
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ﬁscale teritoriale modiﬁcarea
sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr.
207/2015 privind Codul de
procedură ﬁscală, până la data
de 25 a lunii următoare intrării
în vigoare a acestor prevederi,
inclusiv. Trebuie precizat faptul că anul ﬁscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.
În ceea ce privesc cotele de
impozitare pe veniturile microîntreprinderilor,
acestea
sunt următoarele: 1% - pentru
microîntreprinderile care au
unul sau mai mulţi salariaţti;
3% - pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi. Prin
excepţie pentru persoanele ju-

MADR:

Societăţile agricole modiﬁcări la lege

Legea pentru modiﬁcarea şi completarea Legii nr.
36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură care reglementează cadrul juridic
al înﬁinţării şi desfăşurării
activităţii societăţilor agricole a fost adoptată la data de 5
iulie 2018.
În vederea transformării
societăţilor agricole în formele societare reglementate de
Legea societăţilor nr. 31/1990
a fost promovată Legea nr.
31/2017 pentru completarea
Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură. Pentru
aplicarea Legii 31/2017, era
necesară elaborarea de norme
metodologice de către MFP,
acţiune care nu a putut ﬁ ﬁnalizată fără modiﬁcarea Legea 36/1990 care cenzurează,

România, avans mai
mare la preţul locuinţelor

în forma actuală, procesul de
transformare pentru societăţile
agricole la nivel de lege. Pentru
reglementarea transformării
societăţilor agricole în societăţi, au fost corelate dispoziţiile
Codului Civil cu cele ale Legii
societăţilor nr. 31/1990, ﬁind
reformulate unele prevederi,
respectiv introduse altele referitoare la reorganizarea prin
transformare a societăţii agricole, concomitent cu înﬁinţarea
societăţii reglementată de Legea nr. 31/1990. De asemenea:
au fost incluse unele dispoziţii
privind drepturile şi obligaţiile
asociaţilor, patrimoniul societăţii, documentaţiile şi formalităţile ce trebuie efectuate; au
fost introduse prevederi referitoare la procedura şi termenele
de înmatriculare a noii societăţi
la Oﬁciul Registrului Comerţului (ORC).

ridice române nou-înﬁinţate,
care au cel puţin un salariat şi
sunt constituite pe o durată mai
mare de 48 de luni, iar acţionarii/asociaţii lor nu au deţinut
titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24
de luni de la data înregistrării
persoanei juridice române, potrivit legii, cotă care se aplică
până la sfârşitul trimestrului în
care se încheie perioada de 24
de luni. Prevederile se aplică
dacă, în cadrul unei perioade
de 48 de luni de la data înregistrării, microintreprinderea
nu se aﬂă în următoarele situaţii: lichidarea voluntară prin
hotărârea adunării generale;

dizolvarea fără lichidare; inactivitate temporară; declararea pe propria răspundere a
nedesfăşurării de activităţi la
sediul social/sediile secundare; majorarea capitalului social
prin aporturi efectuate, de noi
acţionari/asociaţi; acţionarii,
respectiv asociaţii săi vând sau
cesionează/schimbă titlurile de
participare deţinute. Potrivit
legislaţiei în vigoare, condiţia
privitoare la salariat se considera îndeplinită dacă angajarea
se efectuează în termen de 60
de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice
respective.
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Pentru ﬁrme de internet,

Fonduri UE de 63,7
milioane de euro

Firmele eligibile vor putea depune proiectele în sistemul
electronic MySMIS în perioada 6 august, ora 9.00 – 4 octombrie, ora 17.00.
Firmele românești de internet, inclusiv mici afaceri, vor
putea obține fonduri europene
între 1 milion de euro și 4,6
milioane de euro ﬁecare, pentru investiții care să ofere net
de bandă largă populației fără
acces. Ministerul Fondurilor
Europene a anunțat perioada
pentru Apelul de proiecte de
tip competitiv POC/366/2/1Îmbunătățirea infrastructurii
în bandă largă și a accesului
la internet proiectele pentru
linia de ﬁnanțare cu buget total de 63,7 milioane de euro,
din Politica de coeziune a UE
și de la bugetul de stat. Pot ﬁ
eligibili: microîntreprinderi,
întreprinderi mici, mijlocii sau

mari, care, la data depunerii
cererii de ﬁnanțare, sunt notiﬁcate la ANCOM ca furnizori
de comunicații electronice de
cel puțin 3 ani și care, în ultimii 3 ani, anteriori aceleași
date, nu au întrerupt furnizarea de rețele sau servicii de
comunicații electronice și nici
nu au avut suspendat acest
drept. Alocarea totală pentru
acest apel este de 63.788.552,64
euro, din care 85% din Fondul
European de Dezvoltare Regională și 15% de la bugetul
de stat al României. Microîntreprinderile care vor deservi
peste 15.000 de gospodării vor
primi suma maximă.
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INS:

Uşoară scădere a ratei
inﬂaţiei
Faţă de luna precedentă, rata anuală a
inﬂaţiei s-a situat la 5,4% în iunie 2018, în
scădere uşoară cu 0,01 puncte procentuale.
Potrivit datelor anunţate de Institutul Naţional de Statistică (INS), scăderea este fondul
scumpirii mărfurilor alimentare cu 3,86%, a
celor nealimentare cu 7,82% şi a serviciilor cu
2,58%. „Preţurile de consum în luna iunie 2018
comparativ cu luna iunie 2017 au crescut cu
5,4%. Rata medie a inﬂaţiei în ultimele 12 luni
faţă de precedentele 12 luni (iulie 2016 - iunie
2017), calculată pe baza IPC, este 3,6%. Pentru
ﬁnalul anului 2019, BNR estimează o rată a
inﬂaţiei de 3%.
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ASF:

Pensiile facultative
câştigă teren
Potrivit datelor ASF, valoarea activelor
totale ale fondurilor de pensii din Pilonul III
era de 1,872 miliarde lei, la 31 mai 2018.
Fondurile de pensii facultative aveau active
în valoare de aproximativ 1,872 miliarde lei, la
31 mai 2018, în creştere cu 11% comparativ cu
nivelul de la 31 mai 2017, în scădere cu 0,69%
faţă de luna trecută, conform datelor Autorităţii
de Supraveghere Financiară (ASF). Titlurile de
stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul
activelor, de 1,1 miliarde lei. Pe locul doi de
aﬂau acţiunile, cu 377,35 milioane lei (20,16%),
urmat de depozitele bancare - cu 120,747 milioane lei.
 Doina A. NEAGOE

