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ANAF: Declarații ﬁscale –

Campanie de control privind
conformitatea depunerilor

Scopul veriﬁcărilor este
acela de a permite contribuabililor luarea de măsuri pentru depunerea tuturor declarațiilor la termenele legale,
precum și a celor nedepuse
sau a celor rectiﬁcative, după
caz, și totodată ca, în situația unui eventual control, să
aibă timp să pregătească documentele contabile și ﬁscale
necesare efectuării acestuia.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a
anunțat că, începând cu luna
aprilie, va demara controale,
inclusiv la instituții din domeniul ﬁnanciar-bancar, cu
scopul veriﬁcării legalității și
conformității declarațiilor ﬁscale, corectitudinii și exactității stabilirii bazelor de impozitare pentru taxa pe valoarea
adăugată și în special a impozitului pe proﬁt aferent anului
2016. Potrivit unui comunicat
al instituției, acțiunile de control ﬁscal urmează să se facă
exclusiv în raport de rezultatele obținute în urma unei ample
analize de risc. „În eventualitatea în care, ca urmare a analizei, vor ﬁ constatate neconcordanțe între datele raportate de
contribuabili și cele deținute
de administrația ﬁscală, contribuabilii încadrați în categoria
de risc ﬁscal mare vor face în
viitorul apropiatobiectul unor

controale ﬁscale” - mai precizează ANAF. În spiritul transparenței, ANAF informează
contribuabilii că au obligația
de a declara toate achizițiile și
vânzările și de a deduce, atât
în scopul impozitului pe proﬁt, cât și al TVA, numai acele
sume aferente tranzacțiilor la
care au dreptul conform normelor legale. Scopul acţiunilor
care vor ﬁ demarate este acela
de a permite contribuabililor
luarea de măsuri pentru depunerea tuturor declarațiilor la
termenele legale, precum și a
celor nedepuse sau a celor rec-

tiﬁcative, după caz, și totodată
ca, în situația unui eventual
control, să aibă timp să pregătească documentele contabile
și ﬁscale necesare efectuării
acestuia. Astfel, începând cu
luna aprilie, vor ﬁ inițiate acțiuni de control ﬁscal dedicate
veriﬁcării legalității și conformității declarațiilor ﬁscale, corectitudinii și exactității
stabilirii bazelor de impozitare
pentru taxa pe valoarea adăugată și în special a impozitului
pe proﬁt aferent anului 2016,
pentru toate categoriile de contribuabili mari, mijlocii și mici,

din toate domeniile de activitate economică, inclusiv cel
ﬁnanciar-bancar, pentru care
termenul de depunere a Declarației 101 privind impozitul pe
proﬁt datorat pe anul 2016 este
data de 27 martie 2017. Reamintim că, la începutul săptămânii, în urma unei întâlniri cu
reprezentanții MFP și ANAF,
oﬁcialii au decis adoptarea mai
multor măsuri pentru creșterea
gradului de colectare a taxelor
și impozitelor, dar și pentru îmbunătățirea relației dintre Fisc
și contribuabili.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 03.04.2017 – 07.04.2017
(completare Punct de Lucru Salonta)
Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
03.04.2017 08:00-16:00 Loc. Inand (p), Loc. Salonta:
Str. Bólyai János, 8 Martie, 9 Mai, A.I. Cuza, Bercsényi
Miklós, Octavian Goga, Viei, Fundătura Viei, Păcii,
Șt. O. Iosif, Ceaikovski, Titu Maiorescu, Barbu Șt.
Delavrancea.
03.04.2017 09:00-17:00 Loc. Salonta: Str. Iosif Vulcan, Alexandru Vlahuță (p), Mikszath Kalman, Nicolae
Titulescu, Constantin Brâncoveanu.
04.04.2017 08:00:16:00 Loc. Inand (p), Loc. Salonta
cu str.: Bólyai János, 8 Martie, 9 Mai, A.I. Cuza, Bercsényi Miklós, Octavian Goga, Viei, Fundătura Viei,
Păcii, Șt. O. Iosif, Ceaikovski, Titu Maiorescu, Barbu Șt.
Delavrancea.
04.04.2017 09:00-17:00 Loc. Salonta cu str.: Iosif
Vulcan, Alexandru Vlahuță, Mikszath Kalman, Nicolae
Titulescu, Constantin Brâncoveanu.
05.04.2017 09:00-17:00 Loc. Salonta cu str.: Iosif
Vulcan, Alexandru Vlahuță, Mikszath Kalman, Nicolae
Titulescu, Constantin Brâncoveanu.
06.04.2017 09:00-17:00 Loc. Salonta cu str.: Iosif
Vulcan, Alexandru Vlahuță, Mikszath Kalman, Nicolae
Titulescu, Constantin Brâncoveanu.
06.04.2017 08:00-16:00 Loc. Salonta cu str.: Dornei,
Craiovei, Arany Janos (p), Batthyanyi Lajos (p), Csokonai Vitez Mihaly, Independenței, George Coșbuc, Ioan
Ciordaș, Nicolaus Olahus, George Coșbuc, Mikes Kelemen (p). 07.04.2017 09:00-17:00 Loc. Salonta cu str.:
Iosif Vulcan, Alexandru Vlahuță, Mikszath Kalman,
Nicolae Titulescu, Constantin Brâncoveanu.
07.04.2017 08:00-16:00 Loc. Salonta cu str.: Dornei,
Craiovei, Arany Janos (p), Batthyanyi Lajos (p), Csokonai Vitez Mihaly, Independenței, George Coșbuc,
Ioan Ciordaș, Nicolaus Olahus, George Coșbuc, Mikes
Kelemen (p).

