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Precizări privind plătitorii
de impozit pe proﬁt 2019
Potrivit prevederilor legale, pot aplica impozit pe
proﬁt şi societăţile care au
subscris un capital social de
cel puțin 45.000 lei și au cel
puțin 2 salariați.

Societăţilee care înregistrează o cifră de afaceri peste
plafonul de 1.000.000 euro
la cursul de schimb pentru
determinarea echivalentului
în EUR valabil la închiderea
exercițiului ﬁnanciar în care
s-au înregistrat veniturile sunt
obligate de a trece de la plătitor
de impozit pe micro la plătitor
de impozit pe proﬁt.
Se consideră cursul publicat
la data de 31 decembrie 2018,
mai precis 4.6639 lei/eur, este
vorba despre un plafon de
4.663.900 lei. Societăţile care
au subscris un capital social
de cel puțin 45.000 lei și au
cel puțin 2 salariați pot avea
această opţiune o singură dată,
începând cu trimestrul în care
aceste condiții sunt îndeplinite
cumulativ, opțiunea ﬁind deﬁnitivă. În cazul în care aceste
condiții nu sunt respectate,
persoana juridică aplică prevederile de mai sus începând
cu anul ﬁscal următor celui în
care capitalul social este redus
sub valoarea de 45.000 lei și/
sau numărul salariaților scade

Mai multe maşini
noi înmatriculate

Potrivit datelor Asociaţiei
Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme (APIA),
volumul total al vânzărilor
de autovehicule noi a ajuns,
în România, la 171.345 unităţi, în intervalul ianuarie
- noiembrie, în creştere cu
20,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Cea mai mare parte a achiziţiilor de autovehicule sunt
realizate, în continuare, de
către persoanele juridice (60%
din total), dar în acelaşi timp
numărul de autoturisme achiziţionate de către persoanele
ﬁzice (respectiv 58.107 unităţi) s-a majorat cu circa 41,1%
în comparaţie cu perioada similară din 2017. Conform datelor APIA, dintre cele 171.345
de autovehicule noi livrate din
ianuarie până în noiembrie,
145.208 au fost autoturisme
(+22,5%, comparativ cu 2017)
şi 26.137 autovehicule comerciale (+10,1%). În clasamentul
mărcilor continuă să conducă
Dacia, cu 49.986 unităţi, urmată de Volkswagen (15.219),
Renault (13.439), Ford (12.616)
şi Skoda (12.425). În cazul
autoturismelor, prima poziţie
este ocupat detaşat de Dacia,
cu 47.026 unităţi (32,4% cotă
de piaţă).
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sub 2, dacă sunt îndeplinite
condițiile prevăzute la art. 47
alin. (1). În cazul în care, în
perioada în care persoana juridică aplică prevederile de mai
sus iar numărul de salariați
variază în cursul anului, în
sensul scăderii sub 2, condiția
trebuie reîndeplinită în termen
de 60 de zile, termen care se
prelungește și în anul ﬁscal următor.
De asemenea, potrivit prevederilor legale, sunt obligate
la plata impozitului pe proﬁt,
conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite

în continuare contribuabili:
persoanele juridice române,
cu excepțiile prevăzute la alin.
(2); persoanele juridice străine care desfășoară activitate
prin intermediul unui sediu
permanent/mai multor sedii
permanente în România; persoanele juridice străine care au
locul de exercitare a conducerii efective în România; persoanele juridice străine care
realizează venituri astfel cum
sunt prevăzute la art. 122 lit. h)
– veniturile unei persoane juridice străine obținute din transferul proprietăților imobiliare

situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste
proprietăți, inclusiv închirierea
sau cedarea folosinței bunurilor proprietății imobiliare situate în România, veniturile din
exploatarea resurselor naturale
situate în România, precum și
veniturile din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare
deținute la o persoană juridică
română; persoanele juridice
cu sediul social în România,
înﬁințate potrivit legislației
europene.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ONRC: A scăzut

Numărul ﬁrmelor cu capital străin
nou înﬁințate

Conform datelor centralizate de ONRC, numărul ﬁrmelor cu capital străin nou
înﬁințate a scăzut, în primele
11 luni din 2018, cu 3,45%,
comparativ cu perioada similară din 2017, la 5.206 unități.
Cele 5.206 de societăți noi
aveau un capital social subscris
în sumă totală de circa 46,69
milioane dolari, în creștere cu

20% comparativ cu perioada ianuarie-noiembrie 2017. Potrivit
Oﬁciul Național al Registrului
Comerțului (ONRC), în noiembrie 2018 au fost înmatriculate 488 societăți cu participare
străină la capital, cele mai multe în București - 221 și județele
Timiș - 35, Cluj și Ilfov, câte 27.
În perioada 1991-2017, au fost
înﬁințate 215.651 de societăți cu
participare străină la capital, va-

loarea totală a capitalului social
subscris ﬁind de peste 61,3 miliarde de dolari. La 30 noiembrie
2018, în România se înregistrau
220.857 ﬁrme cu capital străin,
din care cele mai multe, respectiv 47.081, cu capital italian, dar
cea mai mare valoare a capitalului social este a societăților
olandeze, respectiv 12,718 miliarde de dolari, în 5.249 ﬁrme.
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Eurostat:

Vânzările de combustibili au urcat cu 1,5%

Slovenia şi România au înregistrat, în noiembrie 2018,
cel mai semniﬁcativ avans din
Uniunea Europeană al comerţului cu amănuntul, comparativ cu perioada similară din
2017, arată datele publicate
luni de Oﬁciul European de
Statistică (Eurostat).

