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MADR: A fost aprobat

Cuantumul subvenţiilor pe
hectar pentru anul în curs
Ministerul Agriculturii a
anunţat că a fost aprobată
Hotărârea privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului pe hectar al plăţii
unice pe suprafaţă (SAPS),
al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta.
De asemenea, a fost aprobată plata pentru practici agricole
beneﬁce pentru climă şi mediu, cea pentru tinerii fermieri, respectiv plafonul aferent
schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine. Prin
adoptarea Hotărârii de Guvern,
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA) va
putea acorda începând cu 16
octombrie 2018 plăţi în avans
în cadrul schemelor de plăţi
directe din sectorul vegetal şi
zootehnic într-un procent conform reglementărilor comunitare în vigoare la data efectuării plăţilor în avans. Potrivit
actului normativ, plăţile prevăzute se acordă potrivit preve-

derilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi
care se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020, în limita
prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale pentru
anii 2018 şi 2019. În ceea ce
priveşte cuantumurile pentru
plăţile directe în sectorul vegetal, acestea au fost aprobate
după cum urmează: schema de
plată unică pe suprafaţă - 102,5
euro/ha; plata redistributivă
pentru intervalele între 1 ha şi
5 ha, inclusiv - 5 euro/ha şi peste 5 ha şi până la 30 ha, inclusiv - 50,3 euro/ha; plata pentru
înverzire - 58,2 euro/ha; plata
pentru tinerii fermieri - 25,8
euro/ha. De precizat că aceste
cuantumuri se pot majora sau
diminua pentru încadrarea în
plafonul ﬁnanciar alocat, pe
baza suprafeţelor determinate.
Totodată, pentru speciile
ovine/caprine, plăţile directe pentru schema de sprijin
cuplat au un plafon alocat de

Din ianuarie, se
majorează acciza la ţigări
Prețul țigărilor se va mări din nou, ca
urmare a majorării accizei pentru alinierea la
reglementările europene din domeniu.
Mai exact, o Directivă UE prevede ca acciza
la țigari să reprezinte cel puțin 60% din prețul
mediu de vânzare. România, dar și alte state
membre, au beneﬁciat de o derogare până la 1
ianuarie 2018, însă regula de a atinge cel puțin
pragul de 60% va deveni valabilă de la 1 ianuarie
2019. Astfel, prețul unui pachet de țigări va
crește, cel târziu de la această dată, cu aproximativ 0,5 lei. În ultimii 12 ani, preţul ţigărilor
a crescut constant, în mare parte din cauza
creşterii accizei impuse de Uniunea Europeană şi
a calculelor făcute de Ministerul Finanţelor Publice din România. Preţurile au urcat, în medie,
de la 5,10 lei în decembrie 2006, la 17 - 17,5 lei în
2018, preconizându-se că vom depăşi pragul de
21 lei/pachet în 2022.
 Doina A. NEAGOE

MFP: Obţinerea dreptului de
56,1 milioane euro. Cuantumurile pentru plăţile directe
se calculează de către APIA
prin raportarea plafoanelor la
suprafeţele determinate şi la
efectivul de animale eligibile. Reamintim că, începând
cu data de 1 decembrie 2018,
APIA efectuează plăţile corespunzătoare diferenţei între
plafonul ﬁnanciar al ﬁecărei
scheme prevăzute în menţionatul act normativ şi cuantumul

calculat şi acordat în avans în
condiţiile îndeplinirii de către
beneﬁciari a tuturor criteriilor
de eligibilitate. Plăţile se fac
în lei, utilizând cel mai recent
curs de schimb valutar stabilit
de Banca Centrală Europeană
anterior datei de 1 octombrie
2018 şi publicat în Jurnalul
Oﬁcial al Uniunii Europene,
seria C (4,6638 lei).
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF:
Anunț lansare concurs Planuri de Afaceri
În cadrul proiectului STARTU program Start-up Plus
IPA SA anunţă lansarea concursului de Planuri de Afaceri în vederea selecției
a 60 planuri de afaceri pentru ﬁnanţare nerambursabilă de maxim 40.000 €, la
înﬁințarea unei noi ﬁrme, în mediul urban din regiunea de dezvoltare Nord-Vest.
Concursul se realizează în cadrul proiectului “Dezvoltarea antreprenoriatului
şi înﬁinţarea de întreprinderi sustenabile în mediul urban din regiunea Nord-Vest”STARTU, contractat în cadrul apelului “România StartUp Plus”, ﬁind coﬁnanţat
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Regulile de desfăşurare a concursului şi conţinutul dosarului de Planuri de
Afaceri sunt prezentate în “Ghidul concursului de planuri de afaceri” publicat pe
site-ul proiectului www.romania-startup.ro/nordvest/.
Depunerea dosarelor de Planuri de Afaceri se face la sediul IPA SA, sucursala
Cluj: str. Zorilor, nr. 15, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poştal 400335:
 personal - conform orar: luni, marți, miercuri, vineri, între orele 14.00 –
16.30 şi joi, între orele 17.00 – 19.00;
 sau prin curier/poştă cu conﬁrmare de primire.
Perioada de transmitere a dosarelor este 03.10.2018 – 02.11.2018.
Pentru dosarele depuse personal, acestea trebuie să ﬁe primite şi înregistrate
până la data limită 02.11.2018, ora 16.30.
Pentru plicurile transmise prin curier sau prin poştă, data limită de înregistrare
la serviciul de curierat/poştă trebuie sa ﬁe 02.11.2018.
”Dezvoltarea antreprenoriatului şi înﬁinţarea de întreprinderi sustenabile
în mediul urban din regiunea Nord-Vest”- Startu POCU/82/3.7/104067

