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ANAF: Depăşirea plafonului TVA

Documente necesare pentru
înregistrare
OPANAF nr. 2856/2017
prevede un număr de indicatori a căror neîndeplinire în
viziunea ANAF reprezintă
risc ﬁscal şi în funcţie de care
ﬁrmele care trebuie, prin
depăşirea pragului cifrei de
afaceri, sau doresc – prin
opţiune - să se înregistreze
în scopuri de TVA vor trebui
să întocmească documentaţia
necesară obţinerii codului de
TVA.

Potrivit prevederilor legale,
persoana impozabilă cu sediul activităţii economice în
România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică care implică
operaţiuni taxabile, scutite de
TVA cu drept de deducere şi/
sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care
locul livrării/prestării se consideră ca ﬁind în străinătate,
dacă taxa ar ﬁ deductibilă, în
cazul în care aceste operaţiuni
ar ﬁ fost realizate în România,
trebuie să solicite înregistrarea
în scopuri de TVA la unitatea
ﬁscală competentă, după cum
urmează: înainte de realizarea
unor astfel de operaţiuni, în
următoarele cazuri: dacă declară că urmează să realizeze o
cifră de afaceri care atinge sau
depășește plafonul de scutire
prevăzut la art. 310 alin. (1),
cu privire la regimul special de
scutire pentru întreprinderile
mici; dacă declară că urmează
să realizeze o cifră de afaceri
inferioară plafonului de scuti-

re prevăzut la art. 310 alin. (1),
dar optează pentru aplicarea
regimului normal de taxă. De
asemenea - dacă în cursul unui
an calendaristic atinge sau
depăşeşte plafonul de scutire
(300.000 lei), în termen de 10
zile de la sfârşitul lunii în care
a atins sau a depăşit acest plafon; dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului
de scutire (300.000 lei), dar
optează pentru aplicarea regimului normal de taxă; dacă
efectuează operaţiuni scutite
de taxă şi optează pentru taxarea acestora.
Documentele necesare pentru înregistrarea în scopuri de
TVA prin depăşire plafon sunt
următoarele: Declaraţia de
menţiuni pentru persoane juridice Formular 010 – 2 exem-

Managerii preferă măsuri de

Boniﬁcare a celor care
îşi plătesc la timp taxele
Potrivit unui sondaj al Consiliului IMM,
mediul de afaceri ar prefera măsuri de stimulare a conformării voluntare și de boniﬁcare a întreprinzătorilor care și-au plătit la
timp taxele și impozitele.
Întrebaţi dacă „sunt interesaţi personal să îşi
declare în mod voluntar veniturile neﬁscalizate care au fost sustrase impozitării?“, 55,6%
dintre respondenţi au declarat că nu au un interes personal în aplicarea acestei măsuri, doar
44,4% menţionând că ar putea ﬁ interesaţi personal de amnistia ﬁscală. În ceea ce priveşte
efectele care ar putea ﬁ generate de adoptarea
măsurii de amnistie ﬁscală, 46% din respondenţi au menţionat că este una controversată, cu efecte multiple, iar 30,2% - că va avea
efecte negative. Doar 23,8% au considerat că
va avea efecte pozitive, acestea ﬁind generate
de adoptarea măsurii amnistiei ﬁscale, au fost
menţionate reducerea (sau chiar eliminarea)
penalităţilor de întârziere şi, respectiv, nesancţionarea faptelor respective.
 Doina A. NEAGOE

plare, în original; Cerere de
înregistrare în scopuri de TVA
(Formular 099) – pentru solicitările de înregistrare în scopuri
de TVA conform art. 316, alin.
(12), lit. a) din Codul ﬁscal,
adică în cazul solicitării reînregistrării în scopuri de TVA
ca urmare a anulării codului
de TVA de către autoritatea
ﬁscală, dacă încetează situaţia
care a dus la anulare – original;
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă
societatea desfăşoară sau nu
activităţi economice la sediul
social, la sediile secundare sau
în afara acestora – original;
documentele din care rezultă
deţinerea legală a spaţiului/
spaţiilor cu destinaţie de sediu
social şi/sau sedii secundare
declarate – copie; Declaraţie
pe propria răspundere din care

să rezulte că administratorii şi
asociaţii nu au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor
prevăzute la articolului 2 alin.
(2) din OG nr. 39/2015, în cazul
în care aceştia nu sunt înregistraţi ﬁscal în România – original; documentele de identitate
ale administratorilor şi asociaţilor - copie; dacă este cazul
– documentele care să ateste tipul de viză şi scopul şederii în
România a administratorilor şi
asociaţilor persoane ﬁzice nerezidente – copie; Certiﬁcat de
înregistrare – copie; act constitutiv – copie; balanţa de veriﬁcare la ultima lună închisă şi la
31 decembrie a anului anterior
(dacă este cazul) – original;
Împuternicire pentru depunerea cererii – original.
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MFP: Prorogarea termenului de

Administrare a
contribuabililor mijlocii
Preluarea administrării contribuabililor mijlocii de către unităţile ﬁscale de la nivel judeţean a fost
amânată până la data de 1 noiembrie
2018.

