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Ordinea stingerii
datoriilor ﬁscale în 2018
Colectarea creanțelor ﬁscale este reglementată la
titlul VII din Codul de procedură ﬁscală, un capitol distinct ﬁind dedicat stingerii
creanțelor ﬁscale prin plată,
compensare și restituire.

În situaţia în care un contribuabil datorează mai multe
tipuri de obligații ﬁscale, iar
suma plătită nu este suﬁcientă
pentru a stinge toate obligațiile, Codul de procedură ﬁscală stabilește o ordine clară de
stingere a datoriilor. Mai mult,
contribuabilul are dreptul de a
solicita o înștiințare cu privire
la modul în care a fost efectuată stingerea obligațiilor ﬁscale,
iar unitatea ﬁscală competentă
trebuie să îi furnizeze informațiile cerute cu cel puțin 5 zile
înainte de următorul termen de
plată a obligațiilor ﬁscal. Conform Codului de procedură ﬁscală, dacă un debitor datorează
mai multe tipuri de obligații
ﬁscale (impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând
creanţe ﬁscale), iar suma plătită nu este suﬁcientă pentru a
stinge toate obligațiile, atunci
ordinea de stingere a obligațiilor ﬁscale este următoarea:
toate obligațiile ﬁscale principale, în ordinea vechimii; toate
obligațiile ﬁscale accesorii, în
ordinea vechimii; obligațiile
cu scadențe viitoare, la solicitarea debitorului. Totuși, față
de această ordine a stingerii
obligațiilor ﬁscale, Fiscul local
încasează cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în
ordinea vechimii, chiar dacă
debitorul indică un alt tip de
obligație ﬁscală. În scopul stingerii obligațiilor ﬁscale, vechimea acestora se stabilește,

conform prevederilor Codului
de procedură ﬁscală, astfel: în
funcție de scadență - pentru
obligațiile ﬁscale principale;
în funcție de data comunicării,
pentru diferențele de obligații ﬁscale principale stabilite
de organul ﬁscal competent,
precum și pentru obligațiile
ﬁscale accesorii; în funcție
de data depunerii la unitatea
ﬁscală a declarațiilor ﬁscale
rectiﬁcative, pentru diferențele de obligații ﬁscale principale stabilite de contribuabil/
plătitor, în cazul în care legea
prevede obligația acestuia de
a calcula cuantumul obligației ﬁscale; în funcție de data
primirii, în condițiile legii, a
titlurilor executorii transmise
de alte instituții. Pentru beneﬁciarii unei eșalonări la plată,
ordinea de stingere este următoarea: ratele de eșalonare şi/
sau, după caz, obligațiile ﬁs-

cale de a căror plată depinde
menținerea valabilității eșalonării la plată; sumele datorate
în contul următoarelor rate din
graﬁcul de plată, până la concurența cu suma eșalonată la
plată sau până la concurența cu
suma achitată, după caz. Pentru beneﬁciarii unei amânări la
plată, ordinea de stingere este
următoarea: obligațiile ﬁscale
datorate, altele decât cele care
fac obiectul amânării la plată; obligațiile ﬁscale amânate
la plată. Pentru debitorii care
se aﬂă sub incidența legislației privind insolvența, ordinea
de stingere este următoarea:
obligații ﬁscale născute după
data deschiderii procedurii insolvenței, în ordinea vechimii;
sume datorate în contul ratelor din programele de plăți ale
obligațiilor ﬁscale, cuprinse în
planul de reorganizare judiciară conﬁrmat, precum și obliga-

țiile ﬁscale accesorii datorate
pe perioada reorganizării, dacă
în plan s-au prevăzut calcularea și plata acestora; obligații
ﬁscale născute anterior datei
la care s-a deschis procedura
insolvenței, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală
a acestora, în situația contribuabililor aﬂați în stare de faliment; alte obligații ﬁscale în
afara celor prevăzute mai sus.
În cazul contribuabililor care
beneﬁciază de ajutor de stat
sub formă de subvenții de la
bugetul de stat pentru completarea veniturilor proprii, potrivit legii, se sting cu prioritate
obligațiile ﬁscale aferente perioadei ﬁscale la care se referă
subvenția, indiferent dacă plata este efectuată din subvenție
sau din veniturile proprii.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

MADR: Termen limită la

Depunerea documentelor pentru subvenţia la hectar
Fermierii care au solicitat
în 2017 sprijinul cuplat pentru cultura de sfeclă de zahăr
și legume cultivate în spații
protejate trebuie să depună
la APIA documentele cu care
dovedesc că au utilizat sămânță certiﬁcată. Nerespectarea termenului limită de
depunere a actelor înseamnă
excluderea de la plata subvenției.

