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Baia Mare - gazdă primitoare pentru delegația
Camerei de Comerț şi Industrie din Republica Moldova

Luni, 25 februarie a.c. o delegație a
CCI a Republicii Moldova, condusă
de dl vicepreședinte Mihai Bilba,
însoțit de dna Carolina Chiper - șefa
departamentului de Târguri Expoziții
a aceleiași instituții s-au aflat la Baia
Mare într-o vizită de lucru în vederea
pregătirii
împreună
cu
CCI
Maramureș a primei ediții a
manifestării expoziționale „Fabricat în
Republica Moldova”.
Delegația a fost primită și la sediul
Consiliului Județean Maramureș de
către dl. președinte Gabriel Zetea.
În cadrul întâlnirilor au avut loc
discuții prin care reprezentanții
instituției camerale și a mediului de
afaceri din Republica Moldova și-au

În
perioada
22-24
februarie a.c., Camera de
Comerț
și
Industrie
Maramureș a organizat
târgul
de
nunți
și
evenimente aflat la ediția a
XIII-a.
Manifestarea și-a deschis
porțile prin cuvântul de bun
-venit către expozanți,
participanți și vizitatori al
dlui președinte al CCI
Maramureș
Florentin
Nicolae TUȘ care a mai
subiniat:
“Mulțumim
tuturor celor care au înțeles
că un astfel de eveniment

exprimat deschiderea cu privire la
viitoarele colaborări cu județul
Maramureș, dar și dorința de
intensificare a relațiilor economice
dintre cele două zone.
“Datorită parteneriatului stabilit
încă
de
anul
trecut
între
reprezentanții Camerei de Comerț și
Industrie din Moldova și instituția
noastră prin participarea la Jubileul
cameral moldovenesc s-a stabilit de
comun acord că se va organiza în
Maramureș
prima
ediție
a
manifestării Fabricat în Republica
Moldova” - a declarat dl. Florentin
Nicolae TUȘ, președintele CCI
Maramureș.
Între timp, la începutul anului, o
delegație a Camerei
noastre, însoțită de
oameni de afaceri
maramureșeni,
a
participat la o misiune
economică și la un
târg de profil la
Chișinău, la care s-au
perfectat aceste detalii
ale
organizării
ulterioare
a
evenimentului
menționat.

este o oportunitate de
promovare a imaginii și
produselor lor.
Mai
mult,
analizele
noastre de piață au arătat că
acest fel de manifestare
expozițională se cere a fi
organizată și în municipiul
Sighetu Marmației. Deși
tradiția și costumul popular
sunt la loc de cinste peste
deal, orice mireasă se
visează într-o rochie albă de
mireasă, iar partea modernă
a evenimentului deține un
loc
important
în
desfășurarea nunții.

S-a stabilit ca firme moldovenești
să expună în cadrul manifestării
expoziționale Rivulus Dominarum și
în același timp să se desfășoare
“Forumul internațional pe teme
economice Maramureș - Republica
Moldova”.
Atât vicepreședintele CCI Moldova,
dl Mihai Bilba, cât și președintele CJ
Maramureș, dl Gabriel Zetea,
respectiv
președintele
CCI
Maramureș dl Florentin Tuș și-au
manifestat deplina încredere în acest
parteneriat bilateral care a debutat
sub cele mai bune auspicii și
continuă să trezească interesul
mediului de afaceri local și de peste
Prut.

Motiv pentru care la
sfârșitul
lunii
martie
evenimentul NUNTA de la
A la Z va fi organizat în
premieră
la
Sighetu
Marmației unde sperăm să
se bucure de prezența unui
public numeros datorită
ofertei
generoase
de
produse
specifice
evenimentelor fericite din
familie” - a mai menționat
dl. președinte Tuș.
La
eveniment
au
participat
firmele:
WTFOTO NISTOR SRLD, ENETHA SRL, IMC

NILAC SRL, HORTEK
LINE
SRL,
SIMONE
RALIDA FASHION SRL,
HASID
SRL,
CAKE
O'CLOCK
SRL-D,
NORTH
EXCLUSIVE
SRL,
CARDS
DISTRIBUTION
SRL,
WOMAN PRINCESS SRL,
VIEZER BIANCA ERICA
I.I., SPECIAL MOMENTS
BY ALINA (SANDOR
ALINA), AAD MARA
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CONSULTING SRL, GUZ SRL,
MAIA FOR YOU SRL, I.I. ISTRAT
GABRIELA, AUTO BECORO SRL,
PARADISE KISS BEAUTY SRL,
THE TULLIP AND THE ROSE
SHOP SRL, BREBAN MIRCEA
STEFAN
PFA,
MAISON
BRIDAL SRL, TELSAROM
WTS SRL, IONIROX SRL,
BOTEZATU-POP VASILICAPAULA II, OMNITUTTO SRL,
ROLANDSTUDIO
SRL-D,
KOVACS ANITA HILDA I.I.,
TIMELI
SRL,
GASTRO
PELADO FERIAS, SMETAN
NUTRI TIGER SRL care, în
ciuda vremii nefavorabile, au
putut să încheie contracte cu cei
ce urmează a se căsători.
Iată câteva opinii luate de la
manifestarea ce deschide sezonul de
nunți 2019.
Reprezentantul firmei Omnitutto
SRL din Cluj-Napoca care are ca
obiect de activitate închirierea de
limuzine, ne-a declarat că este
mulțumit de interesul pe care l-au
manifestat băimărenii și a găsit

