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Anunţ selecţie voluntari În cadrul proiectului pilo; .. Voluntari in cadrul Ministerului

Finanţelor Publice pe perioada exercitării Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene".

Cerere de Înseriere ca voluntar

::w 19-02-18 1 Pentru indexai=Ca impozltclOr şi taxelor locale -aferentC";nului 2020, consiliile
locale vor utiliza rata inflaţiei de 4,6%, conform Comunicatului de presă llr.17/2019 al
lnstitului Naţional de St ••tisl'ică
20 19-(1 I-o() I
În data de 09.01.2019. intre orele 13:30 si 15:30, sunt executate lucrări de mentenanţă ale unor

componente ale sistemului informatic, Din aceasta cauza, serviciile pentru depunerea

documentelor electronice vor fi intrcrupre total sau partial iar cel de de vizualizarc a starii

documentelor depuse va li indisponibil.

Ne Cerem SCUZt~pentru eventualele inconveniente si vâ mulţumim pentru intelegere,

20 18-10-291 Ministerul Fiuanţelor Publice - Direcţia Generală Ajutor de Stai' a semnat un
Protocol de colaborare cu lnfoCons
2018-IO·()~ 1

iârnbără, 13 octon brie 2018. în intervalul orar ~ 1:00-24:00, portalul ANAF va li indisponibil.
din C~IUZ~1unor operatiuni de mcntcnanţă .

Ne cerem scuze pentru eventuale iuconvcnieme create şi vă mulţumim pentru înţelegere.

2018-U\I-141 Informare cu privire la titlurile de valoare ( obligaţiunile) emise de statul
român în nume propriu sau prin inrerrnedlul Casei Autonome a Monopolurilor Regnrulul
Romaniei (CAM) anterior anului 1947

20 I~-02-2~ I Pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2019, consiliile
locale VOI' utiliza rata inflatiei de 1,34%.
2017-09-011 - .

în data de 7 iunie 2017, România a semnat la Paris, Convenţia multilaterală pentru
implementarea În cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei

impozabile şi a transferului projiturilor("Convent'" nlUllilaleraI5·').

The Multilateral Convcntion ro lmplement Tax Treaty Related Measures ro Prevent Hase

Erosion and Profit Shifting - Covercd 1~1XAgrccment

Explanatory Statcment

La Convention mulrituterale pOUI la mise en eeuvre des inesures relatives aux converuions

fiscales pour prcvenir lerosion de la buse dimposition et le transfert de bcnetices (Ia
Couvcntion)

Note explicative

20 I 7-01l-28 1 Sesiunea de inregistrare li cererllor el. acord pentru finunţurea investitiilor
caro promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncii în baza HG
nr.332/20J 4, cu modificărlle şi completărrle ultcrtoar«, s-a încheiar în 23.06.2017
Lista Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în cadrul scsiunii de inregistrare
desfăşurate în perioada 12 - 23.06.20 17, inclusiv.este publicată la secţiunea Ajutor de stat - HG.
nd32/20/4.
Conform prevederilor art.Z alin.(3) din Anexa nr.2 la H.G. nr.332120 14, cu modificările şi
completări le ulterioare, cererile înregistrate la Registratura generală a Ministerului Finanţelor
Publice după data de 23.06.2017 se restituie Întreprinderilor.
'20i7-06-121 Ministerul Finantelor Publice anunţă c:l de astăzi, 12.06.2017, s-a deschis o
nouă sesiune de înregisn-are a Cererilor de acord pentru til1!lll~·:tre

Ministerul Finanţelor Publice anunţă ea de astăzi, 12.06.2017, s-a deschis o nouă sesiune de

înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare În baza Hotărârii Guvernului nr, 33212014

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea iuvesriţiilor care

prnrnuvează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. cu modificările şi
completări le ulterioare. Cererile se Înregistrează până În 23.06.2017, inclusiv. Bugetul total alocat
sesiunii este de 106.293 mii lei.

Toate informatiile necesare pentru accesarea finanţări] nerambursabile sub forma ajutorului de
stat se găsesc la secţiunea Ajutor de stat.
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