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AJFP Bihor: Precizări privind

Noutăţile fiscale din 2017
Administraţia Judeţeană
a Finaţelor Publice (AJFP)
Bihor informează contribuabilii legat de noile modificări
legislative ale Codului fiscal.
Concret, contribuabilii care
desfăşoară exclusiv activitate
de inovare, cercetare-dezvoltare, definită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea ştiinţifică
şi dezvoltarea tehnologică, cu
modificările şi completările
ulterioare, precum şi activităţi
conexe acesteia sunt scutiţi de
impozit pe profit pe o perioadă
de 10 ani de activitate. Această
facilitate fiscală va fi pusă în
aplicare în condiţiile respectării reglementărilor în domeniul ajutorului de stat. Noile
prevederi stabilesc că pentru
încadrarea ca microîntreprindere condiţia privind veniturile realizate până la 100.000
euro s-a modificat la 500.000
euro, şi cota de impozit este
de 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai
mulţi salariaţi, iar cota de 3%
se menţine pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.
Aceste prevederi se aplică începând cu data de 1 februarie
2017. Totodată, începând cu
luna februarie, la transferul
dreptului de proprietate şi al
dezmembrămintelor acestuia,
prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi
a terenurilor aferente acestora,
precum şi asupra terenurilor

Producția internă de gaze
naturale a totalizat, în perioada ianuarie-noiembrie 2016,
6,768 milioane tep, fiind cu
1,060 milioane tep (13,5%)
sub cea din primele 11 luni
ale anului trecut. Conform
proiectului Strategiei Energetice a României, publicat
pe site-ul ministerului de
resort, producția anuală de
gaze naturale este de așteptat să scadă ușor, până la o
medie de 9-10 miliarde mc
pentru perioada 2016-2030.
Documentul
menționează
că producția de gaze naturale va scădea, după ce atinge
un nou vârf de 132 TWh în
2025, ca urmare a producției din Marea Neagră, la 96
TWh în 2030 și la 65 TWh în
2050.
n Doina A. NEAGOE

Modificarea actelor
de înregistrare

Numărul obiectelor de activitate potrivit
nomenclatorului CAEN, precum și numărul
angajaților pe care îi poate avea o persoană
fizică autorizată (PFA) sau o întreprindere
individuală (II) sunt limitate, începând de
marţi, 17 ianuarie, informează Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

de orice fel fără construcţii,
contribuabilii datorează un
impozit care se calculează prin
aplicarea cotei de 3% asupra
venitului impozabil. Venitul
impozabil se stabileşte prin
deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile
de 450.000 lei.
De asemenea, au fost aduse modificări la prevederile
privind contribuţiile sociale.
Astfel, se menţine scutirea de
la plata CASS pentru dividende dacă persoana realizează şi
alte venituri pentru care datorează CASS; începând cu luna
ianuarie 2017 contribuabilii
care efectuează operaţiuni in-

tracomunitare nu mai au obligaţia înregistrării în Registrul
operatorilor intracomunitari;
aplicarea prevederilor art.
324 alin. (4)-(6) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă
până la data de 31 decembrie
2019 (Declaraţia informativă
392), pentru anul 2016 nu se
mai depune; începând cu luna
ianuarie 2017 agricultorul, contribuabil persoană fizică, care
solicită să fie înregistrat în scopuri de TVA poate opta pentru
aplicarea regimului special de

Fondurile nerambursabile
vor fi acordate doar pentru
decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile
urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.

amenajarea şi dotarea spaţiilor
de desfacere şi comercializare, precum şi alte cheltuieli de
marketing, în cadrul unui lanţ
alimentar integrat; achiziţionarea, inclusiv prin leasing de
maşini/ utilaje şi echipamente
noi, în limita valorii de piaţă a
bunului respectiv (spre exemplu.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul
animalelor vii/ păsări/albine,
combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înfiinţarea şi întreţinerea
culturilor, instalaţii de evacuare şi gestionare a dejecţiilor
din zootehnie, echipamente
aferente bucătăriilor furajere,
inventarul apicol, generatoare terestre antigrindină etc);
achiziţionarea, inclusiv prin
leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci
specilizate în scopul comercializarii produselor agricole
în cadrul unui lanţ alimentar
integrat, respectiv: autocister-

Importurile PNDR:
de gaze
Cheltuieli eligibile
au crescut prin Submăsura 4.1
România a importat, în
primele 11 luni din 2016, o
cantitate de gaze naturale
utilizabile de 876.100 tone
echivalent petrol (tep), cu
614,6% (753.500 tep) mai
mare față de cea importată în perioada similară din
2015, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

PFA-urile existente - obligate la

Submăsura 4.1 – Investiţii
în exploataţii agricole oferă
fermierilor posibilitatea de a
accesa fonduri europene de
până la 2 milioane de euro/
proiect. Potrivit Ghidului solicitantului, aferent Submăsurii
4.1, fondurile nerambursabile
vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii
corporale şi/sau necorporale
dintre care enumerăm: construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea construcţiilor
din cadrul fermei, destinate
activităţii productive, inclusiv
căi de acces în fermă, irigaţii
în cadrul fermei şi racordarea
fermei la utilităţi şi a anexelor
aferente activităţii productive
desfăşurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor
ce vor utiliza aceste spaţii;