HERMES CONTACT

oportun să deschidă la Baia
Mare un punct de lucru, în
care se vor afla elegantele
mașini americane.
O altă firmă din Cluj
prezentă la târgul de nunți
încă de la prima ediție a fost
și TBZ Cards Distribution
SRL. Dna Luminița OȘAN
ne-a declarat că au venit atât
cu rochiile de mireasă, cât și
cu partea de invitații și
mărturii pentru nuntă și
botez, meniuri și alte accesorii pentru
un moment de neuitat. Firma are
reprezentanță și în Baia Mare, așadar
dacă mireasa nu și-ar fi găsit modelul
sau mărimea potrivite de rochie putea
merge direct în magazin.
Pentru cel de al II-lea an prezenți la
Nunta de la A la Z, reprezentanții
firmei WTFoto Nistor SRL-D,
respectiv familia Gheorghe Nistor nea declarat că deși este al III-lea an de
când funcționează comenzile și

evenimentele la care au participat au
fost foarte multe, atât în zona
Maramureșului, cât și în țară. Ceea ce
aveau diferit față de firmele
concurente erau cele două cabine
fotografice puse la dispoziție în cadrul
evenimentelor unde participau și
oginda magică special amplasată
pentru cei cu simțul umorului.
Pe lângă partea
de ținute - foarte
bine reprezentată
în acest an, așa
cum bine menționau vizitatorii
târgului - au existat
și cofetării sau
laboratoare
de
cofetărie precum
Cake o’Clock Baia
Mare sau Restaurantul Millenium,

bine reprezentat la nivel de imagine
atât la expoziție, cât și la sediul din
Centrul Vechi.
Academia de Machiaj Profesional
Paradise Kiss Beauty oferă servicii la
nivel înalt de make-up, dar și cursuri
de lungă sau scurtă durată pentru cei
ce doresc să devină, la rândul lor
profesioniști, -machiori acreditați de
Ministerul Muncii și Educației din
România.
Pentru că la fiecare expoziție
organizată de CCI Maramureș ne-a
obișnuit cu prezența, firma KA
Tour Travel reprezentată prin
directorul de agenție Alexandru
SURDU KATONA ne-a declarat
că maramureșenii au fost interesați
de destinații precum Turcia sau
Bulgaria, dar mai ales de
destinațiile exotice. Antalia a
rămas în topul preferințelor,
probabil și datorită curselor charter
care vor fi valabile din vara acestui
an, cu plecare din Baia Mare.
Ca o concluzie, trebuie spus că
reprezentanții Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș au organizat o
manifestare de amploare a cărei ecou
încă se mai aude și pentru care ediția I
de la Sighetu Marmației s-a impus ca
o necesitate. Vom reveni cu informații
în ziarul din martie de la acest
eveniment.
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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri
Noutăți fiscale 2019

Camera
de
Comerț și Industrie
Maramureș
și
Administrația
Județeană
a
Finanțelor Publice
Maramureș
au
organizat în data
de
7
februarie
a.c.
Cafeneaua Oamenilor de
Afaceri cu tema: „Noutăți
fiscale 2019”.
Seminarul a fost deschis
de
președintele
CCI
Maramureș, dl. Florentin
Nicolae TUȘ, care a urat
bun-venit participanților la
prima ediție din acest an a
acestor
întâlniri
din
domeniul fiscal, asigurând
publicul că seria de
manifestări va continua și
cu alți invitați, precum și
cu
alte
probleme

economice de dezbatere.
Desfășurată la Centrul
de Instruire și Marketing
întâlnirea s-a înscris între
sesiunile de informare și

instruire
a
agenților
economici asupra unor
aspecte
legislative
naționale pe care CCI
Maramureș le organizează

