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MFP. Precizări privind

Eliberarea certiﬁcatului
de atestare ﬁscală
Procedura privind eliberarea certiﬁcatului de atestare
ﬁscala precum şi a modelului
şi conţinutului acestuia este
stabilit de către OPANAF
3654.

Certiﬁcatul de atestare ﬁscală se eliberează de către
unitatea ﬁscală comperentă:
la solicitarea contribuabililor/
plătitorilor; la solicitarea instituţiilor/autorităţilor publice, în cazurile şi în condiţiile
prevăzute de reglementările
legale în vigoare; din oﬁciu,
în situaţia în care se schimbă
competenţa de administrare a
creanţelor ﬁscale, ca urmare a
schimbării domiciliului ﬁscal
sau a altor situaţii prevăzute
de lege; la solicitarea deţinătorilor de titluri de participare la o societate; la solicitarea
oricărei persoane ﬁzice sau juridice, numai cu acordul scris
al contribuabilului în cauză;
la solicitarea notarilor publici,
pentru persoana ﬁzică pentru
care se dezbate succesiunea.
Cererea/adresa de eliberare a
certiﬁcatului de atestare ﬁscala
poate ﬁ: depusă la registratura
unităţii ﬁscale competente; trimisă prin poştă, cu scrisoare
recomandată cu conﬁrmare de
primire sau comunicată online
Fiscului prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual”
Potrivit reglementărilor legale, în situaţia în care contribuabilul are de încasat sume
certe, lichide şi exigibile de la
autorităţile contractante (deﬁnite potrivit OUG 34/2006
privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, odată

S.C. Administraţia Domeniului Public
S.A. Oradea angajează prin selecție 2
ÎNGRIJITORI ANIMALE pentru Grădina
Zoologică.
Condiţii minime de participare: absolvent
de minimum 8 clase.
Dosarele candidaţilor (cerere de înscriere la
selecție, actul de identitate în copie, actul de
studii în copie, adeverință medicală din care
să reiasă că este apt pentru postul pentru care
solicită angajarea, cazierul judiciar) se pot
depune la biroul personal al S.C. A.D.P. S.A.
Oradea, până la data de 14.11.2018, ora 1500.
Relaţii suplimentare se pot obţine de
la sediul S.C. A.D.P. S.A. Oradea – str.
Gheorghe Dima nr. 5, tel.: 0259-479.148.

ANAF. Formularele 390 şi 394

Corectarea erorilor

În cazul în care se constată erori după
depunerea formularelor, acestea pot ﬁ rectiﬁcate prin depunerea unei noi declaraţii, pe
acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare din formular.

cu cererea de eliberare a certiﬁcatului de atestare ﬁscală
se depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile
contractante prin care se certiﬁcă cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care
contribuabilul le are de încasat
de la acestea. În cazul în care
contribuabilul depune cererea
prin mijloace de transmitere la
distanţă, documentul eliberat
de autorităţile contractante se
depune în original la instituţia care solicită certiﬁcatul de
atestare ﬁscală. Informaţiile
astfel înscrise în certiﬁcatul
de atestare ﬁscală sunt valabile
numai în cazul în care coincid
cu datele înscrise în documentele eliberate de autorităţile
contractante. Documentul este
valabil 20 de zile de la data
emiterii şi trebuie să ﬁe în

INS

termen de valabilitate la data
depunerii cererii de eliberare
a certiﬁcatului de atestare ﬁscală. În acest sens, documentul
emis de autoritatea contractantă trebuie să cuprindă, obligatoriu: denumirea autorităţii
contractante; data emiterii
documentului; numărul şi data
încheierii contractului dintre
contribuabil şi autoritatea contractantă; sumele certe, lichide
şi exigibile datorate până la
data emiterii documentului de
către autoritatea contractantă
defalcate pe ﬁecare contract în
parte; precizarea că documentul este emis în vederea eliberării certiﬁcatului de atestare
ﬁscală; numele, prenumele,
funcţia şi semnătura persoanelor împuternicite ale autorităţii
contractante.
Certiﬁcatul de atestare ﬁsca-

lă se emite în maximum 3 zile
lucrătoare de la data depunerii
cererii/adresei de eliberare a
acestuia. În situaţia contribuabilului, respectiv plătitorului
supus unei inspecţii ﬁscale,
care solicită eliberarea unui
certiﬁcat de atestare ﬁscală în
scopul radierii din registrele
în care a fost înregistrat, certiﬁcatul de atestare ﬁscală se
emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodiﬁcare a bazei de
impozitare, după caz. O ultimă
precizare: certiﬁcatul de atestare ﬁscală se poate utiliza 30
de zile de la data eliberării - de
către persoanele juridice, sau
90 de zile - de către persoanele
ﬁzice.
 Doina ARONESCUNEAGOE