TVA şi va depune în acest sens
la unitatea fiscală competentă
o notificare privind aplicarea
regimului special. Reamintim
că ANAF organizează Registrul agricultorilor care aplică
regimul special. Registrul este
public şi se afişează pe site-ul
ANAF. Pentru informaţii suplimentare, contribuabilii se
pot adresa Biroului central de
asistenţă telefonică a contribuabililor, telefon 031.403.91.60;
Birourilor de asistenţă pentru
contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.
n Doina
ARONESCU-NEAGOE

ne, autoizoterme, autorulotele
alimentare, rulotele alimentare. Sunt eligibile, de asemenea:
cheltuieli generate de înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri
de masă şi alte culturi perene
(cu condiţia ca materialul de
plantare să fie certificat), cu
excepţia cheltuielilor eligibile
în cadrul subprogramului pomicol şi a celor susţinute prin
Pilonul I (PNS 2014-2018);
cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17
(5) şi investiţii determinate de
conformare cu noile standarde
în cazul modernizării exploataţiilor agricole; achiziţionarea
sau dezvoltarea de software
şi achiziţionarea de brevete,
licenţe, drepturi de autor etc.;
cheltuielile de consultanţă şi
pentru managementul proiectului; cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului
Cererii de Finanţare etc.
n Doina A. NEAGOE

Potrivit Legii nr. 182/2016, publicată în Monitorul Oficial din 19 octombrie 2016, persoanele
fizice autorizate (PFA) care au în prezent mai
mult de cinci coduri CAEN sunt obligate să îşi
modifice actele de înregistrare la Registrul Comerţului până în anul 2019. Concret, PFA care
au în obiectul de activitate mai mult de cinci
clase de activităţi (cunoscute mai bine sub denumirea de coduri CAEN) sunt obligate să îşi
modifice obiectul de activitate, pentru încadrarea în noua limită impusă. În egală măsură, în
cazul întreprinderilor individuale (II) există o
limitare de zece clase de activități. „În termen
de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei
legi, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror număr de activități
incluse în obiectul de activitate este mai mare
decât cel prevăzut la art. 16 alin. (1) (cinci clase
de activități, pentru PFA - n. red.), respectiv art.
24 alin. (1) (zece clase de activități, pentru II n. red.) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 44/2008 (...), solicită Oficiului Registrului
Comerțului competent modificarea, în mod corespunzător, a mențiunilor din registrul comerțului referitoare la obiectul de activitate”, scrie
în actul normativ. În ceea ce priveşte PFA-urile,
vizate de noile prevederi sunt aproape un sfert
din totalul celor 270.962 de astfel de entităţi înmatriculate şi neradiate la data de 1 noiembrie
2016. Mai precis, potrivit informaţiilor furnizate redacţiei noastre de reprezentanţii Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în
prezent există 39.589 de persoane fizice autorizate care au mai mult de cinci coduri CAEN
declarate ca obiect principal sau secundar de activitate, şi alte 25.769 de PFA ce au peste cinci
coduri CAEN autorizate conform art. 15 din
Legea nr. 359/2004, în baza declaraţiei-tip pe
propria răspundere.
n Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 16.01.2017-20.01.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
20.01.2017 08:00-15:00 Loc. Aștileu (p), Loc. Remeți
(p), Loc. Munteni (p), Loc. Aleșd: Cartier Șoimul cu
Bl. Q4, Q5, Q6 și Str.: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului,
Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
20.01.2017 09:00-15:00 Săcueni cu străzile: Cadea
Mică, Zorilor, Petofi Sandor (p).
3.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Marghita
20.01.2017 09:00-15:00 Loc. Dijir (p)
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Ștei
20.01.2017 09:00-15:00 Loc. Ghighișeni, Băița Sat,
Băița Plai
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
20.01.2017 09:00-16:00 Loc. Finiș, Loc. Fiziș, Loc.
Ioaniș și Loc. Beiuș cu străzile: Pandurilor, Finișului,
Târgul Mic, Plopilor, 1 Decembrie 1918, Niculiță Papp,
Doinei, Viile peste Criș.
6.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Salonta
20.01.2017 09:00-14:00 Mărțihaz (p)
7.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
20.01.2017 09:00-16:00 Oradea cu străzile:
Alexandru Cazaban, Salcâmilor, Ovid Densușianu,
Lăpușului, Meșteșugarilor, Erofte Grigore, Constantin
Brâncoveanu, B-dul. Decebal, W. Shakespeare, Crișului,
Principatele Unite, Satelitului, Retezatului, Călărașilor,
Plevnei, Simion Ștefan, Roșiorilor, Tudor Vladimirescu,
Sextil Pușcariu, Făgărașului, Sabinelor, Ceahlăului,
Măcinului, Olteniei, Delavrancea.
8.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
20.01.2017 09:00-17:00 Sărsig (p), Hăucești, Ciulești,
Spinuș, Săliște, Gurbești, Fughiu (p), Ciuhoi (p),
Alparea (p), Oșorhei (p), Păușa (p), Cihei (p).

