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ANAF: Modiﬁcări privind

AJFP Bihor:

Actualizarea declaraţiilor
vine în contextul aplicării,
de anul viitor, a noului Cod
ﬁscal şi a noului Cod de procedură ﬁscală.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice (AJFP) Bihor reaminteşte că persoanele care obțin venituri din închirierea
bunurilor din patrimoniul personal trebuie
să completeze și să depună la ANAF D220
privind venitul estimat/norma de venit în
maxim 30 de zile de la încheierea contractului.

Formularul 101 impozitul pe proﬁt
Documentul prin care este
declarat impozitul pe proﬁt,
respectiv Formularul 101, a
fost modiﬁcat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
prin intermediul unui act normativ apărut în Monitorul Oﬁcial. Totodată, a fost actualizat
şi decontul privind accizele,
respectiv Formularul 120. Un
nou model al Formularelor 101
- „Declarație privind impozitul pe proﬁt” și 120 - „Decont
privind accizele” este inclus în
Ordinul preşedintelui ANAF
nr. 3386/2016, publicat în Monitorul Oﬁcial, Partea I, nr.
950 şi intrat în vigoare la momentul apariţiei. Actualizarea
declaraţiilor vine în contextul
aplicării, de la 1 ianuarie 2016,
a noului Cod ﬁscal şi a noului Cod de procedură ﬁscală.
Concret, în ceea ce priveşte
Formularul 101 „Declarație
privind impozitul pe proﬁt”, au
fosat eliminaţi unii indicatori,
respectiv veniturile și cheltuielile extraordinare în contextul
în care clasiﬁcarea veniturilor
și cheltuielilor a fost modiﬁcată, potrivit noilor reglementãri
contabile, precum și elementele similare cheltuielilor. Totodată: se detaliază indicatorul
amortizare ﬁscală în cazul

mijloacelor ﬁxe prevăzute în
Codul ﬁscal; au fost actualizate corelațiile între indicatori,
ca urmare a modiﬁcării conținutului formularului; au fost
actualizate instrucțiunile de
completare a formularului.
Declaraţia privind impozitul
pe proﬁt se completează şi se
depune anual de către plătitorii de impozit pe proﬁt, până
la data de 25 martie inclusiv
a anului următor celui pentru
care se calculează impozitul.
Prin urmare, declararea obligaţiilor anuale aferente anului
ﬁscal 2016 se va face în noul

APIA:

Cuantumurile integrale
ale plăților pe hectar
Aceste cuantumuri au fost
aprobate oﬁcial de Guvern și
publicate în Monitorul Oﬁcial din 21 octombrie.
Acestea sunt următoarele:
SAPS: 96,88 euro/ha în 2016,
respectiv o creștere cu 12,2%
față de anul 2015 când suma
primită de fermieri a fost de
79,7392 euro/ha; Plata pentru
tinerii fermieri: 22,87 euro/ha
în 2016, respectiv o creștere cu
11,5% față de anul 2015 când
s-a plătit 19,9348 euro/ha;
Plata redistributivă I și II, corespunzător unui cuantum al
plăţii de minimum 5,00 euro/
ha și respectiv 48,85 euro/ha.
În cazul acestei plăți pentru
primul interval, adică până în
5 hectare plata nu a suferit nicio modiﬁcare iar în cazul celui de-al doilea interval, între
5 și 30 de hectare, cuantumul
pe hectar a scăzut având în ve-

dere că în campania 2015 s-au
plătit 51,0789 euro/ha; Practici agricole beneﬁce pentru
climă și mediu (înverzirea):
57,37 euro/ha. Și în acest caz
fermierii au de pierdut întrucât în campania 2015 s-au plătit 59,1277 de euro.
La avansul APIA se achită
un procent de 69% din schemele de bază și 84% din plățile compensatorii. Potrivit
legii, APIA le virează fermierilor echivalentul sumelor în
lei, la cursul Băncii Centrale
Europene din 30 septembrie
- respectiv 4,4537 lei/euro.
Reamintim că APIA a început procesarea și autorizarea
cererilor pe 17 octombrie iar
plățile se vor încheia la sfârșitul lunii noiembrie, urmând ca
în decembrie să ﬁe demarate
plățile integrale.
 Doina A. NEAGOE

formular până cel târziu la 25
martie 2017. Potrivit normelor
în vigoare, formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziție de ANAF și se depune
în format PDF, cu ﬁşier XML
ataşat, pe suport CD, însoţit
de formatul hârtie, semnat şi
ştampilat conform legii, sau se
transmite prin e-mail. Declaraţia trebuie depusă la unitatea
ﬁscală în a cărei evidență ﬁscală este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite, taxe
și contribuții.
De asemenea, ANAF a mai

