Varianta finala a Ghidului solicitantului schemei de minimis a
fost publicata
Varianta finala a Ghidului solicitantului schemei de minimis a fost publicata recent pe
site-ul Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism
(AIPPIMM). De asemenea, a fost publicata si lista codurilor CAEN aferente activitatilor
care sunt eligibile in cadrul schemei, precum si acordul de finantare. Data lansarii
schemei de finantare nu a fost inca anuntata, insa trebuie afisata pe site-ul AIPPIMM cu
cel putin cinci zile lucratoare inainte de inregistrarea on-line a cererilor solicitantilor.

Cum arata profilul unui IMM cu punctaj maxim in cadrul
Schemei de minimis?
Pe baza noii grile de evaluare a schemei de minimis, publicata in data de 11 noiembrie
in Monitorul Oficial, la inregistrarea on-line proiectele depuse in cadrul acestei scheme
vor obtine un punct de min 60 de puncte si max 100 de puncte, in functie de mai multe
criterii. Astfel, pentru a obtine maximul de punctaj, o intreprindere va trebui sa
indeplineasca mai multe conditii. La categoria IMM, cel mai mare punctaj (15 puncte) va
fi acordat intreprinderilor care se incadreaza la categoria microintreprinderi, urmate de
intreprinderile mici (10 puncte) si intreprinderi mijlocii ( 5 puncte). Sectorul pe care
acceseaza intreprinderea acorda punctaj maxim de 35 de puncte in cazul activitatii de
productie, 30 de puncte pentru invatamânt, stiinta, cercetare si 20 de puncte pentru
servicii, sanatate si asistenta sociala, cultura si arta. In cazul locurilor de munca, la 5
locuri de munca create se vor acorda 30 de puncte, iar aditional se acorda 5 puncte
pentru un loc de munca ocupat de un absolvent universitar promotia 2013, maximul de
puncte pe acest criteriu fiind astfel de 35 de puncte. Ultimul criteriu – locatia
implementarii proiectului – aloca un punctaj maxim de 15 puncte intreprinderilor care

implementeaza proiectul in mediul rural, urmate de cele din zonele defavorizate (10
puncte) si cele din mediul urban (5 puncte). Punctajul minim acorda pentru aprobarea
proiectului este de 60 de puncte. Pe scurt, sunt avantajate firmele din mediu rural cu
profil de productie.
Stabilirea clasamentului ca urmare a acordarii punctajelor se va face in cazul
punctajelor egale dupa urmatoarele criterii de departajare, in ordine descrescatoare:
domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicita finantarea;
numarul locurilor de munca-create;
categoria IMM din care face parte Solicitantul;
valorea profitului obtinut din exploatare la 31 decemrie 2012;
valorea profitului net la 31 decembrie 2012.

Cum arata profilul unui IMM cu punctaj maxim in cadrul Schemei de minimis?
Pe baza noii grile de evaluare a schemei de minimis, publicata in data de 11 noiembrie
in Monitorul Oficial, la inregistrarea on-line proiectele depuse in cadrul acestei scheme
vor obtine un punct de min 60 de puncte si max 100 de puncte, in functie de mai multe
criterii. Astfel, pentru a obtine maximul de punctaj, o intreprindere va trebui sa
indeplineasca urmatoarele conditii:

La categoria IMM, cel mai mare punctaj (15 puncte) va fi acordat intreprinderilor care se
incadreaza la categoria microintreprinderi, urmate de intreprinderile mici (10 puncte) si
intreprinderi mijlocii ( 5 puncte). Sectorul pe care acceseaza intreprinderea acorda
punctaj maxim de 35 de puncte in cazul activitatii de productie, 30 de puncte pentru
invatamant, stiinta, cercetare si 20 de puncte pentru servicii, sanatate si asistenta
sociala, cultura si arta. In cazul locurilor de munca, la 5 locuri de munca create se vor
acorda 30 de puncte, iar aditional se acorda 5 puncte pentru un loc de munca ocupat de
un absolvent universitar promotia 2013, maximul de puncte pe acest criteriu fiind astfel
de 35 de puncte. Ultimul criteriu – locatia implementarii proiectului – aloca un punctaj
maxim de 15 puncte intreprinderilor care implementeaza proiectul in mediul rural,
urmate de cele din zonele defavorizate (10 puncte) si cele din mediul urban (5 puncte).

Punctajul minim acorda pentru aprobarea proiectului este de 60 de puncte. Pe scurt,
sunt avantajate firmele din mediu rural cu profil de productie.
Stabilirea clasamentului ca urmare a acordarii punctajelor se va face in cazul
punctajelor egale dupa urmatoarele criterii de departajare, in ordine descrescatoare:
domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicita finantarea;
numarul locurilor de munca-create;
categoria IMM din care face parte Solicitantul;
valorea profitului obtinut din exploatare la 31 decemrie 2012;
valorea profitului net la 31 decembrie 2012.