în
colaborare
cu
administrația
publică
locală, cu serviciile
publice
deconcentrate
din
teritoriu,
cu
alte
entități.
Operatorii
economici au putut
afla direct de la
specialiștii
AJFP
Maramureș noutățile
legislative
din
domeniile
de
activitate proprii, precum
și schimbările survenite la
sfârșitul anului trecut și
începutul acestui an.
Doamnele
Elena
Lengyel și Borcea Elena,
consilieri în cadrul Biroului
de
Asistență
pentru
contribuabili
Administrația Județeană a
Finanțelor
Publice
Maramureș au răspuns la
întrebările publicului reprezentanți ai firmelor
locale.
Doina MACOVEI
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CURS ARHIVAR
În perioada 14 ianuarie – 7
februarie a.c. s-a desfășurat o
nouă serie de curs „ARHIVAR”
- COD COR 441501, cu o
durată totală de 120 ore, din
care 40 ore pregătire teoretică
şi 80 ore pregătire practică.
Pregătirea practică a constat
în întocmirea unui nomenclator

arhivistic, a unei lucrări de
selecţionare, a unui registru
de evidenţă curentă, a
ghidurilor de raft şi a unui ghid
topografic.
Grupul țintă al acestui curs
l-a reprezentat persoanele
care ocupă funcția de arhivar
sau îndeplinesc atribuții pe

linie de arhivă la nivelul unei
instituţii publice, cât şi
operatorii economici care
doresc să-și actualizeze
cunoștințele, precum și
persoanele care doresc să-și
dezvolte abilităţi în acest
domeniu. La invitația CCI
Maramureș a răspuns un
număr de 11 persoane.
În cadrul cursului au fost

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII
ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

La începutul anului Camera de Comerţ
şi Industrie Maramureş a organizat o
nouă serie de curs pentru ocupaţia
“INSPECTOR
ÎN
DOMENIUL
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN
MUNCĂ” (COD COR 325723).
Cursul a fost organizat la sediul CCI
Maramureș, de luni până joi, și a fost

susţinut de către specialişti în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă,
inspectori în cadrul corpului de control
al Inspectoratului Teritorial de Muncă
Maramureş.
La curs au participat un număr de 18
persoane, din diverse domenii de
activitate.
În urma examenului final al cursului,
absolvenții au primit certificate
cu recunoaștere națională și vor fi
capabili: *Să realizeze activități
de prevenire și protecție; *Să
realizeze
semnalizări
de
securitate și/sau de sănătate la
locurile
de
muncă;
*Să
instruiască lucrătorii în domeniul
securității și sănătății în muncă;

abordate următoarele tematici:
terminologia şi legislaţia
arhivistică, înregistrarea
documentelor şi constituirea
dosarelor, întocmirea
nomenclatorului arhivistic,
gestionarea fondului
documentar, prelucrarea
documentelor, utilizarea
informaţiilor din documente,
conservarea arhivei în depozit.

*Să informeze lucrătorii în domeniul
securității și sănătății în muncă; *Să
stabilească mijloacele materiale și
tehnice necesare sănătății în muncă; *Să
prevină accidentele de muncă și
îmbolnăvirile
profesionale;
*Să
participe la cercetarea evenimentelor
care produc incapacitate temporară de
muncă; *Să verifice respectarea
prevederilor legale în domeniul
securității și sănătății în muncă; *Să
monitorizeze activitățile de evacuare și
intervenție în situații de urgență.

Contact: Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, parter (intrarea din bd. Unirii), cam. 6, tel.
0262 221510, fax 0262 225794, e-mail: cursuri@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro
Responsabili: Tatiana Sasu - tel. 0739675279 și Mihail Mărășescu - tel. 0770842678

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de organizator, a lansat apelul de înscriere pentru cea de-a
II-a ediție a manifestării științifice și expoziționale ProTehnica 2019. Detalii: expo@ccimm.ro, www.ccimm.ro.
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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial IANUARIE
FISCALITATE

exercițiu

ﬁnanciar

diferit

de

anul

•ORDIN nr. 10 din 3 ianuarie 2019 calendaristic au obligația să înștiințeze în

privind principalele aspecte legate de
întocmirea si depunerea situațiilor financiare
anuale si a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unitățile teritoriale
ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru
reglementarea unor aspecte contabile (MO
nr. 35 din 14 ianuarie 2019)
Ordinul aprobă normele privind întocmirea
și depunerea situațiilor ﬁnanciare anuale și a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor
economici aferente exercițiului ﬁnanciar
2018.
TERMENUL DE DEPUNERE
Situațiile ﬁnanciare anuale și situațiile
anuale simpliﬁcate, se depun la unitățile
teritoriale ale MFP în termen de 150 de zile
de la data la care se încheie exercițiul
ﬁnanciar. Astfel, pentru entitățile al căror an
ﬁnanciar corespunde cu anul calendaristic,
termenul de depunere a situațiilor ﬁnanciare
anuale este de 30 mai 2019.
Instituțiile publice, asociațiile și celelalte
persoane juridice cu și fără scop patrimonial
depun situațiile ﬁnanciare anuale în termen
de 120 de zile de la încheierea exercițiului
ﬁnanciar, respectiv până pe 30 aprilie 2019.
Subunitățile din România, care aparțin
unor persoane juridice cu sediul sau
domiciliul în străinătate, cu excepția
subunităților deschise în România de
societăți rezidente în state aparținând
Spațiului Economic European, depun situații
ﬁnanciare anuale încheiate la 31 decembrie
la unitățile teritoriale ale MFP în termen de
150 de zile de la încheierea exercițiului
ﬁnanciar. Același termen se aplică și pentru
depunerea situațiilor ﬁnanciare anuale
întocmite de sediile permanente. Sediile
permanente desemnate, depun situațiile
ﬁnanciare anuale la unitatea teritorială unde
acestea sunt înregistrate.
Entitățile care nu au desfășurat activitate
de la constituire până la sfârșitul exercițiului
ﬁnanciar de raportare nu întocmesc situații
ﬁnanciare anuale, urmând să depună în
acest sens o declarație pe propria
răspundere a persoanei care are obligația
gestionării entității, în termen de 60 de zile
de la încheierea exercițiului ﬁnanciar (1
martie 2019). Declarația se depune în
format electronic.
Organizațiile fără scop patrimonial depun
situațiile ﬁnanciare în termen de 120 de zile
de la ﬁnele exercițiului, respectiv până în
data de 30 aprilie 2019.
Persoanele care optează pentru un

