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ANAF: Precizări legale privind

Modiﬁcările la scutirile
de impozit
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii că noile
modiﬁcări au fost introduse
prin HG nr. 354/2018.
Astfel, „În înțelesul art. 60
pct. 1 din Codul ﬁscal, scutirea de la plata impozitului pe
venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data
încadrării contribuabilului în
gradul de handicap grav sau
accentuat, conform documentelor justiﬁcative. Pentru a beneﬁcia de prevederile art. 60
pct. 1 lit. a)-c) din Codul ﬁscal, în cazul veniturilor pentru
care angajatorul/plătitorul de
venituri are obligația reținerii
la sursă a impozitului pe venit, contribuabilii au obligația
de a depune la angajatorul/
plătitorul de venituri documentele care atestă încadrarea
în gradul de handicap grav
sau accentuat. Documentele
vor ﬁ prezentate în original și
în copie, angajatorul/plătitorul de venituri păstrând copia
după ce veriﬁcă conformitatea
cu originalul. Pentru veniturile realizate de persoanele
prevăzute la art. 60 pct. 1 lit.
d), documentele justiﬁcative
nu se depun la organul ﬁscal
împreună cu declarația unică
privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate
de persoanele ﬁzice prevăzută
la art. 120 și 122 din Codul ﬁscal, se arhivează la domiciliul
ﬁscal al contribuabililor. De
asemenea, potrivit prevederilor art. 60 pct. 2 din Codul
ﬁscal, condițiile privind acordarea facilității ﬁscale de către

angajator angajaților care desfășoară activitatea de creare
de programe pentru calculator
se stabilesc prin Ordin comun
al ministrului comunicațiilor
și societății informaționale, al
ministrului muncii și justiției
sociale, al ministrului educației naționale și al ministrului
ﬁnanțelor publice. Pentru acordarea facilității ﬁscale nu este
necesar acordul instituțiilor
emitente ale actului normativ
menționat. Scutirea de la plata impozitului se acordă doar
persoanelor care realizează
venituri din salarii și asimilate
salariilor prevăzute la art. 76
alin. (1)-(3) din Codul ﬁscal, ca
urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și
inovare deﬁnită conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea științiﬁcă și
dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modiﬁcări și comple-

tări prin Legea nr. 324/2003,
cu modiﬁcările și completările
ulterioare, care sunt incluse în
proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare. Persoanele ﬁzice care realizează venituri din
salarii și asimilate salariilor
ca urmare a desfășurării altor
activități decât cele de cercetare-dezvoltare și inovare prevăzute la alin. (1) nu beneﬁciază
de scutirea prevăzută la art. 60
pct. 3 din Codul ﬁscal.” Totodată, la capitolul I secțiunea 1,
după punctul 21 a fost introdus
un nou punct - punctul 22 - cu
următorul cuprins: “22. (1) În
înțelesul art. 60 pct. 4 din Codul ﬁscal, scutirea de la plata
impozitului pe venit se acordă
persoanelor ﬁzice ca urmare a
desfășurării activității pe bază
de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12
luni de către angajatorul care
desfășoară activități cu carac-

ter sezonier în cursul unui an,
corespunzătoare următoarelor
coduri CAEN: 5510 – «Hoteluri și alte facilități de cazare
similare»; 5520 – «Facilități
de cazare pentru vacanțe și
perioade de scurtă durată»;
5530 – «Parcuri pentru rulote,
campinguri și tabere»; 5590 –
«Alte servicii de cazare»; 5610
– «Restaurante»; 5621 – «Activități de alimentație (catering)
pentru evenimente»; 5629 –
«Alte servicii de alimentație
n.c.a.»; 5630 – «Baruri și alte
activități de servire a băuturilor». În înţelesul legii, caracterul sezonier al unei activități
presupune o perioadă care se
repetă de la an la an, în care
anumite activități se impun a ﬁ
realizate pe durate relativ ﬁxe
în funcție de anotimp/de sezon.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

PAC 2021 – 2027: Schimbări legate de

Subvenţiile pentru fermierii mici şi mijlocii
Schimbările urmăresc să
vină în sprijinul fermierilor
şi să asigure o agricultură
europeană mai sustenabilă,
competitivă şi proﬁtabilă.

