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ANAF: Vectorul ﬁscal

CJAPIA Bihor: Termenele de

Declararea online
a menţiunilor

Administrare a
cererilor unice de plată
Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (CJAPIA)
BIHOR informează că, pentru campania de
preluare şi administrare a cererilor unice de
plată 2017 au fost stabilite anumite termene prin Ordinul MADR nr. 18/ 3 februarie
2017.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
informează că, de la 1 ianuarie 2018, contribuabilii vor
avea posibilitatea de modiﬁcare, prin intermediul Internetului, a categoriilor de
obligaţii ﬁscale declarative
care, potrivit legii, sunt înscrise în vectorul ﬁscal, cu
excepţia solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.
Pentru înregistrarea/modiﬁcarea obligaţiilor declarative
care formează vectorul ﬁscal
nu se depun, odată cu declaraţia de menţiuni, documente
justiﬁcative. Declaraţia cuprinde în capitolul „Date de
identiﬁcare a contribuabilului”
şi date cu privire la declaraţia
de înregistrare ﬁscală depusă
iniţial care se va putea selecta
din lista pusă la dispoziţie prin
formular. Este vorba despre:
Formular 010 -“ Declaraţia de
înregistrare ﬁscală/Declaraţia
de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără
personalitate juridică“, Formular 013 -“Declaraţia de înregistrare ﬁscală/Declaraţia de
menţiuni/Declaraţia de radiere
pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau
mai multe sedii permanente”,
Formular 015 - “Declaraţia de
înregistrare ﬁscală/Declaraţia
de menţiuni/Declaraţia de
radiere pentru contribuabilii
nerezidenţi care nu au sediu
permanent în România”, Formular 016 - “Declaraţia de

INS:

Tendinţă
de creştere
a preţurilor
Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică
(INS), preţurile în industrie
şi comerţul de amănuntul vor
creşte în perioada noiembrie
2017 - ianuarie 2018. Astfel,
pentru preţurile produselor
industriale se prognozează
creştere în următoarele trei
luni, în timp ce în activitatea
de construcţii se va înregistra pentru următoarele trei
luni, o scădere a volumului
producţiei. Tendinţă de creştere se estimează şi în ceea ce
priveşte preţurile de vânzare
în comerţul cu amănuntul
precum şi în ceea ce priveşte
tarifele la servicii.
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înregistrare ﬁscală/Declaraţia
de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de
exercitare a conducerii efective în România”, Formular 020
- “Declaraţia de înregistrare
ﬁscală/Declaraţia de menţiuni
pentru persoane ﬁzice române
şi străine care deţin cod numeric personal “, Formular 030
- “Declaraţia de înregistrare
ﬁscală/Declaraţia de menţiuni
pentru persoane ﬁzice care nu
deţin cod numeric personal”,
Formular 040 - “Declaraţia de
înregistrare ﬁscală/Declaraţia
de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru instituţii publice“,
Formular 070 -“Declaraţia de
înregistrare ﬁscală/Declaraţia
de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele ﬁzice

care desfăşoară activităţi economice în mod independent
sau exercită profesii libere”.
Contribuabilii care s-au înregistrat ﬁscal odată cu înmatricularea în registrul comerţului
vor selecta: Formularul 070, în
cazul persoanelor ﬁzice autorizate - potrivit Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului numărul
44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele ﬁzice autorizate,îintreprinderile individuale
şi întreprinderile familiale, cu
modiﬁcările şi completările
ulterioare, respectiv Formularul 010 - în cazul celorlalţi
contribuabili care se înregistrează, potrivit legii speciale,
la Oﬁciul Naţional al Registrului Comerţului. Semnarea
declaraţiei se realizează prin

utilizarea certiﬁcatului caliﬁcat emis de un furnizor de servicii de certiﬁcare, acreditat în
condiţiile Legii nr. 455/2001
privind semnătura electronică, republicată, şi ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 23 iulie 2014
privind identiﬁcarea electronică şi serviciile de încredere
pentru tranzacţiile electronice
pe piaţa internă şi de abrogare
a Directivei 1999/93/CE. De
precizat că Formularul 700 –
“Declaraţie pentru înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor de
obligaţii ﬁscale declarative înscrise în vectorul ﬁscal” a fost
aprobat prin Ordinului preşedintelui ANAF nr.2372/2017.
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DAJ Bihor: Programul Tomate