Competenţa regională pentru administrarea contribuabililor mijlocii a
fost introdusă de la 1 februarie 2016,
iar prin Legea nr. 30/2018 publicată în
Monitorul Oﬁcial, Partea I nr. 49 din
18/01/2018 s-a hotărât să se revină la administrarea obligaţiilor ﬁscale datorate
de contribuabilii mijlocii, inclusiv de
sediile secundare ale acestora de către
organul ﬁscal de la nivel judeţean sau
al municipiului Bucureşti, după caz.
Contribuabilii mijlocii urmau să revină
în administrarea organului ﬁscal de la
nivel judeţean începând 1 august 2018,
după ce termenul fusese amânat de la 1
aprilie 2018, prin OUG nr. 25/2018. Iată

că, recent, prin OUG nr. 71/2018, termenul de administrare de către Fiscul
de la nivel judeţean a obligaţiilor ﬁscale
datorate de contribuabilii mijlocii a fost
prorogat de la data de 1 august 2018, la
data de 1 noiembrie 2018.
Astfel, până la data de 1 august,
ANAF va elabora Proiectul de modiﬁcare şi completare a HG nr. 520/2013
privind organizarea şi funcţionarea
ANAF, în sensul preluării administrării contribuabililor mijlocii de către
unităţile ﬁscale de la nivel judeţean. De
precizat că această măsură a fost luată
în scopul evitării riscului ca aceşti contribuabilii mijlocii să nu poată ﬁ administraţi corespunzător, a riscului direct
asupra colectării creanţelor bugetare,
având în vedere ponderea veniturilor
realizate de către aceşti contribuabili în
bugetul general consolidat.
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Pesta Porcină Africană

Primele plăți au ajuns
la fermierii afectați
Despăgubirile sunt acordate atât pentru
animalele ucise în cazul măsurilor care
se întreprind pentru lichidarea rapidă a
focarelor de boală, cât şi pentru pagube
colaterale.

Guvernul României a aplicat măsuri suplimentare pentru controlul Pestei Porcine Africane (PPA), astfel încât să se împiedice răspândirea virusului și limitarea pierderilor generate
de evoluția focarelor. Despăgubirile se acordă
în baza evaluărilor realizate de Comisia de
evaluare care analizează şi aprobă valoarea de
înlocuire a animalului/animalelor în funcţie de:
valoarea genetică, valoarea zootehnică, sex,
vârstă, greutate, starea ﬁziologică, categoria de
producţie, preţul pieţei, la data când a avut loc
acţiunea de lichidare a focarului de boală și valoarea unitară medie calculată pe baza sumei totale a despăgubirii animalelor sau a produselor
în cauză. Plata despăgubirilor pentru animalele
tăiate, ucise sau altfel afectate se face la valoarea de piaţă în termen de 90 de zile de la tăierea,
uciderea sau afectarea în alt mod a animalelor.
Potrivit datelor oﬁciale, până la această dată au
fost ﬁnalizate 51 de dosare de evaluare, dintre
care 35 au fost plătite, iar 16 achitate în data de
30 iulie 2018. Suma alocată acestor despăgubiri este de 130.000 de lei (prețul acordat pe kg
este cuprins între 8 și 12 lei. De asemenea, 40
de dosare de evaluare sunt în curs de ﬁnalizare,
urmând a ﬁ transmise către ANSVSA în scurt
timp, restul de 349 sunt în diferite stadii de analiză în cadrul Comisiilor de evaluare organizate
la nivel județean.
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GAL: Prin PNDR,

A început depunerea
proiectelor pentru ﬁnanţări
Ministerul Agriculturii a anunţat deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor
pentru pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor de Acţiune
Locală, Componenta A, care se desfăşoară
în perioada 30 iulie - 28 decembrie 2018.
Potrivit Comunicatului Ministerului Agriculturii, în perioada 30 iulie - 28 decembrie 2018 se
va desfasura sesiunea de depunere a proiectelor
din cadrul Componentei A - Asistenţa tehnică
pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale
GAL-urilor selectate din cadrul Submăsurii
19.3 - Pregătirea şi implementarea activităţilor
de cooperare ale Grupurilor de Acţiune Locală - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014-2020. Alocarea disponibilă aferentă Componentei A - Asistenţa tehnică pregătitoare din
cadrul Submăsurii 19.3 este de 2,31 milioane de
euro pentru această sesiune. Sprijinul privind
asistenţa tehnică pregătitoare pentru proiectele
de cooperare poate ﬁ acordat doar cu condiţia ca
Grupurile de Acţiune Locală să poata demonstra că au în vedere implementarea unui proiect
concret de cooperare, ceea ce presupune identiﬁcarea obiectivelor şi a tipului de proiect.
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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. 2, de luni până joi, între
orele 9.00-18.00, vineri,
între orele 9.00-16.00 şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

