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ANAF. Venituri realizate de zilieri

Regimul ﬁscal aplicabil
Prin OUG nr. 114/2018, domeniile în care se poate presta munca necaliﬁcată au fost
semniﬁcativ restrânse. De
asemenea, tot prin această
ordonanţă au fost introduse
noi restricții privind numărul de zile în care o persoană
poate presta activitate în regim zilier.

Zilierul este o persoană ﬁzică, cetăţean român sau străin,
ce are capacitate de muncă şi
care desfăşoară activităţi necaliﬁcate cu caracter ocazional, pentru un beneﬁciar, contra unei remuneraţii. În 2019,
munca necaliﬁcată cu caracter ocazional se poate presta
doar în următoarele domenii
prevăzute în Clasiﬁcarea activităţilor din economia naţionala, actualizată: agricultură,
vânătoare şi servicii anexe diviziunea 01; silvicultură, cu
excepţa exploatărilor forestiere - diviziunea 02; pescuit şi
acvacultură - diviziunea 03.
Potrivit prevederilor legale,
niciun zilier nu poate presta
activităţi pentru acelaşi beneﬁciar pe o perioadă mai lungă de
90 de zile cumulate pe durata
unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează
activităţi în domeniul creşterii
animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al
ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aﬂate
în subordinea universităţilor
acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora,

perioada nu poate depăşi 180
de zile cumulate pe durata unui
an calendaristic.
O persoană nu poate presta
activităţi în regim zilier mai
mult de 120 de zile în decursul
unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneﬁciari,
cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul
creşterii animalelor în sistem
extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere
în cadrul grădinilor botanice
aﬂate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în
domeniul viticol, pentru care
perioada poate ﬁ de 180 de zile
în decursul unui an calendaristic. De asemenea, beneﬁciarul
nu poate utiliza o persoană mai
mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activi-

ANAF trimite comunicări
contribuabililor

Mesaje în SPV
ANAF a început să trimită
mesaje ﬁrmelor care au cont
în Spaţiul Privat Virtual
(SPV), comunicările privind
neconcordanţele dintre Revisal şi declaraţia 112 şi pot
ﬁ găsite în secţiunea “Mesaje”.
Documentul PDF are titlul
“Situaţie privind neconcordanţele dintre numărul de
salariaţi din Revisal şi cel înscris în D 112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului
pe venit şi evidenţa nominală
a persoanelor asigurate”. Contabilii sunt sfătuiţi să veriﬁce
şi să facă modiﬁcările necesare în Revisal. De reţinut faptul că în Revisal contractele

suspendate sunt active şi că
acestea trebuie să apară şi în
Declaraţia 112. De precizat
că Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 611 din
31 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinului,
modalităţii de depunere şi de
gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului
pe venit şi evidenţa nominală
a persoanelor asigurate” a fost
publicat în Monitorul Oﬁcial
nr.123/15 februarie. Declaraţia este una de impunere în
sensul art.1 pct.18 din Legea
nr.207/2015 privind Codul de
procedura ﬁscală, cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
 Doina A. NEAGOE

tăţile de tip zilier. Dacă activitatea depusă de zilier necesită
o perioadă mai mare de 25 de
zile acesta poate ﬁ utilizat pe
bază de contract de muncă pe
perioadă determinată. Pentru
activitatea executată, zilierul
are dreptul la o remuneraţie
al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, într-un cuantum al
remuneraţiei brute orare care
nu poate ﬁ mai mic decât valoarea/ora a salariului de baza
minim brut pe ţară garantat
în plată, şi se acordă la sfârşitul ﬁecărei zile de lucru sau la
sfârşitul săptămânii, înainte de
semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier
şi beneﬁciar. Concret, remuneraţia zilierului nu poate ﬁ mai
mică de 12,43 lei/oră conform
HG 937/2018 pentru stabilirea

salariului de baza minim brut
pe ţara garantat în plată. Venitul realizat de zilieri sub formă
de remuneraţie pe ﬁecare beneﬁciar de lucrări reprezintă
venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile prevederile Codul ﬁscal. Calculul şi
reţinerea impozitului datorat
se efectuează de către beneﬁciarii de lucrări la data ﬁecărei
plăţi a remuneraţiei brute zilnice sau, după caz, la data plăţii
la sfârşit de săptămână sau la
data plăţii la sfârşitul perioadei de desfăşurare a activităţii.
Conform art. 76 alin. (2) lit. r)
din Codul ﬁscal remuneraţia
zilierilor reprezintă venituri
asimilate salariilor impozitate
cu cota de impozit de 10%.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