scris unitatea teritorială a MFP despre
exercițiul ﬁnanciar ales, înștiințare depusă
în format electronic cu cel puțin 30 de zile
calendaristice înainte de începutul
exercițiului ﬁnanciar ales sau în termen de
30 de zile calendaristice de la data înființării
pentru persoanele nou -înﬁințate care
optează pentru un exercițiu ﬁnanciar diferit
de anul calendaristic de la data înființării
acestora.
SEMNAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE
Toate situațiile ﬁnanciare anuale
încheiate la 31 decembrie trebuie să ﬁe
semnate de persoanele abilitate potrivit legii
și de către administratorul sau persoana
care gestionează entitatea. Situațiile
ﬁnanciare anuale sunt supuse aprobării de
către adunarea generală a acționarilor/
asociaților.
În primul rând, situațiile ﬁnanciare anuale
trebuie să ﬁe semnate de către persoanele
care le întocmesc. Semnătura trebuie să îi
aparțină unei persoane care organizează și
con- duce contabilitatea societății pentru
care se depun formularele sau unui prestator
autorizat de servicii contabile. În mod
concret, persoana care semnează pentru
întocmirea situațiilor ﬁnanciare poate ﬁ:
Directorul economic sau contabilul șef
Altă persoană împuternicită
Persoane ﬁzice sau juridice autorizate,
membre CECCAR.
În ceea ce privește persoana
împuternicită, trebuie menționat că nu orice
persoană din cadrul societății poate semna
bilanțul. Concret, persoana în cauză trebuie
să aibă studii economice superioare și să
țină locul, printr-o împuternicire legală,
Directorului Economic și Contabilului Șef.
Situațiile ﬁnanciare anuale se semnează
și de către administratorul sau persoana
care are obligația gestionării entității.
Situațiile ﬁnanciare anuale trebuie să ﬁe
însoțite de raportul administratorilor, raportul
de audit sau raportul comisiei de cenzori,
după caz, și de propunerea de distribuire a
proﬁtului sau de acoperire a pierderii
contabile.
• LEGE nr. 30 din 10 ianuarie 2019
pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a
Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea
si completarea unor acte normative, precum
si pentru aprobarea unor masuri fiscalbugetare (MO nr. 44 din 17 ianuarie 2019)
Legea aduce modiﬁcări importante
Codului Fiscal și Codului de Procedură