Prin urmare, profilul unei intreprinderi, in scenariul obtinerii unui punctaj maxim de 100
de puncte, se contureaza dupa cum urmeaza: o microintreprindere, al carei domeniu de
activitate (principal sau secundar) se regaseste in sectorul productiv, autorizata pentru
desfasurarea activitatilor de productie in mediu rural si care se angajeaza sa creeze prin
proiect 5 noi locuri de munca, din care unul va fi destinat unui absolvent universitar
promotia 2013. De asemenea, profitul obtinut din exploatare si profitul net pe anul 2012
trebui sa prezinte valori cat mai ridicate pentru a fi pozitionata inaintea celor cu pierderi
sau cu valori mai mici, in cazul departajarii proiectelor cu punctaje egale.

Impozitul pe profit se poate plati anticipat si in 2014
La 1 ianuarie 2014, se implineste un an de zile, de cand contribuabilii pot opta pentru
declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial.
Astfel, pana la 25 ianuarie, contribuabilii care au optat pentru aceasta alternativa anul
trecut trebuie sa efectueze plata impozitului pe profit pentru trimestrul IV. In plus, cei
care vor sa opteze incepand cu acest an pentru plata anticipata a impozitului pe profit
trebuie sa depuna formularul care le permite sa aplice acest sistem pana pe 31
ianuarie. Conform OG nr. 30/2011, de la 1 ianuarie 2013, unii contribuabili pot opta
sa plateasca impozitul pe profit anual cu plati anticipate trimestriale, respectiv o
patrime din impozitul datorat in anul precedent, actualizat cu inflatia.

Persoanele juridice plătesc un nou impozit din 2014
De la 1 ianuarie 2014, Fiscul a impus un nou impozit, pentru constructiile exceptate de
la plata impozitului pe cladiri, conform unei ordonante de urgenta publicata la mijlocul
lunii noiembrie. Noul impozit este de 1,5% din valoarea cladirii, plata urmand sa se faca
anual, in doua transe. Persoanele juridice - romanesti, straine care lucreaza in
Romania prin intermediul unui sediu permanent si cele cu sediu social in
Romania - platesc, incepand cu 1 ianuarie 2014, un impozit de 1,5% pe constructiile
neimpozitate, conform Ordonantei de urgenta nr. 102/2013 care modifica si
completeaza Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 703 din data de 15
noiembrie 2013. Primele informatii despre introducerea unui nou impozit pe constructiile
neimpozitate au aparut la inceputul lunii noiembrie, ca urmare a negocierilor purtate de
catre Guvern si Ministerul Finantelor Publice (MFP) cu Fondul Monetar International
(FMI).

Anumiti salariati, obligati sa depuna declaratia unica in locul
angajatorilor si sa isi plateasca contributiile, daca angajatorii
nu o fac
O modificare a Codului fiscal de la inceputul lui 2013 a obligat salariatii sa depuna
declaratia unica si sa-si plateasca contributiile individuale aferente, daca angajatorii nu
fac acest lucru. Reglementarea vine in conditiile in care, Codul fiscal stipula deja ca
declaratia fiscala unica poate fi depusa si de salariati, nu doar de angajatori, insa numai
in anumite cazuri, mentionate expres de legislatie. In 2012 in Codul fiscal s-au introdus
o serie de prevederi care stabileau ca sunt obligate sa depuna declaratia unica si sa
plateasca contributiile obligatorii, atat cele individuale, cat si cele ale angajatorului:

persoanele fizice rezidente sau nerezidente care obtin venituri din salarii de la
angajatori straini din state terte care nu au incheiate cu Romania acorduri sau conventii
in domeniul securitatii sociale;
persoanele fizice care obtin venituri de la un angajator nerezident, care nu are sediu
social sau reprezentanta in Romania.

Codul fiscal precizeaza ca depunerea declaratiei unice si plata contributiile se face de
catre acesti angajati numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu
angajatorul, iar acordul este inregistrat la organul fiscal competent.
Daca intre angajatorul nerezident si salariatii sai nu au fost incheiate asemenea
acorduri, obligatia privind achitarea contributiilor sociale datorate de angajator, retinerea
si virarea contributiilor sociale individuale, precum si depunerea declaratiei 112 revine
angajatorului nerezident.
Totusi, autoritatile au revenit asupra acestei reglementari si au transferat obligatia
depunerii declaratiei 112 catre salariat, in cazurile enuntate.
Concret, Guvernul a decis prin OG nr. 8/2013, actul normativ care a modificat Codul
fiscal in 24 ianuarie, ca, in cazul in care angajatorii nu depun declaratia unica si nu
achita contributiile sociale, salariatii sunt obligati sa faca acest lucru lunar, direct
sau printr-un reprezentant fiscal sau imputernicit.
In plus, conform noilor reguli, angajatii trebuie sa isi achite si contributiile sociale
individuale, in timp ce contributiile sociale ale angajatorilor raman in sarcina acestora.
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