Au fost viraţi banii pentru
fermieri
Ca urmare a implementării programului de ﬁnanţare promovat de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale pentru sprijinirea
producătorilor de tomate în
baza HG 39/2017, în această perioadă Direcţia pentru
Agricultură Judeţeana Bihor
a virat sumele de bani pentru
60 de exploataţii agricole înscrise în program, pentru
etapa de producere şi valoriﬁcare din această toamnă.
Dacă în perioada de valoriﬁcare din vară un număr de 55
cultivatori de roşii din judeţul
Bihor au beneﬁciat de 3.000
Euro ﬁecare, în total 165.000
Euro, ca urmare a valoriﬁ-

cării tomatelor româneşti pe
piaţa internă pentru etapa din
toamna acestui an un număr
de 117 producători agricoli au
comunicat plantarea şi rodirea
celor 1.000 mp spaţiu protejat
cu tomate.
Dintre aceştia pentru 60 de
producători agricoli, luni, 27
noiembrie 2017 au fost viraţi
banii în conturile acestora .
Alte 36 de dosare sunt depuse şi avizate pentru plată urmând ca, în zilele următoare,
să ﬁe solicitate MADR sumele necesare efectuării plăţilor.
Un lucru îmbucurător este că
doar 3 producători agricoli din
judeţul Bihor s-au retras din
acest program, 2 producători
s-au retras din motive obiecti-

ve şi unul a fost declarat neeligibil ca urmare a veriﬁcărilor
eﬀectuate. DA Bihor aduce în
atenţia celor interesaţi că şi
pentru anul 2018 “Programul
tomate” va continua, urmând
ca, în perioada următoare, să
ﬁe aprobată printr-o Hotărâre
de Guvern şi Procedura de depunere a cererilor de înscriere.
Cei interesaţi se pot informa la
sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeana Bihor din
Municipiul Oradea, str. Dimitrie Cantemir , nr. 24 -26,
telefon 0259.416.722, e-mail
dadr.bh@madr.ro, persoana de
contact: ing. Varga Alecsandru
Pavel.
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Este vorba despre următoarele termene:
perioada de preluare a cererilor unice de plata
Campania 2017: 1 martie – 15 mai 2017; controlul în teren a cererilor unice de plată Campania
2017: 1 iulie - 30 septembrie 2017; plata avansului aferent cererilor unice de plată Campania
2017: 16 octombrie - 30 noiembrie 2017; plata
ﬁnala a cererilor unice de plată Campania 2017:
1 decembrie 2017 – 31 martie 2018. Termenul
de preluare a cererilor unice a fost respectat, de
asemenea - controlul în teren a fost ﬁnalizat la
termenul stabilit, la data de 29 noiembrie 2017
ﬁind încheiată plata avansului aferent Campaniei 2017. În acest sens, CJAPIA informează
că 31.020 fermieri au intrat pe listele de plată,
ajungând în contul acestora suma de 127
776.511, 47 lei.
“Ultimul termen stabilit prin Ordinul MADR
nr. 18/3 februarie 2017 se referă la plata ﬁnală
care începe azi, 4 decembrie 2017 şi se va
ﬁnaliza la data de 31 martie 2018. De reţinut
faptul că, pentru prima dată de la înﬁinţarea
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), vom intra în normalitate, ceea ce
înseamnă că nu se vor mai suprapune campaniile de preluare şi administrare a cererilor unice
de plată şi, ce este cel mai important, banii vor
ajunge la timp la fermieri” - precizează directorul executiv al CJAPIA Bihor, dl Florian Pavel.
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Întreruperi energie electrică
Perioada: 04.12.2017-08.12.2017

1.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
06.12.2017, 09:00-17:00, Loc.: Sânmartin, Băile 1 Mai
(p), Haieu (p), Rontău, Oradea cu str.: Bumbacului (p),
Morii, Aleea Onisifor Ghibu, Aleea Forajului, Aleea
Zidarilor, Constantin Noica, Nufărului (p), Ciheiului,
Constantin Nottara, Leonardo da Vinci, Ialomiței, Liszt
Ferencz, P-ța. Devei, Oașului, Piteștilor, Iacobinilor, A.
Lincoln, Meșteșugarilor, Gh. Pop de Băsești, Munteniei, Înfrățirii, Sirenei, Aviatorilor, Hațegului, Arțarilor,
Greierului, Alexandru Sahia, Jimboliei, Lipovei, Meziadului, Verii, Piața Bobâlnei, Magheranului, Zambilelor,
Belșugului, Henrik Ibsen, George Țițeica, Aurel Vlaicu,
Washington, Vasile Pârvan, C. Mille, Clopoțeilor, Pelinului, Meșteșugarilor, Barcăului, Aviatorilor, Nicolae
Bolcaș, Oltețului, Calea Aradului, Gheorghinelor, Buzăului, Lalelelor, Piața Ghioceilor, Cornițelului, Roman
Ciorogariu, Bogdan Petriceicu Hașdeu.
2.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
06.12.2017, 09:00-17:00, Loc.: Cetariu (p), Cheriu (p),
Tăutelec (p), Mierlău (p), Hăucești, Ciulești, Spinuș, Sălițte, Gurbești, Sărsig, Ciuhoi, Cenaloș.
3. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Marghita
06.12.2017, 10:00-13:00, Loc. Iteu Nou (p).

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.

