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ANAF: Depunerea D205

Termen ﬁnal – 28 februarie
Potrivit prevederilor legale, declaraţia nu mai trebuie
depusă de către plătitorii de
venituri din salarii (sau asimilate salariilor). În schimb,
alte categorii de plătitori de
venituri au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim
de reținere la sursă a impozitului.
Concret, declarația trebuie
completată și depusă până cel
târziu pe 28 februarie 2018,
pentru anul 2017, de către contribuabilii care achită următoarele tipuri de venituri: venituri din dividende; venituri din
dobânzi; venituri din lichidarea unei persoane juridice; venituri din premii; venituri din
jocuri de noroc cu impunere
ﬁnală; venituri din alte surse;
venituri din pensii; venituri
realizate de persoanele ﬁzice
dintr-o asociere fără personalitate juridică constituită cu o
persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016
privind impozitul speciﬁc unei
activități.
De precizat că ultimele două
categorii de venituri au fost

BNR:

introduse la ﬁnalul anului
trecut, prin intermediul Ordinului ANAF nr. 3.726/2017.
Totodată, D205 trebuie depus
și de organizatorii/plătitorii
de venituri din jocuri de noroc
sau intermediarii/societățile
de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate care trebuie să
raporteze, din acest an, câștigurile, respectiv pierderile din
transferul titlurilor de valoare
și orice alte operațiuni cu instrumente ﬁnanciare, inclusiv

instrumente ﬁnanciare derivate, precum și din transferul
aurului ﬁnanciar, venituri din
jocuri de noroc la distanță, festivaluri de poker.
Potrivit legii, D205 se depune la unitatea ﬁscală la care
plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența ﬁscală. Plătitorii de venituri au obligația
depunerii declarației la organul ﬁscal central competent,
în format electronic (format
PDF, cu ﬁșier XML atașat),
pe suport optic, care va ﬁ în-

soțit de exemplarul în format
hârtie, semnat, potrivit legii.
De precizat că prevederile privind modul de completare, respectiv depunerea Declarației
informative privind impozitul
reținut la sursă, veniturile din
jocuri de noroc și câștigurile/
pierderile din investiții, pe beneﬁciari de venit – D205 sunt
incluse în Ordinul ANAF nr.
3.695/2016.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

MADR:

Creşterea deﬁcitului Precizări privind
de cont curent
grupurile de producători
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deﬁcit de peste 6,464 miliarde
de euro, în perioada ianuarie - decembrie
2017, în creştere cu 84,79% comparativ cu
perioada similară din 2016, se arată într-un
comunicat de presă al Băncii Naţionale a
României (BNR).

Condiţiile de înﬁinţare a grupului
de producători pentru sectorul fructelor şi legumelor sunt asemănătoare
cu condiţiile impuse pentru acordarea statutului de grup de producători
în alte sectoare, cu mici modiﬁcări.

Potrivit BNR, balanţa bunurilor şi balanţa
veniturilor primare au consemnat deﬁcite mai
mari cu 2,774 miliarde de euro, respectiv cu
566 milioane euro, iar balanţa serviciilor şi
balanţa veniturilor secundare au înregistrat
excedente mai mari cu 239 milioane euro, respectiv cu 135 milioane euro. În perioada ianuarie - decembrie 2017, datoria externă totală
a crescut cu 1,044 miliarde de euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat
68,754 miliarde de euro la 31 decembrie 2017
(73,2% din totalul datoriei externe), în scădere
cu 1,3% faţă de 31 decembrie 2016. Datoria
externă pe termen scurt a înregistrat, la 31
decembrie 2017, nivelul de 25,200 miliarde
de euro (26,8% din totalul datoriei externe),
în creştere cu 8,3% faţă de 31 decembrie 2016.
 Doina A. NEAGOE