AFIR. Exploataţii pomicole

A crescut salariul A fost publicat Ghidul
mediu
consultativ
Potrivit datelor Institutului Național de
Statistică, în luna septembrie 2018, câştigul
salarial mediu nominal brut a fost de 4.482
lei, cu 0,7% mai mare decât în luna august
2018, iar câştigul salarial mediu nominal
net a fost de 2.688 lei, în creştere faţă de
luna precedentă cu 19 lei(+0,7%).
Cele mai mari valori ale câştigului salarial
mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (6465
lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante
(1567 lei). Comparativ cu luna septembrie a
anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,1%. Cele mai semniﬁcative creşteri ale câştigului salarial mediu
net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut
şi a gazelor naturale, în fabricarea produselor
de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, alte activităţi extractive, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice.
 Doina A. NEAGOE

Înﬁinţarea culturilor de dud şi de
goji sunt eligibile pentru ﬁnanţare
din fonduri europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014 - 2020 (PNDR 2020), suma maximă care poate ﬁ accesată pe măsura dedicată pomiculturii ﬁind de 1,05
milioane de euro.

Agenția
pentru
Finanțarea
Investițiilor Rurale a publicat versiunea
consultativă a Ghidului solicitantului
pentru investiții în exploatații pomicole
ﬁnanțate prin submăsura 4.1a din Programul Național de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020 (PNDR 2020). Versiunea
consultativă introduce speciilor de
dud și de goji ca ﬁind culturi eligibile
prin submăsura 4.1a. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, pentru decontarea
cheltuielilor generate de înﬁințarea
plantațiilor pentru aceste specii, se va

aplica procedura de achiziții de bunuri
și servicii a AFIR. Prin intermediul
submăsurii 4.1a, se acordă fonduri nerambursabile de maximum 1.050.000
de euro, cu o intensitate a sprijinului
acordat de 50%, cu majorare până la
90% din totalul cheltuielilor eligibile,
în funcție de beneﬁciar (tânăr fermier/
forme asociative) și de investiție (ecologică/ investiții în zone cu constrângeri
naturale etc.). Perioada de consultare
publică este de 10 zile calendaristice
de la data publicării pe pagina de internet a variantei consultative a Ghidului
solicitantului pentru submăsura 4.1a.
Ghidul poate ﬁ consultat pe pagina oﬁcială de internet a Agenției, www.aﬁr.
info, la secțiunea Dezbatere Publică.
Cei interesați pot transmite propuneri
sau observații pe adresa de e-mail consultare@aﬁr.info până la data de 15 noiembrie 2018.  Doina A. NEAGOE

Formularul 390 “Declaratie recapitulativa
privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedent” se
depune de către contribuabilii înregistraţi în
scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din
Legea 227/2015. În cazul în care se constată erori după depunerea Formularului 390,
acestea pot ﬁ rectiﬁcate prin depunerea unei
noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa
corespunzătoare din formular. În declaraţia
rectiﬁcativă se vor corecta tranzacţiile declarate eronat şi se vor completa toate rubricile
formularului cu datele valabile la momentul
declarării, indiferent dacă acestea au mai
fost declarate. Formularul 394 - “Declaraţie
informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente
perioadei de raportare precedente (luna, trim.
etc. - perioada de raportare este cea declarată
pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015)” se depune
de către persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA în România, conform art.316
din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei
conform legii. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform
art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează
în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. În situaţia
în care se constată erori după depunerea F394,
acestea pot ﬁ rectiﬁcate prin depunerea unei
noi declaraţii 394 corect completată, care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.
 Doina A. NEAGOE

BNR menţine rata dobânzii
de politică monetară

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât menţinerea
ratei dobânzii de politică monetară la nivelul
de 2,50% pe an şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii
aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale
instituţiilor de credit.
Totodată, BNR a decis menţinerea ratei
dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50%
pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de
creditare la 3,50% pe an, precum şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor
minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei
şi în valută ale instituţiilor de credit. Rata
anuală a inﬂaţiei IPC a coborât la 5,03% în luna
septembrie 2018, de la 5,06% în luna august,
situându-se uşor peste nivelul prognozat, ca
urmare a accelerării creşterii în termeni anuali
a preţurilor legumelor. Rata anuală a inﬂaţiei
CORE 2 ajustat a continuat să scadă până la
circa 2,7% în luna septembrie, de la 2,85% în
luna august. Următoarea şedinţă a CA al BNR
dedicată politicii monetare va avea loc în data
de 8 ianuarie 2019.
 Doina A. NEAGOE

