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ANAF: Precizări privind

Regimul ﬁscal al
cheltuielilor de protocol
Agenţia Naţională de Administare Fiscală (ANAF)
reaminteşte contribuabililor
că, potrivit legii, cheltuielile
de protocol reprezintă cheltuielile efectuate de societăți
în relație cu diverși parteneri
de afaceri.
Cheltuielile de protocol reprezintă cheltuieli deductibile
ﬁscal, însă acestea au o deductibilitate limitată la calculul
proﬁtului impozabil. Astfel,
potrivit legii, pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe proﬁt cheltuielile de
protocol sunt deductibile în
limita unei cote de 2% aplicată asupra proﬁtului contabil
la care se adaugă cheltuielile
cu impozitul pe proﬁt şi cheltuielile de protocol. În cadrul
cheltuielilor de protocol deductibile limitat se includ şi
cheltuielile înregistrate cu
TVA colectată pentru cadourile oferite de contribuabil, cu
valoare mai mare de 100 lei.
Pentru persoanele ﬁzice care
obţin venituri din activităţi independente impuse în sistem
real, cheltuielile de protocol
sunt deductibile în limita unei
cote de 2% din baza de calcul
care se determină ca diferenţă
între venitul brut şi cheltuielile
deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse
private, cheltuielile de proto-

col. Cu privire la TVA, în ceea
ce priveşte cadourile acordate partenerilor de afaceri, nu
constituie livrare de bunuri,
iar persoanele impozabile nu
au obligaţia de a colecta TVA
pentru bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul
acţiunilor de protocol dacă
valoarea ﬁecărui cadou oferit
este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA.
Cadoul cuprinde unul sau mai
multe bunuri oferite gratuit. În
situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care
depăşesc individual plafonul
de 100 lei, exclusiv TVA, însu-

mează valoarea depăşirilor de
plafon aferente unei perioade
ﬁscale, care constituie livrare
de bunuri cu plată, şi colectează taxa, dacă taxa aferentă
bunurilor respective este deductibilă total sau parţial. Se
consideră că livrarea de bunuri
are loc în ultima zi lucrătoare
a perioadei ﬁscale în care au
fost acordate bunurile gratuit
şi a fost depăşit plafonul. Baza
impozabilă, respectiv valoarea
depăşirilor de plafon, şi taxa
colectată aferentă se înscriu în
autofactura prevăzută la art.
319 alin. (8) din Codul ﬁscal,
care se include în decontul în-

tocmit pentru perioada ﬁscală
în care persoana impozabilă a
acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a
depăşit plafonul. În ceea ce priveşte serviciile de restaurant şi
catering acordate partenerilor
de afaceri în cadrul acţiunilor
de protocol acestea nu constituie prestări de servicii cu
plată în măsura în care acţiunile de protocol sunt realizate
în scopuri legate de activitatea
economică a persoanei impozabile, neﬁind aplicabil plafonul de 100 lei.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Astăzi, termen limită AFIR: În derulare
la raportările contabile Depunerea cererilor pentru
Submăsura 3.1.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) reaminteşte contribuabililor
că termenul de depunere a raportărilor
contabile la 30 iunie 2018 de către operatorii economici care au această obligaţie, respectiv 16 august, a fost prelungit până la
20 august inclusiv.
Amânarea termenului inţial vine ca urmare
a prevederilor HG nr. 595/2018 privind stabilirea zilelor de 16 şi 17 august ca zile libere.
ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor
persoane juridice că informaţiile necesare îndeplinirii acestei obligaţi declarative sunt publicate în Ordinul Ministerului ﬁnanţelor Publice (MFP) nr. 2531 din 11 iulie 2018 (privind
aprobarea sistemului de raportare contabilă la
30 iunie 2018 a operatorilor economici)
 Doina A. NEAGOE

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
9-18, şi duminica, între orele 16-18.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) reaminteşte că,
de la începutul acestei luni, este în
derulare sesiunea de primire a proiectelor pentru participarea pentru
prima data la schemele de calitate
europene.

