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ANAF:

Eurostat:

Declaraţia 112 se va
depune doar online

Plătim mai mult
pentru alimente
Potrivit analizei Eurostat, alimentele
sunt mai scumpe în România decât în ţări
precum Polonia sau Bulgaria, chiar şi după
reducerea TVA de la 24% la 9%.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
informează
contribuabilii
că, începând cu următorul
termen legal de depunere,
Formularul 112 nu se va mai
înregistra la sediile locale
(ghişeu), declarația urmând
a se depune numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
Potrivit prevederile art.3 alin.(1)
din Ordinul nr.1045/2084/793/2012
pentru aprobarea modelului,
conţinutului, modalităţii de
depunere şi de gestionare a
“Declaraţiei privind obligaţiile
de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate” (Formularul 112),
cu modiﬁcările şi completările ulterioare, persoanele ﬁzice
şi juridice care au calitatea de
angajator sau entităţi asimilate angajatorului, au obligaţia
depunerii declaraţiei 112 prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, secţiunea „Depunere
declaraţii”, prin intermediul
certiﬁcatului digital caliﬁcat.
Declaraţia 112 se utilizează
pentru declararea impozitului pe venit şi a contribuţiilor
sociale datorate, începând cu
obligaţiile aferente lunii iulie
2012, cu termen de depunere
până la data de 25 august 2012
inclusiv. Pentru perioadele de
raportare cuprinse între 1 ianuarie 2011 şi 30 iunie 2012,
Declaraţia 112 se completează
şi se rectiﬁcă, după caz, în con-

formitate cu prevederile HG
nr. 1.397/2010.
Potrivit Instrucţiunilor de
completare a F112 - “Declaraţie privind obligaţiile de plată
a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate”, Anexa nr.7 la Ordinul
nr.1045/2084/793/2012, Declaraţia 112 se depune: trimestrial, până la data de 25 inclusiv
a lunii următoare trimestrului,
de angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care au
obligaţia depunerii trimestriale şi nu au optat pentru depunerea lunară a declaraţiei; lunar, până la data de 25 inclusiv
a lunii următoare, de ceilalţi
angajatori şi entităţi asimilate

angajatorului. Ca modalitate
de depunere a Declaraţiei 112
la unitatea ﬁscală competentă
este prevăzută doar depunerea
prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă, conform legii. Pentru depunerea
declaraţiei, plătitorul trebuie
să deţină un certiﬁcat caliﬁcat,
eliberat în condiţiile Legii nr.
455/2001 privind semnătura
electronică. Un certiﬁcat de
semnătură electronică se obţine de la unul din furnizorii
acreditaţi. Registrul furnizorilor de servicii de certiﬁcare
acreditaţi este stabilit şi publicat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
pe site-ul www.mcsi.ro. Titularul unui certiﬁcat caliﬁcat

poate ﬁ desemnat/împuternicit
pentru semnarea declaraţiilor
ﬁscale de către mai mulţi contribuabili. Declarațiile ﬁscale se depun on-line accesând
site-ul www.e-guvernare.ro,
secțiunea „Depunere declarații” prin intermediul certiﬁcatului digital caliﬁcat. Informaţii suplimentare privind
depunerea declaraţiilor pot ﬁ
obţinute pe site-ul www.anaf.
ro, secțiunea „Servicii on-line”, subsecțiunea „Informaţii
depunere declarații persoane
juridice”, meniuri „Etapele pe
scurt”/„Instrucţiuni de utilizare a serviciului de depunere a
declaraţiilor”.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Atribuţii sporite
APIA: În Bihor, 4.364 de fermieri
pentru comisarii GNM în eşantionul de control
Reprezentanţii instituţiei vor avea dreptul să veriﬁce, ca autoritate publică a statului, orice persoană ﬁzică sau juridică în
domeniul respectării condiţiilor de mediu.

În judeţul nostru, 367 de producători agricoli sunt controlați clasic și
3.997 - prin teledetecție.

