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România s-a situat în 
septembrie printre ţările 
membre ale Uniunii Europene 
cu cele mai ridicate rate 
anuale ale inflaţiei, arată datele 
prezentate de Eurostat.

Rata anuală a inflaţiei în zona 
euro a coborât până la minus 
0,3% în septembrie, în timp ce 
în Uniunea Europeană a scăzut 
până la 0,3%, de la 0,4% luna 

precedentă. Cele mai ridicate 
rate anuale ale inflaţiei din 
UE au fost înregistrate, luna 
trecută, în Polonia (3,8%), 
Ungaria (3,4%), Cehia (3,3%) 
și România (2,1%). La polul 
opus sunt unele state membre 
UE unde rata anuală a inflaţiei 
este negativă: Grecia (- 2,3%), 
Cipru (- 1,9%) și Estonia (- 
1,3%).

Contribuabilii care au 
acumulat datorii către stat 
după declararea stării de 
urgenţă își vor putea eșalona 
obligaţiile pe o perioadă de 
cel mult 12 luni dacă depun 
o cerere în acest sens până 
la data de 15 decembrie 
2020, potrivit unui proiect 

de ordonanţă publicat de 
Ministerul Finanţelor Publice.

Eșalonarea la plată nu se 
acordă pentru obligaţiile fiscale 
în sumă totală mai mică de 500 
lei, în cazul persoanelor fizice și 
5.000 lei, în cazul persoanelor 
juridice, se precizează în 
proiectul de ordonanţă.

Vânzările de autoturisme 
Dacia au înregistrat în 
septembrie un avans de 
33,1% în Europa, iar cota de 
piaţă a producătorului de 
automobile a urcat la 3,4%, 
conform statisticilor Asociaţiei 
Constructorilor Europeni de 
Automobile (ACEA).

Datele sunt valabile 
pentru statele din UE, Marea 

Britanie și ţările din Asociaţia 
Europeană a Liberului Schimb 
(EFTA), respectiv Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia și 
Elveţia.

Înmatriculările de 
autoturisme Dacia în Europa 
s-au cifrat luna trecută la 
43.605 unităţi, în creștere faţă 
de perioada similară din 2019 
(32.755 vehicule).

Aproape jumătate dintre 
turiștii aflaţi în acest an pe lito-
ralul bulgăresc, mai exact 40%, 
au fost români, reprezentând 
majoritatea turiștilor străini 
sosiţi în ţara vecină, informează 
touroperatorul Travel Planner, 
pe baza datelor statistice trans-
mise de Institutul Naţional de 
Statistică al Republicii Bulgaria.

Astfel, potrivit datelor ofici-
ale din Bulgaria, ţara vecină a 
fost vizitată, în primele opt luni 
ale acestui an, strict în scop 
turistic, de 216.033 de români, 
dintr-un total de 641.856 de 
concetăţeni care au călătorit 
pentru diverse scopuri (inclusiv 
afaceri, vizite la prieteni și rude 
etc.).

Românii, principalii turiști  
pe litoralul bulgăresc

Rata inflației, în creștere  
în luna septembrie

Datornicii pot să-și amâne obligațiile 
fiscale pe o perioadă de un an

Autoturismele Dacia, vânzări 
mai mari, în Europa

Aceasta, deoarece impozi-
tul specific datorat este stabi-
lit în funcţie de indicatori can-
titativi privind suprafaţa aferen-
tă locaţiei, numărul unităţilor de 
cazare, sezonalitate, rangul lo-
calităţii etc. și nu în funcţie de 
veniturile realizate. 

„Contribuabilii care dato-
rează acest impozit vor recalcu-
la impozitul datorat pentru anul 
2020, în mod corespunzător, 
prin împărţirea impozitului spe-
cific anual la 365 de zile calen-

daristice și înmulţirea valorii re-
zultate cu numărul de zile ob-
ţinut prin scăderea din numă-
rul de 365 de zile calendaristi-
ce a numărului de zile rămase 
până la sfârșitul anului 2020 și 
a numărului de 90 de zile calen-
daristice prevăzut de Ordonan-
ţa de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2020, precum și perioada în 
care au întrerupt activitatea, to-
tal sau parţial, ca urmare a stă-
rii de urgenţă, după caz”, spun 
specialiștii din Finanţe.

Contribuabilii care au depus 
declaraţia fără aplicarea no-
ii măsuri au posibilitatea depu-
nerii unei declaraţii rectificative.

