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ANAF: Prevederi 2018 –

Scutirea de la plata impozitului
pentru proﬁtul reinvestit
Potrivit Codului Fiscal,
proﬁtul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi
aparate de casă, de control
şi de facturare, în programe informatice, precum şi
pentru dreptul de utilizare
a programelor informatice,
produse şi/sau achiziţionate,
inclusiv în baza contractelor
de leasing ﬁnanciar, şi puse
în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii
economice, este scutit de impozit.
Proﬁtul investit reprezintă
soldul contului de proﬁt și pierdere, respectiv proﬁtul contabil brut cumulat de la începutul
anului, obținut până în trimestrul sau în anul punerii în
funcțiune a activelor. Prevederile legale se aplică pentru activele considerate noi, potrivit
normelor metodologice. Pentru
activele prevăzute de lege, care
se realizează pe parcursul mai
multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru investiţiile puse în funcţiune parţial
în anul respectiv, în baza unor
situaţii parţiale de lucrări. Scutirea de impozit pe proﬁt aferentă investițiilor realizate se
acordă în limita impozitului pe
proﬁt datorat pentru perioada
respectivă. Scutirea se calculează trimestrial sau anual.

Euroobligaţiuni cu
maturităţi de 12 şi 20 ani

România a atras două miliarde euro din pieţele externe, printr-o emisiune de euroobligaţiuni în două tranşe, cu maturităţi de 12 şi 20
ani, înregistrând cele mai mici marje de risc de
credit pentru aceste maturităţi. Potrivit informării Ministerului Finanţelor Publice (MFP),
tranzacţia face parte din planul de ﬁnanţare
externă aferent lui 2018, prin această emisiune
România asigurând o parte importantă din
necesarul de ﬁnanţare externă pentru acest
an. Cererea totală a cumulat peste 5,3 miliarde
euro, provenind din aproximativ 300 de ordine
de subscriere din partea investitorilor, cererea
ﬁnală la nivelul preţului stabilit depăşind patru
miliarde euro (1,7 miliarde euro pentru tranşa
de 12 ani şi 2,4 miliarde euro pentru tranşa
de 20 de ani). MFP preciza, recent, că are în
vedere, pentru acest an, atragerea de resurse
ﬁnanciare din pieţele externe, prin emiterea de
euroobligaţiuni, într-un volum de 4,5 - 5 miliarde euro.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 05.02.2018-09.02.2018

Suma proﬁtului pentru care s-a
beneﬁciat de scutirea de impozit pe proﬁt, mai puțin partea
aferentă rezervei legale, se
repartizează la sfârșitul exercițiului ﬁnanciar, cu prioritate
pentru constituirea rezervelor,
până la concurența proﬁtului
contabil înregistrat la sfârșitul
exercițiului ﬁnanciar. În cazul
în care la sfârșitul exercițiului
ﬁnanciar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează
recalcularea impozitului pe
proﬁt aferent proﬁtului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma proﬁtului investit. Contribuabilii

APIA: Pentru obţinerea
de subvenţii,

care beneﬁciază de scutirea de
la plata impozitului au obligația de a păstra în patrimoniu
activele respective cel puțin o
perioadă egală cu jumătate din
durata de utilizare economică,
stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu
mai mult de 5 ani. În situaţia
nerespectării acestei condiţii,
pentru sumele respective se recalculează impozitul pe proﬁt
și se percep creanțe ﬁscale accesorii, de la data aplicării facilității, în acest caz, contribuabilul are obligația depunerii
declarației ﬁscale rectiﬁcative.
Potrivit legii, nu intră sub

incidența acestor prevederi
activele care: sunt transferate în cadrul operațiunilor de
reorganizare; sunt înstrăinate
în procedura de lichidare/faliment; sunt distruse, pierdute,
furate sau defecte și înlocuite,
în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau conﬁrmate în mod corespunzător
de contribuabil (spre exemplu,
în cazul activelor furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare
emise de organele judiciare).
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

