4 Economie

Luni, 21 ianuarie 2019

ANAF: Bilanţ la 31 decembrie 2018

Precizări privind termenele
de depunere
Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte
legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor ﬁnanciare
anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unităţile teritoriale ale MFP reglementează
procedura şi termenele de
depunere a situațiilor.
Termenele pentru depunerea
situaţiilor ﬁnanciare anuale la
unităţile teritoriale ale MFP
sunt următoarele: pentru societăţile, societăţile/companiile
naţionale, regiile autonome,
institutele naţionale de cercetare-dezvoltare - 150 de zile
de la încheierea exerciţiului
ﬁnanciar; pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 alin.
(1) – (3) din Legea nr. 82/1991,
republicată, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare - 120
de zile de la încheierea exerciţiului ﬁnanciar. Cu excepţia
subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente
în state aparţinând Spaţiului
Economic European, subunităţile din România, care aparţin
unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, depun situaţii ﬁnanciare
anuale la unităţile teritoriale
ale MFP în termen de 150 de
zile de la încheierea exerciţiului ﬁnanciar. Acelaşi termen
se aplică şi pentru depunerea
situaţiilor ﬁnanciare anuale întocmite de sediile permanente
prevăzute la art. 7 din Ordin.

Sediile permanente desemnate
depun situaţiile ﬁnanciare anuale la unitatea teritorială unde
acestea sunt înregistrate.
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului
ﬁnanciar de raportare nu întocmesc situaţii ﬁnanciare anuale, urmând să depună în acest
sens la unităţile teritoriale ale
MFP o declaraţie pe propria
răspundere a persoanei care
are obligaţia gestionării entităţii. Persoanele care optează
pentru un exerciţiu ﬁnanciar
diferit de anul calendaristic au
obligaţia să înştiinţeze în scris
unitatea teritorială a MFP despre exerciţiul ﬁnanciar ales.
Nedepunerea situaţiilor ﬁnan-

ciare anuale la 31 decembrie,
a declaraţiei sau a înştiinţării,
după caz, menţionate la pct.
3.1 şi 3.3, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din
Legea nr. 82/1991, republicată,
cu modiﬁcările şi completările
ulterioare.
De asemenea, potrivit legii,
persoanele juridice fără scop
patrimonial care nu desfăşoară
activităţi economice întocmesc
situaţii ﬁnanciare anuale la 31
decembrie compuse din bilanţ
prescurtat şi contul prescurtat
al rezultatului exerciţiului, utilizând programul de asistenţă
elaborat de MFP pentru acestea.
Persoanele juridice fără scop
patrimonial care desfăşoară

CJAPIA Bihor, Măsura 14T

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
a anulat în mod automat,
la începutul acestui an,
„creanţele ﬁscale restante
administrate de organul
ﬁscal central, aﬂate în sold
la data de 31 decembrie a
anului, mai mici de 40 lei“,
conform Codului de procedură Fiscală.

Modelele cererilor de plată
se regăsesc în OMADR nr.
826/2016 şi se pot descărca
de pe site-ul Agenției de Plăți
și Intervenție pentru Agricultură, secțiunea Măsuri
speciﬁce –Măsuri de sprijin
ﬁnanțate din FEADR - Măsura 215 - Materiale de informare - Modelul cererii de
plată pentru Pachet a) şi Modelul cererii de plată pentru
Pachet b) și pot ﬁ completate online accesând secțiunea
Măsuri de sprijin ﬁnanțate
din FEADR - Măsura 215 Completare online.

În acest context, creanţele ﬁscal care se situează sub
cuantului de 40 de lei, aﬂate
în evidenţa ANAF la data de
31 decembrie 2018, au fost
anulate în primele zile din
anul acesta.
 Doina A. NEAGOE

angajează prin concurs
4 MUNCITORI (crescător-îngrijitor animale) pentru Grădina Zoologică Oradea și
Adăpostul de câini ”Grivei”
Condiții:
 absolvent de liceu;
 constituie avantaj deținerea permisului
de conducere cat. B.
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul personal al S.C. A.D.P. S.A. Oradea până
la data de 29.01.2019, ora 10.00. Acestea vor
conţine: cerere de înscriere la concurs, copie
act identitate, curriculum vitae, copie după actele de studii, cazier și adeverinţă eliberată de
medicul de familie.
Informații suplimentare se pot obţine de
la biroul personal al societăţii: Oradea, str.
Gheorghe Dima nr. 5, tel.: 0259-479.148.