Astfel, persoana juridică care solicită
înﬁinţarea grupului de producători trebuie să îndeplinească anumite condiţii.
În primul rând, grupul care urmează să
ia ﬁinţă trebuie să ﬁe constituit din minimum 5 membri şi să poată dovedi că
valoarea producţiei comercializate de
membrii grupului a fost de minimum
1.000.000 lei, valoare calculată pe o
perioadă de maximum 12 luni, producţie înregistrată cu un an înainte de a se
depune cererea de înﬁinţare a grupului
de producători. În situaţia în care grupul de producători nu deţine date istorice privind producţia sau nu dispune
de suﬁciente documente justiﬁcative
pentru a dovedi valoarea producţiei, se
va calcula valoarea medie a producţiei
înregistrată de membrii viitorului grup
de producători, pe ultimii 3 ani dinain-

INS:

tea depunerii cerererii de înﬁinţare a
grupului. Potrivit legii, organizaţiile de
producători vor acţiona întotdeauna în
numele şi în interesul membrilor. De
asemenea, ﬁecare membru al asociaţiei
de producători nou înﬁinţată nu poate
părăsi organizaţia mai devreme de un
an. Odată cu îndeplinirea acestei condiţii, membrul/membrii care doresc să
părăsească organizaţia o pot face numai dacă au fost îndeplinite condiţiile
stabilite de adunarea generală a membrilor asociaţiei de producători. Pentru
a părăsi organizaţia, membrii vor trebui
să trimită o înştiinţare scrisă asociaţiei
de producători, care va deveni efectivă
după 15 zile de la depunerea sa. De precizat că orice decizie luată asupra componenţei grupului, numărul de membri
sau alte schimbări organizaţionale trebuie comunicate către MADR şi APIA,
în termen de 30 de zile de la adoptarea
acestei decizii de către adunarea generala a membrilor organizaţiei de producători.
 Doina A. NEAGOE

Avans economic de 7% în 2017
Economia România a consemnat un avans de 7% în
anul 2017 comparativ cu anul
precedent, iar în ultimul trimestru al anului trecut, faţă
de perioada similară din
2016, avansul Produsului Intern Brut a încetinit la 6,9%

(serie brută) de la 8,8% în
T3, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

Faţă de trimestrul III din
2017, în ultimele trei luni ale
anului economia României a
crescut cu 0,6%. Aceasta este

cea mai semniﬁcativă creştere
economică din ultimii 10 ani
în condiţiile în care un avans
similar al PIB, respectiv 6,9%,
a fost consemnat în anul 2007.
Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a revizuit în creştere la 6,1% proiecţia privind

avansul Produsului Intern Brut
(PIB) în acest an, în varianta
de iarnă a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, după
ce, în toamnă, instituţia estima
o creştere economică de 5,5%
pentru 2018.
 D. A. N.