Depunerea
Formularului 301
Formularul 301 ”Decont special de
Taxa pe valoare adăugată” se depune
de către persoanele impozabile care
nu sunt şi nu au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, dar care au
primit un cod special de TVA ca urmare a depăşirii plafonului de 10.000
euro pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, conform articolului
268 alin. (4) punctul b).
Echivalentul în lei al plafonului pentru achizitii intracomunitare de bunuri
de 10.000 euro, se determină pe baza
cursului valutar de schimb comunicat
de BNR la data aderării şi se rotunjeşte
la cifra miilor. Rotunjirea se face prin
majorare - când cifra sutelor este egală
sau mai mare decât 5, şi prin reducere - când cifra sutelor este mai mică de
5, prin urmare plafonul este de 34.000
lei. Depunerea formularului se face
după cum urnează: se depune doar de
neplătitorii de TVA, dar care au cod
special de TVA; se depune lunar, pentru perioada în care intervine exigibilitatea TVA odată cu Formularul 390;
formularul nu se depune pe zero; pentru prestarea de servicii intracomunitare nu se depune Formularul 301, doar
Formularul 390; pentru înregistrarea în
scopuri speciale de TVA, contribuabilii
trebuie să depună la ANAF declaraţia
091 înainte de efectuarea achiziţiei care
va conduce la depăşirea plafonului de
34.000 lei.
 Doina A. NEAGOE

Acces la depunerea
declaraţiilor online

În vederea obţinerii dreptului de acces la
serviciul de depunere online a declaraţiilor
ﬁscale este nevoie de completarea şi depunerea
la ANAF a declaraţiei 150 “Cerere pentru utilizarea unui certiﬁcat digital caliﬁcat (OMFP
847/2009)”.
Declaraţia se va depune pentru ﬁecare societate pentru care se doreşte accesul la serviciul de
depunere online a declaraţiilor ﬁscale. Alături
de declaraţia 150 se vor ataşa şi următoarele
documente: documentul de identitate al titularului certiﬁcatului caliﬁcat, în original şi în
copie; documentul, în original şi copie, care
atestă calitatea titularului certiﬁcatului caliﬁcat
de reprezentant legal al contribuabilului, sau
documentul de împuternicire, autentiﬁcat de
notarul public, din care rezultă dreptul titularului
certiﬁcatului caliﬁcat de a semna declaraţiile
ﬁscale pentru contribuabil. Acest document se
depune în situaţia în care titularul certiﬁcatului
caliﬁcat nu are calitatea de reprezentant legal
al contribuabilului reprezentat; documentul, în
original şi copie, care atestă calitatea titularului
certiﬁcatului caliﬁcat de reprezentant legal al
contribuabilului (acest document poate ﬁ Hotărârea AGA sau Statutul societăţii comerciale); sau,
în situaţia în care titularul certiﬁcatului caliﬁcat
nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul
de împuternicire, autentiﬁcat de notarul public,
din care rezultă dreptul titularului certiﬁcatului
caliﬁcat de a semna declaraţiile ﬁscale pentru
contribuabil.
 Doina A. NEAGOE

Creştere la activele
fondurilor de pensii private
Fondurile de pensii private obligatorii aveau
active în valoare de 45,8 miliarde lei, la 31
august, în creştere cu 21,44% faţă de nivelul
din luna similară a anului trecut.
Cea mai mare pondere în cadrul activelor o
deţin, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere
Financiară (ASF), titlurile de stat - 28,14 miliarde
lei, respectiv 61,42%, pe loc secund aﬂându-se
acţiunile - cu 8,49 miliarde lei (18,54%). Depozitele bancare se situează pe locul al treilea,
cu 4,42 miliarde lei, respectiv 9,65% din totalul
activelor. Fondurile de pensii private obligatorii
(Pilonul II) aveau 7,167 milioane participanţi.
Conform datelor ASF, de la începutul colectării
în sistem au fost virate contribuţii pentru 7,03
milioane participanţi. În pilonul II sunt active
următoarele fonduri de pensii - Metropolitan Life
Pensii, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN
şi Vital.
 Doina A. NEAGOE