MADR: Plata pentru înverzire –

Fermierii - obligaţi să Obligaţii care trebuie
îndeplinite de către fermieri
se înscrie la ANAF!
Plata pentru practici agricole be- suprafaţă aplică în mod obligatoriu pe
Noua măsură va avea impact mai ales în
sectorul de creștere a ovinelor unde o mare
parte dintre beneﬁciarii de subvenții agricole nu sunt ﬁscalizați și, în prezent, fac
dovada activităților agricole pe baza documentelor suplimentare impuse de deﬁniția
de fermier activ.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale modiﬁcă regulile de eligibilitate pentru
accesarea subvențiilor APIA, iar una dintre
schimbările importante vizează deﬁniția fermierului activ. ”Începând cu anul de cerere
2019, statutul de fermier activ se stabilește și
prin veriﬁcarea înregistrării persoanelor ﬁzice
și juridice, și a formelor asociative de persoane ﬁzice sau juridice, pentru activitățile lor
agricole, în Registrul contribuabililor/plătitorilor, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), potrivit art. 91 din
Codul de procedura ﬁscală - se arată în proiectul de act normativ publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
De precizat că în afară de această schimbare,
regulile pentru fermierul activ rămân valabile
la fel ca și în anul de cerere 2017.
 Doina A. NEAGOE

neﬁce pentru climă şi mediu (plata
pentru înverzire) se acordă fermierilor care aplică practicile prevăzute
de lege în funcţie de speciﬁcul exploataţiei şi/sau structura culturilor.
Fermierii care practică sistemul de
agricultură ecologică şi deţin un document justiﬁcativ emis de un organism de inspecţie şi certiﬁcare aprobat
de MADR, potrivit prevederilor art.
29 alin. (1) din Regulamentul (CE)
834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice,
precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 beneﬁciază implicit de plata pentru practici agricole
beneﬁce pentru climă şi mediu pentru
suprafeţele în conversie sau certiﬁcate
ale exploataţiei, utilizate pentru producţia ecologică. Fermierii care au întreaga exploataţie ocupată cu culturi
permanente beneﬁciază implicit de
plata pentru practici agricole beneﬁce
pentru climă şi mediu. Concret, fermierii care au dreptul la plata unică pe

toate hectarele lor eligibile următoarele
practici agricole beneﬁce pentru climă
şi mediu: diversiﬁcarea culturilor; menţinerea pajiştilor permanente existente;
prezenţa unei zone de interes ecologic
pe suprafaţa agricolă. Cuantumul plăţii
pentru înverzire pe hectarul eligibil se
calculează anual prin împărţirea plafonului stabilit la numărul total de hectare eligibile. Cuantumul plăţii pentru
înverzire se stabileşte anual prin HG.
 Doina A. NEAGOE

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Aleșd
08.02.2018 08:00-15:00, Loc. Cacuciu Nou.
08.02.2018 08:00-16:00, Loc. Gheghie (p).
2. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Salonta
08.02.2018 08:00-16:00 Loc. Ciumeghiu (p), Cefa (p),
Salonta cu str.: Vasile Alecsandri, Balogh Péter, Tompa
Mihály (p), Batthyany Lajos (p), Constituției, Olimpiadei,
Darwin, George Enescu, Roman Ciorogariu, Alexandru
cel Bun, Avram Iancu, Șarcadului, Emile Zola, Decebal,
Războieni, Regele Ferdinand, Menumorut, Győri Jakab,
Ion Ilariu, Radnóti Miklós, Aradului, Mihail Sadoveanu,
22 Decembrie, Bajza József.
89.02.2018 09:00-15:00 Loc. Ianoșda.
3. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Marghita
08.02.2018 09:00-17:00 Loc. Creștur.
4. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Beiuș - Punct
de lucru Beiuș
08.02.2018 08:00-15:00 Loc. Beiuș cu str.: Traian, Viorelelor, Călugăreni, Liliacului, Iancu de Hunedoara, Teiului, Salcâmilor, Nicolae Grigorescu, Ady Endre, Nicolae
Tonitza, Plopilor, Traian Vuia.
5. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Oradea
08.02.2018 09:00-17:00, Loc. Oradea cu str.: Nufărulu
(p), Ialomiței, Constantin Noica, Peneș Curcanul, Ioan
Cantacuzino, Moldovei, Zimbrului, Locomotivei, Michelangelo.
6. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Rural
08.02.2018, 09:00-17:00, Loc. Cetariu (p), Tăutelec (p),
Livada (p), Cordău (p), Burzuc (p), Chioag (p), Almașul
Mic (p).
08.02.2018, 09:00-17:00, Loc. Spinuș, Săliște, Gurgești, Ciulești, Hăucești, Sărsig.
Săptămâna 05.02.2018-09.02.2018 - Suplimentare
1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Salonta
08.02.2018-09.02.2018 09:00-15:00 Loc. Salonta cu
str.: Republicii (p), Regele Carol I.

CABINET INSOLVENŢĂ RUSU
CONSTANTIN

deschiderea procedurii insolvenţei împotriva:

În cazul în care înregistraţi creanţe faţă de
debitoare, vă solicităm să depuneţi cerere de
admitere a creanţelor, în două exemplare, la
registratura Tribunalului Bihor.
Informaţii tel. 0741/50-46-29.
(64)