Un Proiect de Hotărâre de Guvern, aﬂat în
consultare publică la Ministerul Mediului,
oferă noi atribuţii Gărzii Naţionale de Mediu
(GNM). Concret, comisarii vor putea efectua
veriﬁcări pe timp de zi sau noapte şi chiar în
traﬁc, vor putea solicita documente de la ﬁrme
şi vor putea dispune şi suspendarea activităţii sau sigilarea instalaţiilor. Pentru a acoperi
noi atribuţii, se va angaja personal şi instituţia
va ﬁ reorganizată. Reamintim că GNM este
un corp specializat de inspecție și control,
iar comisarii pot lua măsuri de sancționare,
de conﬁscare a bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenţii în domeniul de
competență. Potrivit prevederilor Proiectului,
comisarii de mediu “controlează activităţile
a căror desfășurare poate avea impact asupra
mediului și/sau poate conduce la deteriorarea
mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor ﬁzice sau juridice care
le desfăşoară”.
 Doina A. NEAGOE

Reamintim că scopul controalelor pe
teren este de a veriﬁca, pe un eşantion
de cereri, condiţiile de acordare a sprijinului. În scopul realizării obiectivelor
de control inspectorii de teren veriﬁcă
pe teren ﬁecare parcelă solicitată pentru sprijin direct, care presupune: eligibilitatea pentru SAPS a suprafeţei
declarate a parcelelor agricole; unde
este cazul, veriﬁcarea clauzei “fermierului activ”; conformitatea cu suprafaţa
minimă a parcelei agricole; utilizarea
declarată a suprafeţei în limitele prevăzute de regulament (pajişti permanente,
sprijin cuplat pe suprafaţă, diversiﬁcarea culturilor, etc.) inclusiv tipurile de
suprafeţe agricole declarate (adică păşune permanentă, teren arabil, cultură
permanentă); alte condiţii stabilite pentru a asigura faptul că parcelele decla-

rate sunt într-adevăr parcelele pentru
care fermierul este îndreptăţit să solicite sprijin, cât şi declararea tuturor parcelelor; toate obligaţiile privind practicile de ecologizare sau echivalente ce
trebuie respectate de către beneﬁciar;
Pentru nerespectarea reglementărilor
legale, pot ﬁ aplicate: sancţiuni pentru
supradeclararea suprafeţelor/efectivelor
de animale; sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale
şi speciﬁce; sancţiuni pentru depunerea
cu întârziere a cererii de plată; sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor; sancţiuni pentru nerespectarea
ecocondiţionalităţii; sancţiuni multianuale. De precizat că, potrivit datelor
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA), la nivel de ţară,
numărul total de producători agricoli
supuşi controlului de către instituţie se
ridică la 76.909.
 Doina A. NEAGOE

Statistica Eurostat indică faptul că România
are, paradoxal, aproape cel mai mare preţ la
făină din Europa Centrală şi de Est. Potrivit
unei statistici Eurostat, un kilogram de făină
costa la noi, în medie, 0,62 de euro (2,75 lei),
anul trecut, faţă de 0,55 de euro (2,44 lei), în
Bulgaria, 0,56 de euro (2,48 lei), în Polonia şi
0,46 de euro (2,04 lei), în Cehia şi Slovacia.
Carnea de porc provine, în mare parte, din
producţia internă. Cu toate astea, Polonia, Bulgaria, Lituania au preţuri mai mici decât noi.
Dacă în România un kilogram de cotlet de porc
costa anul trecut, în medie, 3,91 euro (17 lei),
în Polonia se vindea pentru mai puţin de 3,34
euro (14,8 lei). La carnea de pui avem printre
cele mai mici preţuri din zonă, dar şi aici ne
situăm după Polonia. În timp ce în România
preţul mediu pentru un kilogram de piept de
pui este de 4,63 euro (20,5 de lei), în Polonia
este de 3,67 euro (16,3 lei). Potrivit Eurostat,
Polonia este lider absolut la capitolul preţuri
mici. Românii plătesc mai mult pe alimente decât polonezii ﬁe că vorbim despre făină, zahăr,
carne de porc ori carne de pui.
 Doina A. NEAGOE