Termen 31 ianuarie la sprijinul cuplat sfecla de zahăr. Pentru cultura înﬁinţată începând
cu anul de cerere 2016, fermierii care solicită această subvenție trebuie să facă dovada că
utilizează sămânţă certiﬁcată,
în conformitate cu Legea nr.
266/2002. Documentul oﬁcial
de certiﬁcare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză

oﬁcială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză
oﬁcială cu menţiunea „Necesar
propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de
calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor
menţionate emis într-un stat
membru al Uniunii Europene
sau într-o ţară terţă care are
echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau
eticheta oﬁcială care poate ţine
loc de document de calitate şi
conformitate sau adeverinţa
eliberată de fabrica de zahăr cu
care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei
de zahăr se prezintă la APIA
până la data de 31 ianuarie a
anului următor anului de cerere
curent. Data de 1 februarie re-

prezintă, de asemenea, termen
ﬁnal pentru obţinerea Sprijinului cuplat pentru legume cultivate în spaţii protejate – sere.
Ajutorul se acordă fermierilor
activi pentru următoarele culturi: tomate pentru consum
în stare proaspătă; castraveţi
pentru consum în stare proaspătă sau destinaţi industrializării; ardei pentru consum în
stare proaspătă; varză pentru
consum în stare proaspătă.
Documentul oﬁcial de certiﬁcare a lotului de sămânţă sau
Buletinul de analiză oﬁcială,
cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau
Buletinul de analiză oﬁcială cu
menţiunea „Necesar propriu”
şi „Interzisă comercializarea”
sau documentul de calitate şi
conformitate al furnizorului
sau orice alt document echiva-

lent documentelor menţionate
emis într-un stat membru al
UE sau într-o ţară terţă care
are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE
sau eticheta oﬁcială care poate
ţine loc de document de calitate şi conformitate şi factura de
achiziție a seminței, se depune
la APIA până la data de 1 februarie a anului următor anului
de cerere curent. Documentele
care atestă calitatea seminţelor
certiﬁcate autohtone se vizează în prealabil de Inspectoratul
Teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor
de pe raza teritorială în care
fermierul îşi desfăşoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor
şi materialului săditor.
 Doina A. NEAGOE

Din 27 ianuarie,

Fără anumite
comisioane
percepute de bănci
Începând cu sâmbătă 27 ianuarie, dispar
mai multe comisioane bancare, printre care
și cel de interogare a soldului.
Potrivit prevederilor Legii nr. 258/2017, act
normativ publicat în decembrie 2017 în Monitorul Oﬁcial și care se va aplica de la ﬁnele lunii ianuarie 2018, românii care folosesc un cont
bancar de plăţi cu servicii de bază vor scăpa de
comisioanele percepute pentru deschiderea şi
închiderea acestuia, precum şi de comisionul
pentru retrageri de bani sau comisionul pentru
interogarea soldului. Mai mult, băncile nu vor
mai putea să perceapă anumite comisioane
pentru conturile de plăţi cu servicii de bază,
atunci când este vorba de persoanele ﬁzice cu
venituri lunare peste 60% din câștigul salarial
mediu brut. Concret, instituţiile de credit vor
ﬁ nevoite să ofere gratuit următoarele servicii:
operaţiunile necesare pentru deschiderea şi
închiderea unui cont de plăţi; retragerile de numerar pe teritoriul Uniunii Europene (UE) dintr-un cont de plăţi, la ghişeu sau la bancomate,
în timpul sau în afara programului de lucru al
băncii. În ceea ce privește persoanele ﬁzice
cu venituri lunare aﬂate sub 60% din câștigul
salarial mediu brut sau care în ultimele șase
luni au avut venituri cumulate până sub 60%
din salariul mediu brut, acestea vor beneﬁcia
și de alte gratuități. Mai exact, lista va mai
include serviciile de administrare de cont și
serviciile ce permit depunerile de bani în cont.
Însă retragerile de bani la ghișee sau bancomate vor ﬁ gratuite doar în România, nu și în alte
țări UE. Băncile care vor percepe comisioane
pentru serviciile gratuite stabilite de Legea nr.
258/2017 în cazul conturilor de bază vor risca
să ﬁe amendate cu sume cuprinse între 10.000
şi 50.000 de lei şi restituirea banilor încasaţi
ilegali.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 29.01.2018-02.02.2018
1.Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct de
lucru Aleșd
29.01.2018 08:00-15:00, Loc. Tinăud (p).
29.01.2018 08:00-16:00, Loc. Gheghie (p), Aleșd cu
str.: Lunca Crișului, Avram Iancu, Târgului.
2. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Beiuș - Punct
de lucru Salonta
29.01.2018-02.02.2018 08:00-16:00 Loc. Ciumeghiu
(p).
3. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Oradea
29.01.2018-02.02.2018, 09:00-17:00, Loc. Oradea cu
str.: Sovata, Dobreștilor, Sf. Apostol Andrei, Nufărului,
Bumbaului, Morii, Ialomiței, Constantin Noica, Constantin Nottara, Ciheiului, Agricultorilor, Leonardo da Vinci,
Liszt Ferencz, Lanului, Umbrei, Sânmartin.
4. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Rural
29.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Cheriu (p), Tăutelec (p),
Cordău (p), Livada (p).
Săptămâna 29.01.2018-02.02.2018 - Suplimentare
1.Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Oradea
29.01.2018-02.02.2018 09:00-17:00, Loc. Oradea cu
str.: Constantin Nottara, Ciheiului, Agricultorilor, Leonardo da Vinci, Liszt Ferencz, Lanului, Umbrei, Sânmartin.