Și autoritățile  
locale pot efectua 

reduceri sau scutiri 
de impozite

Pe de altă parte, pentru 
acordarea posibilităţii autorită-
ţilor publice locale de a adop-
ta hotărâri privind reducerea 
impozitului pe clădiri sau scu-
tirii de la plata taxei pe clădiri, 
se propune stabilirea termenu-
lui de 2 decembrie 2020 pâ-
nă la care acestea pot adopta 
hotărâri privind reducerea im-

pozitului cu până la 50% și a 
scutirii de la plata taxei lunare 
pe clădiri; stabilirea termenu-
lui de 21 decembrie 2020 pâ-
nă la care proprietarii clădirilor, 
respectiv concesionarii, locata-
rii, titularii dreptului de admi-
nistrare sau de folosinţă a unei 

clădiri proprietate publică sau 
privată a statului ori a unită-
ţilor administrativ-teritoriale, 
după caz, au obligaţia să de-
pună la organul fiscal local o 
cerere de acordare a acestor 
facilităţi.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

MFP propune, printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă, 
scutirea de la plata impozitului specific datorat de operatorii 
economici care desfășoară activitate în domeniul HoReCa 
pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2020, potrivit 
unui comunicat.

„La această dată, se înre-
gistrează un decalaj de circa 
3 luni faţă de calendarul care 
vizează conectarea aparatelor 
de marcat la sistemul informa-
tic al ANAF; operatorii econo-
mici din categoria marilor con-
tribuabili care aveau obligaţia 
să asigure conectarea aparate-
lor de marcat la sistemul infor-
matic al ANAF riscă, începând 
cu data de 1 octombrie 2020, 
aplicarea de sancţiuni drastice 
fără ca fapta să le fie imputa-
bilă, în condiţiile în care doar o 
mică parte a distribuitorilor au-
torizaţi au obţinut supliment de 
aviz tehnic de la ICI București, 
iar după obţinerea acestui do-
cument este necesară parcur-
gerea altor etape obligatorii; 
se impune suspendarea apli-
cării dispoziţiilor art. 11 alin. 
(1) lit. j) din OUG nr. 28/1999, 
până la data de 31 decembrie 
2020, pentru săvârșirea fap-
tei prevăzute la art. 10 lit. ff). 
Pentru săvârșirea faptei prevă-
zute la art. 10 lit. z), dispoziţiile 
art. 11 alin.(1) lit.j) rămân apli-
cabile în continuare, suspenda-

rea reglementată de prezentul 
proiect de act normativ ope-
rând doar în cazul săvârșirii, 
până la data de 31 decembrie 
2020, a faptei prevăzute la art. 
10 lit. ff)”, se spune în docu-
ment.

Sancțiunile se 
suspendă pe o 

perioadă de 3 luni 
Conform MFP, măsura are 

în vedere suspendarea cu cir-
ca trei luni a aplicării sancţiunii 
prevăzută de lege pentru ne-
respectarea obligaţiei opera-
torilor economici de a asigura 
conectarea aparatelor de mar-
cat electronice fiscale la siste-
mul informatic al ANAF, pentru 
a permite distribuitorilor auto-
rizaţi să dezvolte softul, să îl 
testeze, să obţină supliment 
de aviz tehnic la ICI București 
și respectiv să îl implementeze 
în aparatele de marcat, astfel 
încât acestea să se conecteze 
la sistemul informatic al ANAF, 
în vederea transmiterii datelor 
fiscale. 

MFP monitorizează 
operațiunile de 

conectare
Pentru a asigura desfășurarea 

în condiţii bune a procesului de 
conectare la sistemul informa-
tic, Ministerul Finanţelor Publice 
precizează că monitorizează toa-
te operaţiunile efectuate de către 
toţi actorii implicaţi. „Din informa-
ţiile aflate la dispoziţia noastră, 
rezultă că ICI București a elibe-
rat 23 de suplimente de aviz teh-
nic, pentru un număr de 6 distri-
buitori autorizaţi. Precizăm că, pe 
piaţa aparatelor de marcat, acti-
vează un număr de 37 distribu-
itori autorizaţi care comerciali-
zează un număr de 126 de mo-
dele de aparate de marcat elec-
tronice fiscale care pot fi utiliza-
te de oricare dintre categoriile de 
operatori economici (mari, mijlo-
cii, mici). Având în vedere că, la 
această dată, doar o mică parte a 
distribuitorilor autorizaţi au obţi-
nut supliment de aviz tehnic de la 
ICI București, pentru parcurgerea 
etapelor obligatorii premergătoa-
re conectării aparatelor de mar-
cat electronice fiscale la sistemul 
informatic al ANAF, sunt necesa-
re circa 3 luni (dezvoltarea softu-
lui, testarea acestuia, omologa-
rea aparatului de marcat la ICI 
București, implementarea în pro-
ducţie”, se spune în document.

Sancțiunile pentru firmele 
care nu au conectat casele de 
marcat la ANAF, suspendate

Ministerul Finanţelor Publice propune suspendarea 
sancţiunilor pentru firmele care nu au au conectat 
casele de marcat la sistemul informatic al ANAF, 
potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă.

Operatorii HORECA, scutiți de plata impozitului specific