S.C. Administraţia Domeniului
Public S.A. Oradea

La începutul
anului,

Creanţele ﬁscale
mai mici de 40 de
lei - șterse automat

S.C. Administraţia Domeniului
Public S.A. Oradea

activităţi economice întocmesc situaţii ﬁnanciare anuale
la 31 decembrie compuse din
bilanţ şi contul rezultatului
exerciţiului, utilizând programul de asistenţă elaborat de
MFP pentru acestea.
În ceea ce priveşte entităţile autorizate, reglementate şi
supravegheate de Banca Naţională a României (BNR), respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF),
acestea vor depune la unităţile
teritoriale ale MFP situaţii ﬁnanciare anuale, în formatul
şi în termenele prevăzute de
reglementările emise de BNR,
respectiv de ASF.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Termen la angajamentele multianuale

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
informează că:
data de 31 ianuarie 2019
este termenul limită pentru

depunerea cererilor de plată pentru anul de angajament
2019, pentru angajamentele
multianuale aﬂate în derulare
în cadrul Măsurii 14T (fosta
Măsura 215) – Plăți privind
bunăstarea animalelor, Pachet
a) – Porcine (Sesiunea 3) și Pachet b) – Păsări (Sesiunea 2),
în conformitate cu prevederile
Ordinului MADR nr.155/2017,
Anexa nr.1 și Anexa nr.2. Documentele care însoţesc cererea de plată sunt prevăzute în
Ghidul solicitantului, versiunea 3.1 pentru pachet a) şi versiunea 2.0 pentru pachet b) și
sunt postate pe site-ul APIA,
secțiunea Măsuri speciﬁce
- Măsura M 215 - Materiale
de informare - Porcine sesiunea III și Păsari sesiunea II.
De asemenea, CJAPIA Bihor

precizează că, în perioada 15
ianuarie - 15 februarie 2019 se
depun cererile de plată pentru
anul 2019, pentru angajamen-

organizează în data de 31.01.2019, ora
10.00, concurs pentru următoarele categorii de personal:
INGINER CONSTRUCTOR - 1 persoană;
Condiții:
 absolvent al Facultății de Construcții;
LUCRĂTOR COMERCIAL - 4 persoane;
(pentru Aquapark Nymphaea)
Condiții:
 absolvent de liceu;
 cunoaștere operare date pe calculator.
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul personal al S.C. A.D.P. S.A. Oradea până
la data de 29.01.2019, ora 10.00. Acestea vor
conţine: cerere de înscriere la concurs, copie
act identitate, curriculum vitae, copie după actele de studii, cazier și adeverinţă eliberată de
medicul de familie.
Informații suplimentare se pot obţine de
la biroul personal al societăţii: Oradea, str.
Gheorghe Dima nr. 5, tel.: 0259-479.148.

Politica de coeziune 2021-2027:

România ar putea avea
un buget cu 8% mai mare
Potrivit propunerii Comsiei Europene, România ar putea avea un buget pe politica de
coeziune, pentru perioada 2021 - 2027, cu 8%
mai mult faţă de intervalul 2014 - 2020, respectiv de 31 miliarde de euro.

tele anuale din cadrul Măsurii
M14 – Bunăstarea animalelor,
Pachet a) – Plăţi în favoarea
bunăstării porcinelor şi Pachet
b) – Plăţi în favoarea bunăstării
păsărilor, în conformitate cu
prevederile Ordinului MADR
nr. 45/2019, Anexa nr.1 şi Anexa nr.2, publicat în Monitorul
Oﬁcial nr.37 şi nr. 37 bis din 14
ianuarie. Cererile pot ﬁ completate online accesând site-ul
APIA din Pagina de început,
banner-ul rotativ - M14 Bunăstarea animalelor, butonul “Intră în secţiune” - Detalii.
 Doina A. NEAGOE

În mai 2018, Comisia a reușit să transmită
Parlamentului European și Consiliului o formulă ambițioasă și ﬂexibilă, în care politica de
coeziune are cea mai mare alocare, 373 miliarde
de euro pentru perioada post 2020.
România, alături de Bulgaria, Grecia, Spania,
Italia și Finlanda, vor avea alocări mai mari față
de actuala perioada de programare.
Bugetul se speră să ﬁe adoptat în perioada
Președinției Române, astfel încât banii din acest
buget să poată ﬁ folosiţi de către statele membre
încă de la 1 ianuarie 2021, pentru proiecte de
calitate, care să utilizeze eﬁcient fondurile europene, în scopul reducerii decalajelor şi inegalităţilor pe continentul european.
 Doina A. NEAGOE

