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ANAF: Prin depăşire plafon

Înregistrarea în scopuri de
TVA – documente necesare
Potrivit art. 316 din Codul
Fiscal, persoana impozabilă
care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică care
implică operaţiuni taxabile,
scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/
sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care
locul livrării/prestării se consideră ca ﬁind în străinătate,
dacă taxa ar ﬁ deductibilă, în
cazul în care aceste operaţiuni
ar ﬁ fost realizate în România
conform art. 297 alin. (4) lit.
b) și d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA
la unitatea ﬁscală competentă,
după cum urmează: înainte de
realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri:
dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care
atinge sau depășește plafonul
de scutire prevăzut la art. 310
alin. (1), cu privire la regimul
special de scutire pentru întreprinderile mici; dacă declară că urmează să realizeze
o cifră de afaceri inferioară
plafonului de scutire prevăzut
la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului
normal de taxă. De asemenea
- dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte
plafonul de scutire (300.000
lei), în termen de 10 zile de la
sfârşitul lunii în care a atins

sau a depăşit acest plafon; dacă
CA realizată în cursul unui an
calendaristic este inferioară
plafonului de scutire (300.000
lei), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
dacă efectuează operaţiuni
scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora.
Documentele necesare pentru înregistrarea în scopuri de
TVA prin depăşire plafon sunt
următoarele: Declaraţia de
menţiuni pentru persoane juridice Formular 010 – 2 exemplare, în original; Cerere de
înregistrare în scopuri de TVA
(Formular 099) – pentru solicitările de înregistrare în scopuri
de TVA conform art. 316, alin.
(12), lit. a) din Codul ﬁscal,

adică în cazul solicitării reînregistrării în scopuri de TVA
ca urmare a anulării codului
de TVA de către autoritatea
ﬁscală, dacă încetează situaţia
care a dus la anulare – original;
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă
societatea desfăşoară sau nu
activităţi economice la sediul
social, la sediile secundare sau
în afara acestora – original;
documentele din care rezultă
deţinerea legală a spaţiului/
spaţiilor cu destinaţie de sediu
social şi/sau sedii secundare
declarate – copie; Declaraţie
pe propria răspundere din care
să rezulte că administratorii şi
asociaţii nu au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor

prevăzute la articolului 2 alin.
(2) din OG nr. 39/2015, în cazul
în care aceştia nu sunt înregistraţi ﬁscal în România – original; documentele de identitate
ale administratorilor şi asociaţilor - copie; dacă este cazul
– documentele care să ateste tipul de viză şi scopul şederii în
România a administratorilor şi
asociaţilor persoane ﬁzice nerezidente – copie; Certiﬁcat de
înregistrare – copie; act constitutiv – copie; balanţa de veriﬁcare la ultima lună închisă şi la
31 decembrie a anului anterior
(dacă este cazul) – original;
Împuternicire pentru depunerea cererii – original.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Programul Naţional Apicol:

Alocare de peste 99,3 milioane lei
Până la data de 1 august se
depun la Centrele judeţene
APIA cererile şi documentele
doveditoare pentru Programul Naţional Apicol (PNA)
pentru anul 2018, anunță instituția printr-un comunicat
de presă.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
informează că în conformitate cu Hotărârea nr. 307/2018
pentru modiﬁcarea și completarea HG nr. 443/2017 privind aprobarea Programului
Național Apicol (PNA) pentru
perioada 2017-2019, valoarea
sprijinului ﬁnanciar alocat din
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
este de 99,34 milioane de lei.
Din acest total, suma de 49,67
milioane de lei reprezintă
contribuția Uniunii Europene
(UE) la programele apicole
naționale, care vor ﬁ distribuiți astfel: - pentru anul 2017 -