INS: Mai multe
locuinţe construite

Numărul locuințelor construite în 2016 a
ajuns la 52.206, în creștere cu 5.222 de unități
față de 2015. Din total, 53,4% au fost în mediul
urban, iar restul - la țară, potrivit Institutului
Național de Statistică (INS). Distribuţia regională evidenţiază creșteri în regiunile de dezvoltare Nord-Vest (+2.491 locuinţe), Nord-Est
(+1.262), Sud-Est (+979), Vest (+694), Centru
(+535) şi Sud-Muntenia (+379). Scăderi s-au înregistrat în Bucureşti-Ilfov (-1.060 locuinţe) şi
Sud-Vest Oltenia (-58).  Doina A. NEAGOE

Numărul
MFP: Înregistrarea
MADR:
restanţierilor
persoanelor ﬁzice/
Subvenţii majorate
la bănci, în creştere pentru măsurile de agromediu juridice în SPV
Numărul persoanelor ﬁzice înregistrate la
Biroul de Credit cu restanțe mai mari de 30
de zile la bănci și instituții ﬁnanciare nebancare a crescut cu 13.029, la 648.873 în ianuarie,
față de nivelul din decembrie, ﬁind a treia lună
consecutivă de creștere. Potrivit datelor Băncii Naționale a României, în ceea ce privește
valoarea restanțelor, acestea se ridicau, în ianuarie, la 8,08 miliarde lei, în creștere cu 1%
comparativ cu luna anterioară, din care peste
3 miliarde lei erau în moneda națională, 3,45
miliarde lei echivalent în euro, 1,58 miliarde
lei echivalent în alte valute și 45,5 milioane lei
echivalent în dolari. În funcție de categoria de
întârziere, restanțele mai mari de 90 de zile reprezentau peste 4,5 miliarde lei. De asemenea,
statistica BNR relevă faptul că existau restanțe
de 62,9 milioane lei, cu o întârziere de 61 - 90
de zile, respectiv de 38,7 milioane lei, între 3160 de zile. Valoarea totală a creditelor scoase
în afara bilanțului depășea 1,5 miliarde lei, iar
1,97 miliarde lei - la colectare.
 Doina A. NEAGOE

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 9.00-18.00, şi duminica, între orele 16.00-18.00.

Ministerul Agriculturii a publicat
recent valoarea plăţilor pentru măsurile de agromediu, pentru anul de
cerere 2017.

