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AJFP Bihor: Precizări privind

Depunerea Formularelor
205 şi 207
Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice (AJFP)
Bihor reaminteşte contribuabililor că data de 28 februarie 2017, inclusiv, reprezintă
termenul limită de depunere pentru Formularul 205 şi
Formularul 207, declaraţii
informative care trebuie depuse de plătitorii de venituri
cu reţinere la sursă.
Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de
noroc şi câştigurile-pierderile
din investiţii, pe beneﬁciari de
venit - Formularul 205, pentru veniturile obţinute în anul
2016, are termenul limită de
depunere 28 februarie 2017,
inclusiv. Veniturile pentru care
există obligaţia depunerii F205
sunt: venituri din dividende;
venituri din dobânzi; venituri
din lichidarea unei persoane
juridice; venituri din premii;
venituri din jocuri de noroc cu
impunere ﬁnală; venituri din
alte surse. F205 se depune şi
de organizatorii/plătitorii de
venituri din jocuri de noroc
sau intermediarii/societăţile de
administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu
au obligaţia calculării, reţinerii
şi virării impozitului pe venit,
potrivit Titlului IV din Codul
Fiscal, cu modiﬁcările şi completările ulterioare: câştiguri/
pierderi din transferul titlurilor
de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente ﬁnanciare,
inclusiv instrumente ﬁnanciare derivate, precum şi din
transferul aurului ﬁnanciar,
deﬁnit potrivit legii; venituri
din jocuri de noroc la distanţă
şi festivaluri de poker. Nu au

obligaţia depunerii declaraţiei
informative F205, pentru veniturile declarate în Formularul 112, contribuabilii care au
obligaţia depunerii Declaraţiei
privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pe
ﬁecare beneﬁciar de venit.
De asemenea, acelaşi termen
limită se aplică şi în cazul Declaraţiei informative privind
impozitul reţinut la sursă - veniturile scutite, pe beneﬁciari
de venit nerezidenţi - Formularul 207. Obligaţia depunerii F207 revine plătitorilor de
venit,
asocierilor/entităţilor
transparente ﬁscal prevăzute
care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe
veniturile cu regim de reţinere
la sursă a impozitului pe veniturile nerezidenţilor. Declaraţia se completează pentru
următoarele categorii de venituri realizate de beneﬁciari

de venit nerezidenţi: venituri
pentru care plătitorul de venituri are obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe
veniturile cu regim de reţinere
la sursă a impozitului, respectiv a convenţiilor de evitare a
dublei impuneri încheiate de
România cu alte state; venituri
din dividende, venituri din dobânzi, venituri din redevenţe,
venituri din comisioane, venituri din activităţi sportive
şi de divertisment, venituri
reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate
de administrator, fondator sau
membru al consiliului de administraţie al unei persoane
juridice române, venituri din
servicii prestate de persoane
nerezidente, venituri obţinute
de persoane ﬁzice nerezidente
din premii acordate la concursuri organizate în România,
venituri obţinute la jocuri de
noroc practicate în România de

persoane nerezidente, venituri
din lichidarea unei persoane
juridice române, realizate de
persoane nerezidente, venituri
realizate din transferul masei
patrimoniale ﬁduciare de la
ﬁduciar la beneﬁciarul nerezident. Formularele205 şi 207 se
depun la unitatea ﬁscală competentă, în format electronic
(format PDF, cu ﬁşier XML
ataşat), pe suport optic, însoţit
de exemplarul în format hârtie,
semnat, potrivit legii. Originalul formularului semnat se
depune la Fisc competent, împreună cu formatul electronic
al declaraţiei, cu ﬁşierul XML
ataşat; prin poştă cu conﬁrmare de primire, în condiţiile legii. Totodată, formularele pot ﬁ
depuse şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,
potrivit legii, accesând adresa
de internet www.e-guvernare.
ro, Depunere declaraţii.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Anul trecut, creştere
a economiei cu 4,8% Din martie, fermierii vor
putea depune solicitări
Calendarul subvenţiilor:

Potrivit datelor Institutului Naţional de
Statistică (INS), economia României a crescut în anul 2016 cu 4,8%.

„Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2016
a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,3% comparativ cu trimestrul III 2016. Faţă de acelaşi
trimestru din anul 2015, PIB a înregistrat o
creştere cu 4,7% pe seria brută şi de 4,8% pe
seria ajustată sezonier” - se arată în comunicatul INS. Comisia Naţională de Prognoză a
estimat o creştere de 4,8% a PIB în 2016 atât în
varianta de toamnă, publicată anul trecut, cât
şi în varianta de iarnă, publicată la 20 ianuarie
2017. Comisia Europeană a estimat, în prognoza publicată la începutul lunii februarie,
că economia României ar ﬁ avansat în 2016 cu
4,9%, iar Banca Mondială estima, în ultima sa
prognoză (revizuită în scădere uşoară), o creştere de 4,7 % în 2016 pentru România. Seria
ajustată sezonier a PIB trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii seriilor brute ale
PIB trimestrial pentru anii 2014-2015 în vederea reconcilierii cu datele anuale (2014 – varianta deﬁnitivă, 2015 – varianta semideﬁnitivă)
şi a includerii estimărilor pentru trimestrul IV
2016.
 Doina A. NEAGOE

Ministerul Agriculturii a anunţat
că prin Ordinul MADR nr.18/3 februarie 2017 s-a stabilit modalitatea
de coordonare a implementării schemelor de plăți directe şi a ajutoarelor
naționale tranzitorii care se aplică
în agricultură la nivelul MADR şi al
APIA.