32,542 milioane de lei; pentru
anul 2018 - 33,399 milioane de
lei; pentru anul 2019 - 33,399
milioane de lei. Plățile aferente anului 2018 se efectuează la
cursul de schimb de 4,6585 lei/
euro stabilit de Banca Centrală
Europeană (BCE) la data de 29
decembrie 2017. „Menționăm
că plata sprijinului ﬁnanciar se
va efectua de către APIA după
ﬁnalizarea tuturor controalelor aferente cererilor de plată
depuse pentru Programul Național Apicol și după centralizarea sumelor eligibile pentru
veriﬁcarea încadrării în plafonul alocat”, precizează reprezentanţii instituţiei. În ceea ce
privește cheltuielile eligibile,
în cazul apiculturii convenționale, HG 307/2018 prevede
susținerea prețului fără TVA
al medicamentelor achiziționate înainte de data depunerii
cererii de plată de la furnizori
autorizați sanitar-veterinar de
către ANSVSA, pentru co-

mercializare, utilizate pentru
tratarea varoozei pentru întreg
efectivul de albine deținut de
apicultor, conform adeverinței
eliberate de ANZ din care să
reiasă numărul familiilor de
albine deținute, emisă înainte
de efectuarea achizițiilor. De
asemenea, este acoperit prețul
fără TVA al medicamentelor
achiziționate înainte de data

depunerii cererii de plată de la
furnizori autorizați sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, utilizate
pentru tratarea nosemozei,
conform adeverinței eliberate
de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute, emisă înainte de efectuarea achizițiilor.
 Doina A. NEAGOE

MFP: Bilanţuri interimare pentru

Împărţirea trimestrială
a dividendelor
Conform unui proiect de act normativ,
companiile care vor opta pentru împărțirea
trimestrială a proﬁtului vor ﬁ obligate să
întocmească situații ﬁnanciare interimare.
Potrivit unui Proiect de lege pentru modiﬁcarea Legii contabilității nr. 82/1991 și a Legii
societăților nr. 31/1990, companiile vor putea
să dea dividende asociaților sau acționarilor inclusiv trimestrial. „Persoanele (...) care optează
pentru repartizarea trimestrială de dividende
au obligația să întocmească situații ﬁnanciare
interimare”, scrie în document. Totodată, aceste ﬁrme vor avea și alte reguli de respectat. Mai
precis, bilanțurile interimare vor trebui auditate dacă ﬁrmele au obligația auditării statutare
a situațiilor ﬁnanciare anuale sau dacă optează
pentru auditarea acestora. De asemenea, situațiile ﬁnanciare interimare vor trebui veriﬁcate
de cenzori, însă numai dacă bilanțurile anuale
trebuie veriﬁcate de cenzori. Cota-parte din
proﬁtul unei ﬁrme, care se plătește ﬁecărui
asociat al acesteia, constituie, conform Legii
societăților, dividend. Codul ﬁscal stabilește că
veniturile obținute din dividende sunt impozitate cu o cotă de 5%. Atenție! Pentru a intra
în vigoare, proiectul legislativ trebuie adoptat
de Camera Deputaților, promulgată de șeful
statului și publicată în Monitorul Oﬁcial.
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Modiﬁcări la Loteria
bonurilor ﬁscale
Potrivit iniţiatorilor Proiectului de lege
pentru modiﬁcarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea
Loteriei bonurilor ﬁscale, se propune modiﬁcarea mecanismului de selectare a câştigătorilor,
astfel încât să ﬁe asigurată acordarea unui
număr mai mare de premii (din cele maximum
100 care se pot atribui în prezent potrivit legii)
deţinătorilor de bonuri ﬁscale cu valori mici,
de până la 100 de lei, proporţional cu ponderea
pe care aceste bonuri o au în totalul bonurilor
emise de operatorii economici din România.
 Doina A. NEAGOE
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE
INCLUZIVĂ „CRISTAL”
cu sediul în localitatea Oradea, str. Menumorut nr. 41, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă
nedeterminată:
 şofer microbuz şcolar
0,5 normă
Condiţii:
- nivelul studiilor: generale/medii absolvite
cu diplomă sau echivalentă
- vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului – nu se solicită
- posesor permis conducere categoria B.
Concursul se va organiza conform calendarului:
* 15.06.2018, ora 10.00: termenul limită
pentru depunerea dosarelor;
* 28.06.2018, ora 9.00: probă scrisă;
* 28.06.2018, ora 13.00: probă interviu;
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de
concurs, doamna Pintea Laura, tel. 0259/41-7495. (381)

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. 2, de luni până joi,
între orele 9.00-18.00, vineri, între orele
9.00-16.00 şi duminica, între orele 16.0018.00.