Astfel, pentru Măsura 10 – Agromediu şi climă, pachetul 1 – Pajişti cu
înaltă valoare naturală, fermierii vor
beneﬁcia de 142 euro/ha/an, o creştere substanţială a subvenţiei de la 93 de
euro/ha/an, cât a fost în anul de cerere
2016. Pentru pachetul 2, varianta 2.1 –
lucrări manuale pe pajişti permanente
se va oferi o subvenţie de 100 euro/ha/
an. Pentru varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente, cuantumul subvenţiei va ﬁ de 21 euro/ha/an.
Pentru pachetul 3 - Pajişti importante
pentru păsări vor ﬁ oferite următoarele subvenţii: varianta 3.1.1 - Crex Crex
- 310 euro/ha/an, varianta 3.1.2 - Crex
Crex – 231 euro/ha/an, Varianta 3.2.1 Lanius minor si Falco vespertinus - 159
euro/ha/an si varianta 3.2.2 - Lanius
minor si Falco vespertinus - 80 euro/
ha/an. Pentru pachetul 4 - Culturi verzi
cuantumul subvenţiei va ﬁ de 128 euro/
ha/an. În cadrul pachetului 5- Adaptarea la efectele schimbarilor climatice,
valoarea subvenţiei va ﬁ de 125 euro/
ha/an. Majorări ale cuantumului subvenţiilor se înregistrează şi la pachetul

6 - Pajişti importante pentru ﬂuturi, varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajişti
permanente - 410 euro/ha/an şi varianta
6.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti
permanente - 331 euro/ha/an. Pentru
pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca
cu gât roşu cuantumul subvenţiei va ﬁ
de 273 euro/ha/an. Pentru pachetul 8 –
Creşterea animalelor de fermă din rase
locale de abandon valoarea subvenţiei
va ﬁ: ovine – 87 euro/UVM/an, caprine – 40 euro/UVM/an, bovine – 200
euro/UVM/an, Ecvidee – 200 euro/
UVM/an, porcine 176 euro/UVM/an.
De asemenea, creşteri ale subvenţiilor
se pot regăsi şi la Măsura 13 – zone care
se confruntă cu constrângeri naturale.
Astfel, pentru Măsura 13.1 – zona montană, subvenţia va ﬁ de 97 euro/ha, an,
cu 11 euro mai mult faţă de anul trecut.
Pentru Măsura 13.2 subvenţia în acest
an este de 62 euro/ha/an, cu 8 euro mai
mult faţă de 2016, iar pentru Submasura 13.3 valoarea subvenţiei este de 75
euro/ha/an, în creştere cu 5 euro faţă de
anul trecut. Reamintim că, începând cu
această lună, MADR invită fermierii să
solicite la APIA plăţile compensatorii
de dezvoltare rurală prin cererea unică
de plată.
 Doina A. NEAGOE

Prin serviciul Spaţiu privat virtual (SPV)
contribuabilii se pot informa asupra obligaţiilor ﬁscale neplătite, pot descărca decizii de impunere începând cu anul 2013, pot veriﬁca cum
declară angajatorul contribuţiile de asigurări
sociale şi au posibilitatea de a depune Declaraţia 220 privind venitul estimat/norma de
venit, respectiv Declaraţia 200 de venit. Nu se
pot vedea însă sumele plătite în plus la buget.
Pentru înregistrarea ca utilizator a contribuabilului, acesta trebuie să acceseze link-ul: https://
www.anaf.ro/InregPersFizicePublic. Datele
care sunt solicitate sunt: numele; prenumele;
CNP; tip act de identitate; serie şi număr; tipul
de aprobare. Persoana ﬁzică poate alege una
din cele două modalităţi: aprobarea la ghişeu
pentru certiﬁcarea datelor completate cu BI/
CI original şi copie şi numărul de înregistrare,
sau dacă contribuabilul are deja o decizie de
impunere - poate să se înregistreze online, prin
completarea numărului de înregistrare a deciziei emise de ANAF. În plus, cine deţine un
certiﬁcat digital înregistrat pe ANAF se poate
autentiﬁca în SPV cu ajutorul acestuia; număr
decizie. Pentru identiﬁcarea pe baza unei decizii emise în 2013, 2014 se poate indica unul din
numerele următoare: numărul unei decizii de
impunere imprimat în partea de sus a documentului hârtie primit de la ANAF şi precedat de textul “nr.înregistrare”; numărul unei
decizii referitoare la obligaţii de plată accesorii
indicat în colţul stânga sus pe documentul
hârtie primit de la ANAF şi precedat de textul
,,nr.”: nume utilizator; parola; conﬁrmare parolă; adresa de e-mail; număr de mobil.
 Doina A. NEAGOE