INS: În ianuarie, cele
mai mari scumpiri
la legume - fructe

Potrivit datelor Institutului Naţional de
Statistică (INS), fructele proaspete, legumele, conservele de legume şi citricele sunt
mărfurile alimentare care s-au scumpit cel
mai mult în ianuarie 2018 faţă de ultima
lună din 2017.
În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare,
cele mai importante creşteri de preţuri au fost
consemnate în cazul gazelor, energiei electrice şi energiei termice. Statistica INS arată că
fructele proaspete s-au scumpit în prima lună
a acestui an cu 3,10%, în comparaţie cu luna
anterioară, legumele şi conservele din legume - cu 2,58%, la fel şi citricele şi alte fructe
meridionale. De asemenea, preţul la fasolea
boabe a crescut cu 1,58%, iar la cartoﬁ cu
1,32%. Pe de altă parte, cele mai mari scăderi
de preţuri au fost consemnate la ouă (-1,98%),
zahăr (-0,52%) şi bere (-0,07%). La gaze preţul
a urcat cu 3,79% în ianuarie 2018, faţă de
decembrie 2017, în timp ce la energie electrică - s-a majorat cu 2,30%. De asemenea, şi la
energie termică preţul s-a majorat cu 2,14%. În
sectorul de servicii, creşteri mai semniﬁcative
au fost consemnate, în ianuarie 2018, în cazul
abonamentelor auto, cu 0,62%, al serviciilor de
igienă şi cosmetică (+0,58%) şi al serviciilor
de îngrijire medicală (+0,51%). Rata anuală a
inﬂaţiei a urcat în ianuarie 2018 la 4,3%, de la
3,3% în decembrie 2017 - potrivit INS.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 19.02.2018-24.02.2018
Reanunțate cu 2 zile
1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Aleșd
19.02.2018 08:00-16:00, Loc. Gheghie (p).
19.02.2018 08:00-15:00, Loc. Măgești (p), Beznea (p).
2. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Marghita
19.02.2018 09:00-17:00, Loc. Chiraleu cu nr.: 1-41;
143-235; Sînlazăr cu nr.: 24-32; 51-73; 110-160.
3. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Salonta
19.02.2018-23.02.2018 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, Puskin, Tompa Mihaly, Jóthe
Gergely, Avram Iancu, Șarcadului, Emile Zola, Decebal,
Războieni, Regele Ferdinand, Menumorut, Győri Jakab,
Ion Ilariu, Radnóti Miklós, Aradului, Mihail Sadoveanu,
22 Decembrie, Bajza József, Aradului, Republicii (p), Pelok Benedek, Kalvin (p), P-ța. Democrației (p).
19.02.2018 09:00-15:00 Loc Salonta cu str.: Mihai Viteazul, Kulin György, Horea, Cloșca, Crișan, Tincii, Rozelor, Nouă, p-ța Victoriei.
4. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Beiuș - Punct
de lucru Beiuș
19.02.2018 - 09:00-17:00 Loc. Beiuș cu str.: Horia, Crișului, Pescarilor, Arinilor, Ghioceilor, Brândușei, 22 Decembrie, Crișan, Cloșca, loc. Sânmartin de Beiuș.
5. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Oradea
19.02.2018-23.02.2018 09:00-17:00, Loc. Oradea cu
str.: Sovata (p), Tușnadului, Aluminei (p), Ialomiței, Constantin Noica, Nufărului (p), Ialomiței, Nufărului (p),
Constantin Noica, Cihei (p), Sânmartin (p).
6. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Rural
19.02.2018, 09:00-17:00, Loc. Stracos, Tămășeu, Niuved, Alparea.
19.02.2018, 09:00-17:00, Loc. Cetariu, Burzuc, Almașul Mic, Chioag (p).
19.02.2018, 09:00-17:00, Loc. Sărsig, Hăucești, Ciulești, Gurbești, Săliște, Spinuș.

Săptămâna 22.02.2018-02.03.2018
Suplimentare
1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Oradea
22.02.2018 09:00-17:00 Loc. Oradea cu str: Meșteșugarilor, Barcăului, Alexandru Sahia, Mangaliei, Arțarilor, p-ța. Devei, Piteștilor, Greierului, Hațegului, Furnicii, Oașului, Iacobinilor, Abraham Lincoln, Jimboliei,
P-ța. Bobâlnei, Henrik Ibsen, Zambilelor, George Țițeica, Aurel Vlaicu, George Whashington, Salciei, C. Mille, Aviatorilor, Belșugului, Clopoțeilor, Magheranului,
Înfrățirii, Sirenei, Lipovei.
22.02.2018 09:00-17:00 Loc. Oradea cu str.: Mareșal
Averescu, Calea Clujului (p), Râului, Seleușului, P-ța.
Nucetului, Eforiei, Năsăudului, Căprioarei, Turzii, Velența, Tăbăcarilor, Țiglarilor, calea Borșului - cămin nefamiliști.
2. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Salonta
19-23.02.2018 09:00-15:00 Loc Salonta cu str.: Mihai
Viteazul, Kulin György, Horea, Cloșca, Crișan, Tincii,
Rozelor, Nouă, P-ța Victoriei.