Fiscală. Prezentăm în continuare un sumar
al principalelor noutăți,
CODUL FISCAL
IMPOZITUL PE PROFIT
Costul îndatorării
Plafoanele privind limitarea deductibilității
costurilor excedentare ale îndatorării se
majorează din 2019. Astfel, se pot deduce
costurile excedentare ale îndatorării care
depășesc echivalentul în lei a 1.000.000
euro (anterior 200.000 euro) în limita a 30%
(anterior 10%) din baza de calcul - EBIDTA
ajustată ﬁscal.
În condițiile în care baza de calcul are o
valoare negativă sau egală cu zero, diferența
dintre costurile excedentare ale îndatorării și
plafonul de 1.000.000 euro este
nedeductibilă în perioada ﬁscală de referință
și se reportează.
Costurile excedentare ale îndatorării care
nu pot ﬁ deduse în perioada ﬁscală se
reportează, fără limită de timp, în anii ﬁscali
următori în aceleași condiții de deducere.
Sponsorizări
Se introduce o nouă condiție pentru ca un
contribuabil să poată beneﬁcia de credit
ﬁscal aferent sponsorizărilor efectuate.
Astfel, beneﬁciarul sponsorizării (organizația
fără scop patrimonial sau unitatea de cult)
trebuie să ﬁe înregistrat într-un registru al
beneﬁciarilor de sponsorizări ținut de ANAF.
IMPOZITUL PE VENITURILE
MICROÎNTREPRINDERILOR
Trecerea de la regimul impozitului pe proﬁt
la microîntreprinderi
Contribuabilii care datorează impozit pe
proﬁt cu plăți anticipate și devin plătitori de
impozit pe venitul microîntreprinderilor în
cursul perioadei obligatorii de 2 ani de aplicare
a sistemului de plăți anticipate, au obligația ca,
în momentul revenirii la sistemul de impozit pe
proﬁt, să aplice în continuare sistemul de
impozit pe proﬁt cu plăți anticipate.
Legea prezintă și modul în care se
calculează plățile anticipate în aceste situații.
Mai exact, plățile anticipate se stabilesc la
nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de
impozit asupra proﬁtului contabil aferent
perioadei pentru care se efectuează plățile
anticipate, iar plata urmează să ﬁe efectuată
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului pentru care se efectuează plata
anticipată, pentru trimestrele I – III.
Sponsorizări
S-a eliminat condiția ca beneﬁciarul
sponsorizării să ﬁe o entitate autorizată cu
un serviciu social licențiat.
Declarația informativă privind
sponsorizările
Se schimbă termenul de depunere a
declarației informative privind sponsorizările
pentru contribuabilii plătitori de impozit pe
Continuare în pag. a 6-a
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venitul microîntreprinderilor care
in cursul anului devin plătitori de
impozit pe proﬁt.
Astfel, termenul de depunere
a declarației informative privind
sponsorizările este până la data
de 25 a lunii următoare primului
trimestru pentru care se
datorează impozit pe proﬁt.
Baza de calcul
Veniturile din ajustări pentru
pierderi așteptate aferente
activelor ﬁnanciare constituite,
se va putea scădea din baza
impozabilă pentru societățile
plătitoare de impozit pe venitul
microîntreprinderilor care
activează în domeniul bancar,
asigurări și reasigurări, cât și al
pieței de capital (dacă ajustările
au fost cheltuieli nedeductibile la
calculul proﬁtului impozabil sau
au fost constituite în perioada în
care persoana juridică română
era supusă impozitului pe
veniturile microîntreprinderilor).
TAXA PE VALOARE
ADĂUGATĂ
Ajustarea TVA aferentă
creanțelor neîncasate
Ajustarea TVA aferentă
creanțelor neîncasate este
permisă începând cu data
pronunțării hotărârii
judecătorești de conﬁrmare a
planului de reorganizare, iar, în
cazul falimentului beneﬁciarului,
începând cu data sentinței sau,
după caz, a încheierii, prin care
s-a decis intrarea în faliment,
conform legislației privind
insolvența.
Dreptul contribuabilului de a
ajusta baza de impozitare în
cazul în care contravaloarea
bunurilor livrate sau a serviciilor
prestate nu se poate încasa ca
urmare a intrării în faliment a
beneﬁciarului, ia naștere de la
data sentinței sau, după caz, a
încheierii prin care s-a decis
intrarea în faliment a acestuia,
fără a se mai aștepta ﬁnalizarea
prin decizie deﬁnitivă a
procedurii de faliment.
În cazul în care intrarea în
faliment a avut loc anterior datei
de 1 ianuarie 2019 și nu a fost
pronunțată hotărârea