MFP. Contractele de locaţiune

Procedura de înregistrare
Contractele de locaţiune
încheiate prin înscris sub
semnătură privată de persoanele ﬁzice sau juridice pot
ﬁ înregistrate la unităţile ﬁscale centrale din subordinea
ANAF.
Organul ﬁscal central competent este: organul ﬁscal central în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor
de impozite, taxe şi contribuţii; organul ﬁscal central în a
cărui rază teritorială locatorul,
persoană ﬁzică rezidentă, are
domiciliul ﬁscal, potrivit legii;
organul ﬁscal în a cărui rază
teritorială se aﬂă bunul care
face obiectul contractului de
locaţiune – în cazul persoanelor ﬁzice nerezidente. Pentru
înregistrarea contractului de
locaţiune, locatorul depune
“Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune” însoţită

de o copie a contractului de locaţiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează
de către locator prin înscrierea
menţiunii “conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia. Cererea se completează
în două exemplare, din care
originalul se depune la Fiscul
competent, iar copia se păstrează de către locator. Cererea
însoţită de copia contractului
de locaţiune, se depune direct
la registratura organului ﬁscal central competent sau prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă. Modiﬁcarea
sau încetarea contractului de
locaţiune pot ﬁ înregistrate de
locator la organul ﬁscal central
competent, prin depunerea cererii, având bifată în formular
căsuţa “Modiﬁcare” sau “Încetare”, după caz, însoţită de
documentele justiﬁcative.
 Doina A. NEAGOE

MMACA. Fonduri pentru

Participarea la târguri
şi expoziţii
Programul de promovare a exporturilor,
gestionat de Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA), va avea un buget de 105 milioane de lei
pe 2019 și 2020.
Firmele private românești vor putea ﬁ
sprijinite de stat să participe la târguri
internaționale, misiuni economice și să facă
studii de piață, prin Programul de promovare a
exporturilor, aprobat zilele trecute de Guvern,
cu un buget în limita a 70 de milioane de lei pe
anul 2019. Pentru 2019, s-au prevăzut credite de
angajament în limita a 70 de milioane de lei, iar
50 de milioane de lei sunt deja pregătiți pentru
plată, ﬁind credite bugetare. Programul este
format din 3 scheme de sprijin: participarea la
târguri internaționale, participarea la misiuni
economice și realizarea de studii de piață.
Implementarea schemelor de ajutor de minimis
se face în baza consultării între MMACA și
membrii Consiliului de Export, reprezentanți ai
federațiilor, patronatele de ramură și asociaţiile
profesionale. Pentru informații suplimentare
cei interesaţi se pot adresa Ministerului pentru
Mediul de Afaceri, la coordonatele sale de
contact.
 Doina A. NEAGOE

MADR. Subvențiile
fermierilor

Sunt alocate 1,951
miliarde de lei
Fermierii români așteaptă să primească
ajutorul național tranzitoriu, atât în sectorul vegetal, cât și în sectorul zootehnic,
subvenţie ce este plătită de la bugetul de
stat, aprobat pentru anul următor anului de
depunere a cererii.
Potrivit bugetului pentru Ministerul Agriculturii, pentru subvențiile fermierilor sunt
alocate 1,951 miliarde de lei, un plus de aproape 5% faţă de 2018, în timp ce sumele alocate
din credite bugetare proiectelor cu ﬁnanţare
din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului ﬁnanciar 2014-2020 reprezintă 17,85
miliarde de lei (+11,32%). Potrivit reprezenzanţilor MADR, bugetul pentru anul 2019 are
prevăzut pentru investiţii un procent de 38,91%
din suma totală alocată, iar 51,9% pentru spijinirea producătorilor agricoli. MADR dispune
în 2019 de un buget de 22,86 miliarde de lei,
în creştere cu aproape 15% faţă de anul 2018,
când bugetul MADR fost de 19,91 miliarde de
lei, fondurile urmând să ﬁe alocate programelor pentru dezvoltarea agriculturii şi mediului
rural, pescuitului şi afacerilor maritime. Pentru
următorii doi ani, 2020 şi 2021, bugetul MADR
este estimat la 18,69 miliarde lei, respectiv
18,49 miliarde lei, însă acesta va creşte semniﬁcativ pentru 2022, sumele prevăzute ﬁind
de 30,62 miliarde de lei. Cheltuielile curente
bugetare sunt estimate la 22,83 miliarde de lei
în 2019, cu 14,33% mai mult faţă de anul anterior, în timp ce cheltuielile de personal ajung la
667 milioane de lei, cu 8,84% mai mult faţă de
alocarea din anul anterior.
 Doina A. NEAGOE