Finanţarea proiectelor se asigură prin
Submăsura 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la scheme
de calitate” a Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 si
se acorda fermierilor şi grupurilor de
fermieri legal constituite care participă
pentru prima dată la o schemă de calitate a Uniunii Europene - Denumire
de Origine Protejată (DOP), Indicaţie
Geograﬁcă Protejată (IGP), Specialitate Tradiţionala Garantată (STG), Menţiunea de calitate facultativă „produs
montan” şi Produse ecologice. De asemenea, sunt ﬁnanţate şi proiectele prin
care se asigură participarea pentru prima dată la schemele de calitate pentru
băuturi alcoolice - Denumire de origine

controlată (DOC), pentru vinuri de calitate, Indicaţie Geograﬁcă (IG), pentru
vinuri de calitate şi Băuturi spirtoase
cu Indicaţie Geograﬁcă. Fondurile totale disponibile pentru sesiunea din acest
an prin Submăsura 3.1 sunt în valoare
de 6.108.739 de euro, iar primirea cererilor de ﬁnanţare se va face până la data
de 31 decembrie 2018, ora 16.00. Întocmirea cererilor de ﬁnanţare se realizează conform Ghidului solicitantului şi a
anexelor aferente acestuia, disponibile
gratuit pe pagina de internet a AFIR –
www.aﬁr.info, la secţiunea „Investiţii
PNDR”, iar depunerea documentaţiei
se realizează on-line, pe pagina oﬁcială de internet a Agenţiei. De precizat
că depunerea cererilor de ﬁnanţare se
poate opri înainte de termenul limită,
dacă valoarea publică totală a proiectelor depuse (care au un punctaj estimat
mai mare sau egal cu pragul de calitate)
atinge plafonul de 200% din alocarea
sesiunii.
 Doina A. NEAGOE

MFP: În domeniul ajutorului
de stat

Instruirea
operatorilor economici
Antreprenorii, managerii sau consultanții
care vor să acceseze ajutoarele de stat pentru ﬁrmele care fac investiții de minimum 3
milioane de euro pot participa la o serie de
cursuri organizate de Ministerul Finanţelor
Publice (MFP) pentru a putea aplica mai
ușor la programul de ﬁnanțare.
Ministerul Finanţelor Publice (MFP), prin
Școala de Finanțe Publice și Vamă (SFPV),
vine în sprijinul operatorilor economici care
vor să aplice pentru obținerea unor ﬁnanțări
prin H.G. nr.807/2014 - schema de ajutor având
ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact
major în economie. Astfel, vor ﬁ organizate
în luna august mai multe sesiuni de pregătire,
după cum urmează: săptămâna I: 13 -14 august;
săptămâna II: 20 - 23 august; săptămâna III:
27 - 30 august. Operatorii economici interesați
trebuie să completeze formularul anexat și să îl
trimită la adresa de e mail scoaladeﬁnante@
mﬁnante.gov.ro. Programarea participanților
va ﬁ realizată în ordinea solicitării, urmând
ca SFPV să comunice data și ora la care se
va organiza instruirea. În cazul în care unii
operatori economici vor solicita să participe la
o a doua sesiune, ei vor ﬁ programați după cei
care sunt la prima solicitare, în limita locurilor
disponibile. Fiecare operator economic va putea trimite la instruire maxim 2 reprezentanți,
respectiv: 2 persoane din partea societății
aplicante, sau persoană din partea societății
aplicante și cealaltă din partea societății consultante. Sesiunile de instruire vor ﬁ susținute
de Direcția Generală Ajutor de Stat care va
face o prezentare generală a prevederilor H.G.
nr.807/2014, a Ghidului solicitantului – Revizia
2, precum și a Ghidului de plată – Revizia 2.
 Doina A. NEAGOE

BVB:

Scăderea valorii
tranzacţiilor
Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni pe
segmentul principal al pieţei de capital
româneşti a coborât cu 16,4% în perioada
6 - 10 august 2018, comparativ cu săptămâna
precedentă, la 119,267 milioane de lei.
Potrivit datelor statistice ale Bursei de Valori
Bucureşti (BVB), Banca Transilvania conduce
în topul celor mai tranzacţionate companii, cu
32,49 milioane de lei, pe segmentul principal
ﬁind realizate 9.906 tranzacţii, cu 113,33 milioane de acţiuni, iar capitalizarea companiilor
listate era de 164,46 miliarde de lei. În ceea
ce priveşte valoarea tranzacţiilor, următoarele
companii, după Banca Transilvania, au fost
BRD, cu 17,87 milioane de lei, Fondul Proprietatea, cu 12,39 milioane de lei, OMV Petrom 15,02 milioane de lei şi Romgaz - 13,19 milioane de lei. În 2018, pe toate pieţele administrate
de BVB au fost realizate 422.477 tranzacţii cu
4,808 miliarde de acţiuni, în valoare totală de
8,32 miliarde de lei şi o medie zilnică de 54,75
milioane lei.
 Doina A. NEAGOE