judecătorească deﬁnitivă/
deﬁnitivă și irevocabilă de
închidere a procedurii prevăzute
de legislația insolvenței până la
această dată, ajustarea se
efectuează în termen de 5 ani
de la data de 1 ianuarie 2019.
Prin efectuarea ajustării se
redeschide rezerva veriﬁcării
ulterioare pentru perioada
ﬁscală în care a intervenit
exigibilitatea TVA pentru
operațiunea care face obiectul
ajustării.
Cota redusă de 5% la
achiziția imobilelor
Este permisă achiziția mai
multor imobile cu cota redusă de
5% TVA de către aceeași
persoană și se elimină limitarea
suprafeței terenului locuinței cu
acest regim.
Se modiﬁcă noțiunea de
locuință socială aceasta ﬁind
locuința ce poate ﬁ locuită la
momentul vânzării pentru care
prețul de vânzare exclusiv TVA
este mai mic de 450.000 lei, iar
suprafața utilă este mai mică de
120 mp, exclusiv anexele
gospodărești.
Se elimină din actuala
reglementare condiția ca terenul
să ﬁe în suprafață mai mică de
250 mp și se elimină condiția de
a se deține doar o singură
locuință achiziționată cu cotă de
5% de către cumpărător
(persoană ﬁzică singură sau
familie)
IMPOZITUL PE VENIT
Tranzacțiile cu monedă
virtuală
Veniturile din transferul de
monedă virtuală sunt încadrate
în categoria veniturilor din alte
surse, ﬁind impozabile cu 10%
aplicat la câștigul obținut,
respectiv diferența pozitivă
dintre prețul de vânzare și prețul
de achiziție, inclusiv costurile
aferente tranzacției.
Câștigul sub 200 lei/tranzacție
nu se impozitează, cu condiția
ca totalul câștigurilor să nu
depășească 600 lei pe an.
Obligația calcului impozitului
și a declarării veniturilor revine
persoanei ﬁzice, prin intermediul
declarației unice.
Susținerea entităților non‐proﬁt
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Contribuabilii persoane ﬁzice
ce realizează venituri din salarii,
venituri din activități independente, venituri din pensii
pentru care se datorează impozit
pe venit, pot direcționa către
entități fără scop patrimonial/
unități de cult cu un procent de
3,5% din impozitul pe venit.
Condiția este ca beneﬁciarul
sponsorizării să ﬁe înregistrat în
Registrul gestionat de ANAF la
momentul plății sumei de bani –
a se vedea comentariile noastre
de mai sus la impozitul pe proﬁt.
S-a eliminat diferențierea în
procentul din impozit care poate ﬁ
distribuit în funcție de tipul
entităților non-proﬁt. Astfel, în anul
2018, doar furnizorii de servicii
sociale acreditați puteau primi
până la 3,5% din impozit, față de
2%, cât primeau restul entităților
non-proﬁt / unități de cult.
Prevederea se aplică și în
cazul veniturilor din străinătate
pentru care se datorează
impozit în România (după
deducerea creditului ﬁscal).
Prevederile privind
sponsorizarea se aplică de la 1
aprilie 2019.
CODUL DE PROCEDURĂ
FISCALĂ
CRITERII DE RISC
Contribuabilii vor ﬁ clasiﬁcați
în 3 clase principale de risc (mic,
mediu și ridicat). Clasiﬁcarea în
categoria de risc ține cont de
comportamentul contribuabilului
privind de- punerea declarațiilor
ﬁscale și plata impozitelor, de
datoriile la buget de
înregistrarea ﬁscală și de
corelarea datelor declarate de
contribuabil cu celelalte sume
declarate de terți.
Procedura de soluționare a
contestațiilor nu se realizează în
funcție de clasă/subclasă de risc.
Contribuabilul nu poate face
obiecții cu privire la modul de
stabilire a riscului și a clasei /
subclasei de risc ﬁscal în care a
fost încadrat. Dezvoltarea
claselor principale de risc în
subclase de risc și dezvoltarea
criteriilor generale în subcriterii,
precum și procedurile de
stabilire a subclaselor și a
subcriteriilor, cât și procedurile
de administrare se aprobă prin
ordin al președintelui ANAF în
termen de 90 de zile.

PROCEDURA DE MEDIERE
Se introduce procedura de
mediere care constă în
clariﬁcarea întinderii obligației
ﬁscale înscrisă în somație dacă
respectivul debitor are obiecții
cu privire la această
analiză de către organul ﬁscal
împreună cu debitorul situației
economice și ﬁnanciare în
scopul identiﬁcării unor soluții
optime de stingere a obligațiilor
ﬁscale, inclusiv posibilitatea de a
beneﬁcia de înlesnirile la plată
prevăzute de lege.
În vederea realizării procedurii
de mediere debitorul notiﬁcă
organul ﬁscal cu privire la
intenția sa în termen de 15 zile
de la primirea somației.
Pentru a beneﬁcia de credit
ﬁscal pentru sponsorizare,
beneﬁciarii trebuie să ﬁe înscriși
într‐un registru ce va ﬁ gestionat
de ANAF
OBLIGAȚII FISCALE
RESTANTE
Nu sunt considerate obligații
ﬁscale restante obligațiile ﬁscale
stabilite în acte administrative
ﬁscale contestate potrivit legii
care sunt garantate potrivit art.
210 – 211 sau art. 235 (i.e.
consemnarea de mijloace
bănești, scrisoare de garanție
bancară, ipotecă asupra unor
bunuri imobile sau mobile din
țară, gaj asupra bunurilor mobile).
Se elimină obligația organelor
ﬁscale de a publica pe pagina
de internet proprie lista
debitorilor persoane ﬁzice care
înregistrează obligații ﬁscale
restante, precum și cuantumul
acestor obligații. Se păstrează
obligația publicării listei
debitorilor persoane juridice.
EXECUTAREA SILITĂ
Executarea silită se suspendă
sau nu începe și în situația
creanțelor ﬁscale stabilite în acte
administrativ ﬁscale contestate
potrivit legii și garantate potrivit
art. 210 – 211 (consemnarea de
mijloace bănești, scrisoare de
garanție bancară, ipotecă
asupra unor bunuri imobile sau
mobile din țară, gaj asupra
bunurilor mobile). Executarea
silită continuă sau începe după
ce actele administrative ﬁscale
au rămas deﬁnitive în sistemul
căilor administrative de atac sau
judiciare.

