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ANAF: Pentru persoanele ﬁzice –

Completarea Registrului
de evidenţă ﬁscală
Registrul de evidenţă ﬁscală are ca scop înscrierea informaţiilor care stau la baza
determinării venitului net
anual/pierderii nete anuale
cuprins/cuprinse în Declaraţia privind venitul realizat
din România.

Începând cu luna mai a
acestui an, a intrat în vigoare
Ordinul nr. 3254/2017 privind
Registrul de evidenţă ﬁscală
pentru persoanele ﬁzice - contribuabili potrivit titlului IV
din Legea nr. 227/2015 privind
Codul ﬁscal. Contribuabilii
care realizează venituri din
activităţi independente pentru
care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit
au obligaţia să completeze în
Registrul de evidenţă ﬁscală
numai partea referitoare la venituri. Contribuabilii care realizează venituri din drepturi
de proprietate intelectuala pot
completa în Registrul de evidenţă ﬁscală numai partea referitoare la venituri sau îşi pot
îndeplini obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit.
Atenţie! Contribuabilii care
realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi au optat pentru stabilirea
impozitului ca impozit ﬁnal,
potrivit prevederilor art. 73
din Codul ﬁscal, nu au obligaţia de completare a Registrului

Start-Up Nation:

de evidenţă ﬁscală. În cazul în
care activitatea se desfăşoară
în cadrul unei asocieri, obligaţiile referitoare la Registrul de
evidenţă ﬁscală îi revin asociatului desemnat care răspunde
pentru îndeplinirea obligaţiilor
asociaţiei faţă de autorităţile
publice.
Registrul de evidenţă ﬁscală
se completează anual cu totalul
veniturilor şi totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în anul curent,
pentru întreaga perioadă de
activitate desfăşurată în anul
ﬁscal precedent, până la data
depunerii Declaraţiei privind
venitul realizat din România,
dar nu mai târziu de termenul
de depunere stabilit de lege.
Registrul de evidenţă ﬁscală se
ţine, după caz, pe ﬁecare sur-

Din toamnă a doua ediţie
A doua ediție a programului Start-Up Nation urmează să înceapă în toamnă, cel mai
probabil, cel puțin 10.000 de mici afaceri
urmând să poată lua fonduri nerambursabile de până la 200.000 lei ﬁecare.
Ministerul Finanțelor Publice a prevăzut, în
proiectul primei rectiﬁcări bugetare din 2018,
o majorare cu 1,35 miliarde lei a creditelor de
angajament pentru Ministerul Mediului de
Afaceri, astfel încât Start-Up Nation să debuteze în forță. În total, programul va beneﬁcia
de două miliarde lei. Între timp, la aceeași rectiﬁcare, Ministerul pentru Mediul de Afaceri
va pierde aproape zece milioane lei (credite
bugetare), adică bani care fuseseră puși în buget pentru plăți, de la începutul lui 2018, dar
care au rămas necheltuiți. Pentru a intra în
vigoare, rectiﬁcarea trebuie să ﬁe adoptată de
Guvern.
 Doina A. NEAGOE

să de venit din cadrul ﬁecărei
categorii de venit, astfel încât
venitul brut şi cheltuielile deductibile determinate anual să
corespundă cu cele înscrise în
Declaraţia privind venitul realizat din România sau în Declaraţia anuală de venit pentru
asocierile fără personalitate
juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei ﬁscale,
după caz. Dacă contribuabilul
are mai multe surse de venit,
evidenţăa se ţine pe ﬁecare
sursă de venit în cadrul aceluiaşi registru de evidenţă ﬁscală. Înregistrarea venitului brut
anual în Registrul de evidenţă
ﬁscală se efectuează în funcţie
de natura activităţii, pe ﬁecare
sursă din cadrul ﬁecărei categorii de venit. Constituie venit
brut anual totalul veniturilor

în bani şi în natură realizate în
cadrul unui an ﬁscal, altele decât cele prevăzute la art. 62 şi,
respectiv, la art. 68 alin. (3) din
Codul ﬁscal. Evaluarea veniturilor în natură se efectuează la
preţul pieţei sau la preţul stabilit prin expertiză, în funcţie de
locul şi data primirii acestora.
Registrul de evidenţă ﬁscală
se modiﬁcă ori de câte ori se
constată diferenţe cu privire
la veniturile şi/sau cheltuielile înregistrate iniţial, până
la data depunerii declaraţiei
rectiﬁcative. Acesta se poate
întocmi atât în scris, cât şi în
format electronic, într-un singur exemplar de către contribuabili, fără a se lăsa rânduri
libere.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Submăsura 19.4

Au fost publicate Ghidurile
Pe site-ul AFIR au fost publicate,
de asemenea, şi formularele speciﬁce
de plata valabile pentru submăsura
(sM) 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli
de funcţionare şi animare” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR
2020).