Comisia Europeană propune
ca Politica Agricolă Comună
post 2020 să ﬁe una simpliﬁcată, care să ofere statelor membre o mai mare ﬂexibilitate,
deopotrivă în distribuirea fondurilor europene şi domeniile
în care acestea vor ﬁ direcţionate. Concret, statele membre
vor avea mai multă ﬂexibilitate
în utilizarea fondurilor euro-

pene, astfel încât să conceapă
programe care să răspundă nevoilor fermierilor într-un mod
cât mai eﬁcient. Astfel, statele
membre vor avea posibilitatea
de a transfera până la 15% din
alocările lor ﬁnanciare ﬁe către
plăţile directe, ﬁe către proiectele de dezvoltare rurală. Plăţile directe vor rămâne o componentă esenţiala a PAC, însă
prioritatea principală va consta
în susţinerea fermelor mici
şi mijlocii având în vedere că
acestea reprezintă majoritatea
exploataţiilor din spaţiul intracomunitar. În ceea ce priveşte

plăţile directe, acestea vor înregistra o plafonare şi nu se va
putea acorda o sumă mai mare
de 100.000 euro per fermă.
Această măsură urmăreşte să
asigure o distribuire echitabilă a fondurilor. Totuşi, fermele
mici şi mijlocii vor primi un
sprijin ﬁnanciar mai mare pe
hectarul de teren agricol, iar
ţările membre vor trebui să
dedice 2% din alocarea ﬁnanciară aferentă plăţilor directe
doar pentru susţinerea tinerilor
fermieri. De asemenea, în noul
exercitiu ﬁnanciar al PAC se
va pune un mai mare accent pe

protejarea mediului înconjurător, prevenirea schimbărilor
climatice. Un ultim aspect: statele membre vor trebui să creeze propriile scheme ecologice,
ﬁnanţate din bugetele lor naţionale, prin care să se realizeze
mai mult decât impun normele
europene obligatorii. Cel puţin
30% din ﬁecare alocare naţională pentru plăţile directe
destinate dezvoltării rurale va
ﬁ folosită pentru măsurile de
climă şi mediu.
 Doina A. NEAGOE

Clubul Sportiv Bihorul Beiuş organizează concurs
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a
postului contractual de execuţie, vacant:
 Muncitor necaliﬁcat.
Condiţii de ocupare a posturilor contractuale:
Condiţii generale prevăzute la art. 3 din Hotărârea
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
şi trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările şi modiﬁcările ulterioare.
Condiţii speciﬁce:
Studii generale, după caz;
Vechimea minimă în specialitatea studiilor absolvite
– nu necesită.
Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Beiuş, judeţul Bihor în data de 12.07.2018, ora
10.00 – proba practică, 18.07.2018, ora 10.00 – interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la data publicării
în Monitorul Oﬁcial al României, partea a III a, la sediul Clubului Sportiv Bihorul Beiuş, respectiv până în
29.06.2018.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G.
286/pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
completările şi modiﬁcările ulterioare.
Bibliograﬁa se aﬁşează la sediul Clubului Sportiv Bihorul Beiuş, judeţul Bihor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului
Sportiv Bihorul Beiuş şi la numărul de telefon 0760/654585.
(411)
Clubul Sportiv Bihorul Beiuş organizează concurs
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului contractual de execuţie, vacant:
 Economist, grad II.
Condiţii de ocupare a postului contractual:
Condiţii generale prevăzute la art. 3 din Hotărârea
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
completările şi modiﬁcările ulterioare.
Condiţii speciﬁce:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durata absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţe economice;
Vechimea minimă în specialitatea studiilor absolvite
– minim 3 ani.
Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Beiuş, judeţul Bihor, în data de 12.07.2018, ora
10.00 – proba scrisă 18.07.2018, ora 10.00 – interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la data publicării
in Monitorul Oﬁcial al României, partea a III a, la sediul Clubului Sportiv Bihorul Beiuş, respectiv până în
29.06.2018.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G.
286/pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
completările şi modiﬁcările ulterioare.
Bibliograﬁa se aﬁşează la sediul Clubului Sportiv Bihorul Beiuş, judeţul Bihor. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Clubului Sportiv Bihorul Beiuş şi la numărul de telefon 0760/654-585.
(410)

„INSOLVENCY & LAW” IPURL, lichidator judiciar al S.C. BAC EXIM S.R.L., organizează licitaţie cu strigare pentru vânzarea
imobilului situat în loc. Haieu-417501, com.
Sânmartin, jud. Bihor, reprezentând în natură în suprafaţă de 179/483 mp, înscris în CF
52201 Sânmartin, nr. cadastral 52201, cu preţ
de pornire în valoare de 486 Euro + TVA. Licitaţia va avea loc la data de 29.06.2018, ora
14.00, la Oradea, str. George Enescu nr. 1, ap.
11 parter, jud. Bihor. Pot participa la licitaţie
persoanele care achită garanţia de participare de 10% din preţul de pornire, care trebuie
depusă până la cel târziu ora anunţată pentru
licitaţie.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.
0040 742012172 sau la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. G. Enescu, nr. 1, ap. 11,
parter, jud. Bihor.
(423)