Săptămâna 10.10.2016 –15.10.2016
1. CEM (mt + jt) ALEŞD – PL ALEŞD
11.10.2016 orele 08-15 loc. Borod: Cǎtun Fǎget - parțial, Şerani, Beznea – parțial, Delureni – parțial, Aleşd:
Cartier Şoimul: Bloc. M2: Sc: A, B, C, D, Lalelelor, Piaţa
Unirii, Dȃmbovitei, Florilor, Teiului, Tȃrgului
2. CEM (mt + jt) ALEŞD – PL MARGHITA
11.10.2016 orele 09-17 loc. Marghita: str. Gǎrii – parțial, Pocluşa de Barcǎu - parțial
3. CEM (mt + jt) ALEŞD – PL SĂCUENI
11.10.2016 orele 09-15 loc. Curtuişeni – parțial,
Sǎlacea – parțial
orele 09-17 loc. Târguşor
4. CEM (mt + jt) ŞTEI – PL BEIUŞ
11.10.2016 orele 09-17 loc. Suncuiuş, Ioaniş, Dumbrăviţa de Codru, Uileac de Beiuş, Forău, Prisaca, Vǎlanii
de Beiuş, Urviş, Borz, Holod, Vintere
5. CEM (mt + jt) ŞTEI – PL SALONTA
11.10.2016 orele 09-12 loc. Carasǎu – parțial
orele 12-15 loc. Petid – parțial
orele 09-17 loc. Salonta: str. Oradiei – parțial,
I.C.Brǎtianu, Szechenyi Istvan, Jozsef Attila, 7 Iunie,
Haiducilor, I.Cantacuzino, Sportului, Toldi Mikloş, Horea – parțial, Cloşca – parțial
loc. Tinca: str. Republicii, Ştefan Cel Mare, M. Eminescu, Dumbravei, Someşului, Şcolii, Horea, Zorilor,
Târgului, Tudor Vladimirescu, Armatei Române, Dumbravei, Avram Iancu, Mureşului, Traian, Avram Iancu,
Cloșca, Emanuil Gojdu, Andrei Mureșanu, Ţulea Șerban, Mihai Viteazul, Trandaﬁ rilor, Dorobanților, Gheorghe Lazăr, Pădurii, Vasile Alecsandri, I.L. Caragiale,
Crișului, Arany Janos, Prahovei, Victoriei
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL – PL ORADEA
11.10.2016 orele 09-16 loc. Oradea: str. Ronald Reagan, Feldioarei, Grigore Ureche, Țepeş Vodǎ – parțial,
Fǎgǎraşului – parțial, Crişan – parțial, Zlatnei – parțial,
Cloşca – parțial, Golfului - parțial, P-ța 22 Decembrie
– parțial
orele 09-17 loc. Oradea: str. Seleuşului, Rǎzboieni,
Ardealului, Grǎdinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Eftimie Murgu, Timotei Cipariu, Cǎi Ferate, Calea Clujului – parțial, Lǎpuşului - parțial, Meziadului, Alexandru
Cazaban – parțial, Erofte Grigore – parțial, Oneştilor –
parțial, Salcâmilor – parțial, Constantin Brâncoveanu,
Poieniței, William Shakespeare, B-dul Decebal - parțial
7. CEM (mt + jt) MUNICIPAL – PL RURAL
11.10.2016 orele 09-17 loc. Fughiu – parțial, Ceica
– parțial, Sâniob – parțial, Inceşti – parțial, Lǎzǎreni
– parțial, Oşorhei – parțial, Cenaloş – parțial, Sǎrsig –
parțial, Hǎuceşti – parțial, Ciuleşti – parțial, Spinuş –
parțial, Gurbeşti – parțial, Sǎlişte – parțial
8. CEM (mt + jt) ŞTEI – PL ŞTEI
11.10.2016 orele 09-15 loc. Băiţa Sat, Băiţa Plai, Nucet, Lazuri de Beiuş, Cusuiuş, Sudrigiu, Rieni, Cucuceni, Suştiu, Urseşti, Briheni.