Depunerea Declaraţiei
220 - termen maxim
30 de zile

modiﬁcat şi actualizat şi Declaraţia 120 „Decont privind
accizele”. Astfel au fost detaliate, respectiv actualizate denumirile unor indicatori - în
cazul băuturilor fermentate
liniștite și spumoase; au fost
eliminate accizele aferente
produselor care se regăseau la
capitolul „Alte produse accizabile”, respectiv accizele nearmonizate prevăzute de Legea
nr. 571/2003. Totodată, au fost
actualizate şi instrucţiunile de
completare a formularului.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Ne-aţi solicitat:

Eliberarea adeverinţei
de vechime
Spre deosebire de regulile aplicabile în prezent, atât
angajatorii, cât și instituțiile
și autoritățile publice vor ﬁ
obligate să elibereze, la încetarea activității persoanelor
pe care le-au plătit, o adeverință de vechime.
Potrivit Proiectului de HG
pentru modiﬁcarea și completarea HG nr. 500/2011 privind
registrul general de evidență
a salariaților, angajatorul va ﬁ
obligat să elibereze o adeverință de vechime la încetarea contractului individual de muncă
al unui salariat, chiar dacă
acesta din urmă nu va cere documentul în mod expres. Documentul va conține informații
cu privire la activitatea desfășurată, durata acesteia, salariul

primit, vechimea în muncă, în
meserie și în specialitate. În
cazul în care eliberarea acestuia va ﬁ refuzată, angajatorul va
putea să ﬁe amendat cu o sumă
cuprinsă între 300 și 1.000 de
lei. „La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să
îi elibereze acestuia un extras
din registrul privat/public, certiﬁcat pentru conformitate sau
o adeverință care să ateste activitatea desfășurată de acesta,
durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie
și în specialitate, astfel cum
rezultă din registrul privat/public și din dosarul personal, în
termen de cel mult 15 zile de
la data solicitării”, se arată în
documentul citat.
 Doina A. NEAGOE

Declarația se depune odată cu înregistrarea
la ANAF a contractului încheiat între părți.
Pentru înregistrare este necesar contractul de
închiriere în original (un exemplar în original
va ﬁ păstrat la ANAF) și, dacă este cazul, o
împuternicire.
Administraţia Fiscală nu poate interveni asupra voinţei părţilor exprimată într-un contract
de închiriere în ceea ce priveşte nivelul chiriei
şi nu poate stabili categoriile de persoane/rude
pentru care există obligaţia încheierii unui
contract de închiriere. În schimb, există obligativitatea încheierii unui contract de închiriere
și a declarării acestuia la ﬁsc în toate situațiile
în care proprietarul încasează sume de bani
reprezentând contravaloarea cedării dreptului
de folosinţă, indiferent de nivelul acesteia.
Informaţii suplimentare se pot obţine: prin
formularul de solicitare asistență disponibil
la adresa www.anaf.ro/arondare, - consultând
Ghidurile publicate pe www.anaf.ro, secţiunea
Asistenţă contribuabili, Ghiduri curente; solicitând precizări prin completarea “formularului
de asistenţă prin email”- de la Birourile pentru
asistenţa contribuabililor din cadrul AFP;
apelând nr. de telefon 031.403.91.60 dedicat
asistenţei telefonice pentru contribuabili.
 Doina A. NEAGOE

BNR:

Au crescut depozitele
în lei ale persoanelor
juridice
Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), depozitele populației și ﬁrmelor în bănci s-au majorat, în luna
octombrie, cu 0,1% față de septembrie 2016,
până la nivelul de 258,9 miliarde de lei.

În perioada menționată, depozitele în lei ale
gospodăriilor populației au crescut cu 0,6%,
până la 97,65 miliarde de lei. În schimb, depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăți
neﬁnanciare și instituții ﬁnanciare nemonetare)
au scăzut cu 0,79%, până la 76,5 miliarde de
lei, în ritm lunar, dar în ritm anual au crescut
cu 17,4%. Depozitele în valută ale rezidenților
gospodării ale populației și persoane juridice
(societăți neﬁnanciare și instituții ﬁnanciare
nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu
0,6%, până la nivelul de 84,74 miliarde de lei
(exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 0,6%, până la 18,808 miliarde de euro).
Comparativ cu aceeași lună a anului precedent,
depozitele în valută ale rezidenților exprimate
în lei au crescut cu 5,4% (exprimate în euro,
depozitele în valută ale rezidenților s-au majorat cu 3,7%).
 Doina A. NEAGOE