HERMES CONTACT
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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial FEBRUARIE
FISCALITATE
•HOTĂRÂRE nr. 40 din 30 ianuarie
2019 pentru modificarea anexelor nr. 1
și 5 la Hotărârea Guvernului nr.
1.294/2001 privind stabilirea locurilor de
munca și activităților cu condiții
deosebite, condiții speciale și alte
condiții, specifice pentru cadrele militare
în activitate (MO nr. 93 din 6 februarie
2019)
•ORDIN nr. 114 din 21 ianuarie
2019 pentru aprobarea Procedurii de
înregistrare a contractelor de locațiune,
precum și a modelului și conținutului
formularului "Cerere de înregistrare a
contractelor de locațiune" (MO nr. 109
din 12 februarie 2019)
•ORDIN nr. 99 din 19 februarie
2019 privind aprobarea formularului-tip
al cererii unice de plată pentru anul
2019 (MO nr. 138 din 21 februarie
2019)
•ORDIN nr. 426 din 20 februarie
2019 privind modificarea și completarea
Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr.
587/2016 pentru aprobarea modelului și
conținutului formularelor utilizate pentru
declararea impozitelor și taxelor cu
regim de stabilire prin autoimpunere sau
reținere la sursă (MO nr. 140 din 21
februarie 2019)
•ORDIN nr. 169 din 30 ianuarie
2019 privind aprobarea Procedurii de
actualizare a vectorului fiscal, pentru
persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de taxă pe valoarea adăugată
care utilizează trimestrul calendaristic
ca perioadă fiscala și care efectuează o
achiziție intracomunitară de bunuri
taxabilă în România, precum și a
modelului și conținutului unor formulare
(MO nr. 154 din 27 februarie 2019)
•ORDIN nr. 149 din 18 februarie
2019 privind modificarea și completarea
anexei la Ordinul ministrului mediului și
gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru
aprobarea Metodologiei de calcul al
contribuțiilor și taxelor datorate la
Fondul pentru mediu (MO nr. 156 din
27 februarie 2019)

FINANȚĂRI, SUBVENȚII
•HOTĂRÂRE nr. 57 din 8 februarie
2019 pentru modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 500/2017
privind aprobarea schemei "Ajutor de
minimis pentru aplicarea programului de
susținere a crescătorilor de ovine pentru
comercializarea lânii" (MO nr. 109 din
12 februarie 2019)
•ORDIN nr. 90 din 13 februarie
2019 privind modificarea și completarea
Ordinului ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru
aprobarea criteriilor de eligibilitate,
condițiilor specifice și a modului de
implementare a schemelor de plăți
prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
3/2015 pentru aprobarea schemelor de
plăți care se aplică în agricultură în
perioada 2015 -2020 și pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societățile agricole și alte forme
de asociere în agricultură, precum și a
condițiilor specifice de implementare
pentru măsurile compensatorii de
dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile
agricole, prevăzute în Programul
Național de Dezvoltare Rurală 20142020 (MO nr. 118 din 14 februarie
2019)
•ORDIN nr. 339 din 6 februarie
2019 privind modificarea Ordinului
ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale, al ministrului mediului, apelor și
pădurilor și al președintelui Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor nr.
352/636/54/2015 pentru aprobarea
normelor privind ecocondiționalitatea în
cadrul schemelor și măsurilor de sprijin
pentru fermieri în România (MO nr. 122
din 15 februarie 2019)
•HOTĂRÂRE nr. 90 din 15 februarie
2019 privind modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru
instituirea unei scheme de ajutor de stat
privind sprijinirea industriei
cinematografice (MO nr. 134 din 20
februarie 2019)
•ORDIN nr. 500 din 15 februarie

2019 privind aprobarea schemelor de
ajutor de minimis pentru acțiunile din
Programul de promovare a exportului,
finanțat de la bugetul de stat (MO nr.
136 din 20 februarie 2019
•ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10
din 19 februarie 2019 pentru stabilirea
unor măsuri privind finanțarea investițiilor
în turism și modificarea unor acte
normative (MO nr. 149 din 25 februarie
2019)
ALTE DOMENII
•ORDIN nr. 342/C din 29 ianuarie
2019 privind modificarea și completarea
Regulamentului de organizare și
funcționare a Ministerului Justiției,
aprobat prin Ordinul ministrului justiției
nr. 120/C/2011 (MO nr. 105 din 11
februarie 2019)
•LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996
(*republicata*) privind repunerea in unele
drepturi economice a locuitorilor Muntilor
Apuseni (MO nr. 134 din 20 februarie
2019)
•HOTĂRÂRE nr. 83 din 15 februarie
2019 privind înființarea și funcționarea
Registrului național al riscurilor pentru
sănătate în relație cu factorii de mediu
(MO nr. 134 din 20 februarie 2019)
•ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9
din 19 februarie 2019 pentru
modificarea și completarea Legii nr.
61/1993 privind alocația de stat pentru
copii, precum și pentru modificarea art.
58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006
privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (MO
nr. 143 din 22 februarie 2019)
•ORDIN nr. 663 din 7 februarie 2019
privind aprobarea începerii lucrărilor de
înregistrare sistematică a imobilelor, pe
sectoare cadastrale, în 20 de unități
administrativ-teritoriale din județul
Maramureș (MO nr. 159 din 28
februarie 2019)
•ORDIN nr. 27 din 3 ianuarie 2019
privind aprobarea standardelor minime
de calitate pentru serviciile sociale de zi
destinate copiilor (MO nr. 160 din 28
februarie 2019)
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri !
prin Centrul de Promovare şi Informaţii de Afaceri al
C.C.I. Maramureş, tel. 0262-221510, fax 0262-225794