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat pe pagina oﬁcială de internet, www.aﬁr.info, cele mai
recente versiuni ale Ghidului de implementare şi Manualul de procedură
aferente submăsurii 19.4 prin care se
acordă sprijin nerambursabil pentru
cheltuieli de funcţionare şi animare ale
Grupurilor de Acţiune Locală (GAL),
selectate şi autorizate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru programarea ﬁnanciară 2014
- 2020. Printre modiﬁcările în Ghidul
de implementare şi în Manualul de procedură se numără introducerea posibilităţii de a include în aceeaşi tranşă de
plată activităţi prevăzute în cadrul mai
multor rapoarte de activitate şi posibilitatea depunerii rapoartelor prin mijloace electronice. De asemenea, versiunile actuale aduc o serie de clariﬁcări
privind cheltuielile de funcţionare şi

animare în cadrul celor trei contracte de ﬁnanţare subsecvenţe încheiate
între AFIR şi beneﬁciari, dar şi clariﬁcări privind categoriile de cheltuieli
eligibile/neeligibile privind funcţionarea GAL. Alte modiﬁcări se referă la
introducerea formularelor speciﬁce de
achiziţie directă pentru beneﬁciarii ﬁnanţării în cadrul sM 19.4, precum şi a
unei declaraţii privind acceptul pentru
utilizarea datelor cu caracter personal,
semnată şi datată de către reprezentantul legal, în vederea respectării prevederilor europene referitoare la protecţia
datelor personale. Sprijinul public acordat beneﬁciarilor sM 19.4 este 100%
nerambursabil, iar la nivelul ﬁecărei
Strategii de Dezvoltare Locală (SDL),
costurile de funcţionare şi de animare
nu trebuie să depăşească 20% din costurile publice totale efectuate pentru
această strategie. Tipurile de cheltuieli eligibile în cadrul sM 19.4 vizează,
printre altele, cheltuieli cu personalul,
cheltuieli pentru servicii de consultanţă tehnică şi ﬁnanciară, dar şi cheltuieli
pentru sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiţionale
prin care se promovează teritoriul acoperit de GAL.
 Doina A. NEAGOE

2,50%/an

Dobânda de politică
monetară
Consiliul de Administraţie al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică
monetară la nivelul de 2,50%/an.
Potrivit Comunicatului Băncii Naţionale a
României, de asemenea, Consiliul a mai hotărât menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea
de depozit la 1,50% pe an şi a ratei dobânzii
aferente facilităţii de creditare (Lombard) la
3,50% pe an. Totodată, a fost decisă păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor
minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi
în valută ale instituţiilor de credit. În ceea ce
priveşte rata anuală a inﬂaţiei IPC, BNR anunţă că aceasta şi-a stopat creşterea în luna iunie,
rămânând la nivelul de 5,4 la sută, deasupra
intervalului de variaţie al ţintei de inﬂaţie. În
luna iunie, rata medie anuală a inﬂaţiei IPC
a ajuns la 3,6 la sută de la 3,3 la sută în luna
mai. Calculată pe baza indicelui armonizat al
preţurilor de consum, rata medie anuală s-a
situat la 2,9 la sută faţă de 2,6 la sută în luna
mai. Următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată
politicii monetare va avea loc în data de 3 octombrie 2018.
 Doina A. NEAGOE

INS:

Salariul mediu - în creştere
În luna iunie 2018, câştigul salarial mediu
nominal brut a fost de 4.527 de lei, cu 0,7%
mai mare decât în luna mai.
Potrivit datelor Institutului Naţional de
Statistică, cele mai mari valori ale câştigului
salarial mediu nominal net s-au înregistrat în
fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (6.591 de
lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante
(1.557 de lei). Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal
net a crescut cu 14,3%. Indicele câştigului
salarial real a fost de 100,6% pentru luna iunie
2018 faţă de luna precedentă şi, în majoritatea
activităţilor din sectorul economic, nivelul
câştigului salarial mediu net a fost mai mare
decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură şi
ajutoare băneşti, sume din proﬁtul net şi din
alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete
cadou)”.
 Doina A. NEAGOE

A doua emisiune de titluri de stat

Se va închide în 10 zile

Mai sunt doar zece zile lucrătoare până
când se închide cea de-a doua emisiune de titluri de stat din cadrul Programului Tezaur,
ediţia Centenar, destinată exclusiv populaţiei. Aceasta a fost lansată pe 1 august şi se
încheie pe 24 august.
Titlurile de stat, emise de MFP, au o valoare
nominală de 1 leu, o scadenţă la trei ani, o dobândă anuală de 4,5% plătibilă la termenele din
prospectul de emisiune, iar veniturile aferente
sunt neimpozabile. Achiziţionarea de titluri
poate ﬁ efectuată de către persoanele ﬁzice
rezidente majore la data efectuării subscrierii,
precum şi de cele care au participat la emisiunea anterioară, din luna iulie.
Pentru acest scop, poate ﬁ utilizat atât numerarul, cât şi viramentul bancar, plata putând
ﬁ făcută la unităţile operative ale Trezoreriei
Statului şi la oﬁciile Poştei Române. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri
în cadrul unei emisiuni, însă valoarea maximă
cumulată a acestora nu poate depăşi 100.000
de lei. În perioada de subscriere, investitorii au
posibilitatea să solicite anularea sumei subscrise, prin depunerea unei cereri de anulare. După
încheierea perioadei însă, subscrierile sunt
irevocabile şi nu mai pot ﬁ anulate. 