În zona euro, comerţul cu
amănuntul a crescut cu 1,1% în
ritm anual, în timp ce în Uniunea Europeană s-a înregistrat
un avans de 2,1%. Comerţul cu
amănuntul în UE 28 a fost in-

ﬂuenţat de faptul că vânzările de
combustibili au urcat cu 3,9%,
cele de produse non-alimentare
au crescut cu 2,8%, în timp ce
vânzările de alimente, băuturi
şi ţigări s-au majorat cu 0,6%.
Cele mai mari creşteri anuale au fost raportate în Slovenia
(10,7%), România (7,2%) şi Lituania (7%), singurele scăderi
ﬁind în Belgia (minus 1,6%),
Malta (minus 1,3%) şi Austria
(minus 0,2%). În noiembrie,
comparativ cu octombrie, comerţul cu amănuntul a crescut
cu 0,6% în zona euro şi cu 0,7%

în UE 28, după ce în octombrie
s-a înregistrat un avans de 0,6%
în zona euro şi de 0,4% în Uniunea Europeană. Vânzările de
combustibili au urcat cu 1,5%,
cele de produse non-alimentare
s-au majorat cu 1,4%, în timp ce
vânzările de alimente, băuturi şi
ţigări au coborât cu 0,6%. Cele
mai mari creşteri lunare au fost
înregistrate în Letonia (2,4%),
Polonia şi Estonia (ambele cu
2,1%), Portugalia (1,6%), Danemarca şi România (ambele cu
1,5%).
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APIA a reluat plățile
către fermieri
Plățile vor continua până la 31 martie
2019, conform graﬁcului stabilit, astfel încât
toți beneﬁciarii să primească banii cuveniți.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
informează că Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA) a reluat plata
regulară aferentă Campaniei 2018, autorizând
la plată în data de 8 ianuarie 2019, un număr de
4.722 fermieri cu suma totală de 11,26 milioane euro, așa cum a fost programat încă de la
începutul anului 2019. În perioada 16 octombrie 2018 - 8 ianuarie 2019, APIA a autorizat
la plată pentru Campania 2018 suma totală
de 1,694 miliarde euro, reprezentând avans și
plată regulară. APIA precizează că efectuarea
plății regulare a început în data de 1 decembrie
2018 ﬁind plătiți până în prezent un număr de
702.247 fermieri cu suma totală de 616,07 milioane euro. Reamintim că plățile se efectuează
la cursurile de schimb valutar stabilite de către
Banca Centrală Europeană, astfel: 4,6638 lei
pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală
Europeană în data de 28 septembrie 2018 şi publicat în Jurnalul Oﬁcial al Uniunii Europene,
seria C, nr. 351/04 din 01.10.2018, pentru plățile
ﬁnanțate din FEGA (Fondul European de
Garantare Agricolă); 4,6585 lei pentru un euro,
stabilit de către Banca Centrală Europeană în
data de 29 decembrie 2017 şi publicat în Jurnalul Oﬁcial al Uniunii Europene, seria C, nr.
448/01 din 30.12.2017, pentru plățile ﬁnanțate
din FEADR (Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală). CJAPIA Bihor informează că din 16 octombrie 2018 până la data
prezentului, a autorizat la plată suma totală de
238.950.889,90 lei, reprezentând avans și plata
regulară aferentă Campaniei 2018, pentru un
număr de 29.381 fermieri care au depus Cerere
unică de plată.
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Pentru proiectele de investiții,

AFIR a decontat plăți în valoare
de 2,63 miliarde de euro
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale (AFIR) informează beneﬁciarii proiectelor de investiții în agricultură că rambursarea cheltuielilor eligibile, prin PNDR
2014-2020, se realizează fără întreruperi
atât pentru beneﬁciarii privați, cât și pentru
cei publici, conform procedurilor de lucru
aprobate și a legislației în vigoare.
Astfel, cererile de plată depuse online la
AFIR în vederea rambursării fondurilor europene vor ﬁ decontate de către Agenție ulterior
veriﬁcării și autorizării acestora, urmând
același ﬂux procedural ca și în anul anterior”,
precizează AFIR, într-un comunicat. Potrivit
oﬁcialilor instituţiei, toate sumele necesare
rambursării cheltuielilor efectuate de beneﬁciari sunt asigurate, banii ﬁind deja în conturile
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Așadar, Agenția este pregătită să proceseze în
cel mai scurt timp solicitările de plată pe care
le primește, condiția ﬁind ca beneﬁciarii să
respecte instrucțiunile de plată pe care le au la
dispoziție încă de la semnarea contractului. Reamintim că, de la sfârșitul anului 2018, depunerea și autorizarea cererilor de plată se realizează online, prin intermediul modulului de plăți,
disponibil pe portalul www.aﬁr.info, procesul
de simpliﬁcare procedurală și de digitizare a
actului administrativ, în relația cu solicitanții
de fonduri europene și cu beneﬁciarii proiectelor ﬁnanțate prin PNDR 2020, continuând și pe
parcursul acestui an.
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