(Când solicitaţi informaţiile faceţi trimitere la numărul de referinţă din paranteza cererii/ofertei)

•

Din Maramureº

•

Din străinătate

CERERI

CERERI

❖ Firma SALINFITOFARM SRL,
deținătoare a unei fabrici de produse
farmaceutice, caută producători - din
Bulgaria, Slovenia sau Ungaria - de
tuburi, recipienți, ambalaje de plastic
pentru a fi folosite la dozarea
diferitelor creme și unguente.
Date de contact:
Telefon: 0262 374160
Mobil: 0740 865351
Fax: 0262 374160
Email: contact@salinfitofarm.ro
Website: www.salinfitofarm.ro
Adresa: Stațiunea Ocna Șugatag,
Str. Unirii nr.30, județul Maramureș
Persoană de contact: Farmacist
Gheorghe Țibuleac

Croația
❖ Firma caută producători români,
în vederea cooperării pe termen lung,
pentru următoarele produse:
-Echipamente
de
securitate
metalice - seifuri și dulapuri de
securitate și ignifuge (cod tarifar
8303.0040 și 8303.0090)
-Dulapuri metalice și dulapuri de
arhiivă (cod tarifar 9403.1093 și
9403.2080)
-Sisteme de rafturi (cod tarifar
7308.9098) (6090)
❖ Companie croată caută producători românești de farfurii și tăvi de

•

Din ţară
COOPERĂRI

❖
Firma
KLELIA
FUTURE
CONCEPT SRL Buzău caută un
partener sau investitor din țară sau
străinătate, pentru producția în serii
scurte de articole de îmbrăcăminte
damă, în special rochii de ocazie.
Produsele vor fii comercializate
preponderent pe piața internă, engros, pe un website online. Se pot
executa și articole la comandă.
Firma deține spațiu de producție,
utilaje,
departament creație
și
modeling. Firma are 15 salariați
specializați de-a lungul timpului, pe
confecționarea la standarde de
calitate a produselor. În condițiile
actuale producția este de 2.000 buc/
lună. Tiparele și modelele se produc
periodic, în funcție de cererea pieței.
Clienții
en-gros
sunt
deja
identificați. Firma are nevoie de
capital de lucru pentru procurarea
materiei
prime
și
susținerea
cheltuielilor.
Persoană de contact: Bogdan
Popescu,
administrator,
tel.
0739414565,
e-mail:
kbmode@yahoo.com

hermes
CONTACT

hârtie, de unică folosință, cod tarifar
48236910 (6093)
Spania
❖Companie spaniolă din sectorul
soluțiilor de încărcare - descărcare
produse industriale - solicită rampe
hidraulice și centrale hidraulice
pentru rampe (6089)
❖
Companie
spaniolă
din
sectorul producției de echipamente
de uz medical solicită ace și seringi
de unică folosință (6092)

COOPERĂRI

Indonezia
❖ Firma doreşte să colaboreze
cu dealeri de textile, dealeri de fire
şi fabrici de tricotat din România
pentru exportul de astfel de
produse din Indonezia. (6091)

Studiu pentru piața vinului din Turcia
BPCE Ankara a redactat un studiu privind piața produselor alcoolice –
vin, pentru piața Turciei.
Studiul a fost redactat integral pe baza analizei și compilării datelor din
Studiul sectorial pentru vinurile din Turcia, G. Gumus și A. H. Gumus,
Universitatea Egee, date provenite de la Autoritatea de Reglementare a
Pieței Tutunului și a Băuturilor Alcoolice, Raportul USDA Foreign
Agriculture Services GAIN TR 504, enciclopedia online wikipedia și pe
baza utilizării instrumentelor digitale de analiza și evaluare ale ITC
Geneva, la care au fost adăugate elemente din baza de date de acces pe
piață a Comisiei Europene (MADB).
Detalii: http://portaldecomert.ro/Stiri-BPCE-Ankara-studiu-piata-vinuriTurcia-22955.htm
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