Astfel, calendarul subvenţiilor este
următorul: 1 martie - 15 mai 2017,
sesiunea de depunere/primire cereri
unice; 1 iunie - 1 iulie 2017 - efectuarea controlului administrativ, inclusiv
controlul preliminar al cererilor unice
de plată, eșantionarea acestora și transmiterea eșantioanelor; 1 iulie - 1 octombrie 2017 - controlul la fața locului,
pentru cererile unice de plată eșantionate la controlul în teren; 15 octombrie
2017 - plata avansului pentru campania
2017; 1 decembrie 2017 - 31 martie 2018
- plata regulară a subvențiilor aferente
anului de cerere 2017. Totodată, se aﬂă
în curs de elaborare Ordinul pentru
formularul de cerere aferent campaniei
2017, tocmai pentru ca fermierii aﬂaţi

în baza de date a APIA să primească
invitațiile pentru a depune cererile de
plată cu respectarea perioadei de depunere a acestora, respectiv 1 martie -15
mai 2017. Totodată, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie în Agricultură (APIA) precizează că au fost elaborate și postate
pe site pentru dezbatere publică trei
proiecte de Hotărâre de Guvern (HG)
care se aﬂă în veriﬁcare la ministerele avizatoare. Este vorba despre: HG
pentru aprobarea sprijinului ﬁnanciar
excepțional cu caracter temporar care
se acordă producătorilor agricoli din
sectorul fructe şi legume; HG pentru
aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii şi schemelor
de sprijin cuplat în sectorul zootehnic,
precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2016 (ANTZ
și SCZ); HG privind stabilirea pentru
anul de plată 2016 a cuantumului ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul
vegetal pentru culturile amplasate pe
teren arabil. (ANT1).
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna

13.02.2017-17.02.2017

1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
17.02.2017 08:00-15:00 Loc. Luncșoara (p), Loc.
Aștileu (p), Loc. Bălnaca (p), Loc. Remeți (p), Loc.
Munteni (p), Loc. Picleu (p), Loc. Aleșd cu străzile:
Lalelelor, Piața Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului,
Florilor, Arena Sportivă cu Bl. ANL
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
17.02.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni (p), Loc. Șimian
(p).
09:00-17:00 Loc. Diosig cu străzile: Livezilor (p),
Someșului.
3.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Ștei
17.02.2017 09:00-14:00 Loc. Băița Sat, Loc. Băița
Plai, 09:00-15:00 Loc. Cărpinet (p).
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
17.02.2017 09:00-16:00 Loc. Finiș, Loc. Fiziș, Loc.
Ioaniș, Loc. Șoimi, Loc. Hodișel, Loc. Dobrești , Loc.
Topa de Sus, Loc. Topa de Jos, Loc. Cornișești, Loc.
Luncasprie, Loc. Răcaș, Loc. Crâncești, Loc. Lacul
Sărat, Loc. Corbești și Loc. Beiuș cu străzile: Pandurilor, Finișului, Târgul Mic, Plopilor, 1 Decembrie 1918,
Niculiță Papp, Doinei, Viile peste Criș.
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Oradea
17.02.2017 09:00-16:00 Oradea cu străzile: Alexandru Cazaban, Salcâmilor, Ovid Densușianu, Lăpușului,
Meșteșugarilor, Constantin Brâncoveanu, Crișului,
Principatele Unite, Satelitului, Retezatului, Călărașilor,
Plevnei, Simion Ștefan, Roșiorilor, B-dul Dacia (p),
Sextil Pușcariu (p), Făgărașului (p), Sabinelor (p), Ceahlăului (p), Măcinului (p), Olteniei (p), Delavrancea (p).
6.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
17.02.2017 09:00-17:00 Loc. Hăucești, Ciulești,
Spinuș, Săliște, Gurbești, Sărsig, Poclușa de Barcău, (p),
Fughiu (p), Ciuhoi (p), Alparea (p), Oșorhei (p), Păușa
(p), Cihei (p).

Săptămâna
20.02.2017-24.02.2017

1.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
22.02.2017 09:00-17:00 Loc. Fegernicu Nou, Fegernicu Vechi, Sârbi, Burzuc, Almașu Mic, Chioag

Vă aşteptăm
şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot ﬁ
depuse şi achitate şi la Punctul de
preluare deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri,
între orele 9.0018.00, şi duminica, între orele
16.00-18.00.

Eurostat: faţă de 2008,
s-a dublat salariul minim
Bulgaria și România aveau la 1 ianuarie
2017 cele mai mici salarii minime pe economie din Uniunea Europeană, 235 euro și,
respectiv, 275 euro pe lună.
Potrivit datelor Eurostat, cele 22 de state
membre UE cu un salariu minim pot ﬁ împărțite în trei grupe principale: una care cuprinde
zece state membre din estul blocului comunitar, printre care și România, unde salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro
pe lună; a doua grupă care cuprinde alte cinci
state membre amplasate în sudul UE, unde
salariul minim variază între 500 și 1.000 de
euro pe lună, și a treia care cuprinde șapte state
membre amplasate în vestul și nordul Uniunii,
toate cu salarii minime de peste 1.000 de euro.
Cele mai mari salarii minime pe economie din
Uniunea Europeană sunt în Germania (1498
euro), Belgia (1532 euro), Olanda (1552 euro),
Irlanda (1563 euro) și Luxemburg (1999 euro).
Eurostat precizează că, în 2017, în comparație cu situația din 2008, salariul minim pe
economie a crescut în toate statele membre, cu
excepția Greciei, unde a scăzut cu 14%. Cele
mai mari creșteri s-au înregistrat în Bulgaria
și România, unde salariul minim s-a dublat, în
urma unor creșteri de 109%, respectiv 99%.
 Doina A. NEAGOE

