4 Economic

Miercuri, 24 octombrie 2018

Prin Submăsura 4.1a –

MFP:

Fonduri europene pentru
începerea unei afaceri
Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creşterea competitivităţii
exploataţiilor
pomicole prin dotarea cu
utilaje şi echipamente, înﬁinţarea, modernizarea şi/sau
extinderea unităţilor de procesare, înﬁinţarea de plantaţii pomicole, reconversia
planţiilor existente şi creşterea suprafeţelor ocupate de
pepinierele pomicole.

Persoanele care doresc să
înﬁinţeze exploataţie pomicolă sau să modernizeze una
deja existentă, pot accesa fonduri europene prin Submăsura
4.1a – Investţii în exploataţii
pomicole, prin care pot primi
suma maximă de 1.050.000
euro. Pot ﬁ beneﬁciarii eligibili fermieri, cu excepţia persoanelor ﬁzice neautorizate,
respectiv grupuri de producţie
ori cooperative, care îşi desfăşoară activitatea în sectorul
pomicol, cu condiţia ca investiţiile realizate să servească
interesele propriilor membri.
Sprijinul nerambursabil se va
acorda fermelor mici, situaţie
în care intensitatea sprijinului
este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi:
100.000 euro pentru achiziţii
simple; 300.000 euro -în cazul investiţiilor în activitatea
de producţie (utilaje, înﬁinţare, reconversie etc.); 450.000
euro - pentru investiţiile care
conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei
agricole (producţie, procesare,
comercializare). De asemenea,

sprijinul se mai poate acorda
fermelor medii - intensitatea
sprijinului ﬁind de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără
a depăşi: 200.000 euro - pentru
investiţiile care presupun achiziţii simple; 600.000 euro - în
cazul investiţiilor în activitatea
de producţie (utilaje, înﬁinţare, reconversie etc.); 900.000
euro - pentru investiţiile care
conduc la un lanţ alimentar
integrat, la nivelul exploataţiei
agricole (producţie, procesare, comercializare). Totodată,
sprijinul se mai poate acorda
şi pentru obţinerea de material
de plantare fructifer, intensitatea sprijinului ﬁind de 50% din
totalul cheltuielilor eligibile,
fără a depăşi: 600.000 euro - în
cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înﬁinţare). Potrivit legii, sprijinul
nerambursabil se mai acordă
fermelor mari, în acest caz in-

Rata inﬂaţiei:

România pe loc
fruntaş

Cel mai semniﬁcativ impact asupra creşterii anuale a preţurilor l-au avut preţurile la
energie (0,90 puncte procentuale), urmate de
preţurile la servicii, alimente, alcool şi ţigări.
Rata anuală a inﬂaţiei în Uniunea Europeană (UE) s-a situat la 2,2% în septembrie, stabilă comparativ cu luna precedentă, în timp ce în
zona euro inﬂaţia a urcat până la 2,1% de la 2%
în august. În rândul statelor membre UE, cele
mai mari rate anuale ale inﬂaţiei au fost înregistrate în România (4,7%), Ungaria (3,7%) şi
Bulgaria (3,6%), iar cele mai scăzute în Danemarca (0,5%), Grecia (1,1%) şi Irlanda (1,2%).
Comparativ cu situaţia din august 2018, rata
anuală a inﬂaţiei a scăzut, comparativ cu situaţia din luna august a acestui an, în nouă state
membre, a rămas stabilă în patru ţări (inclusiv
România), şi a crescut în 14 ţări.
 Doina A. NEAGOE

tensitatea sprijinului este de 50
% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 250.000
euro - pentru investiţiile care
presupun achiziţii simple;
750.000 euro – în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înﬁinţare, reconversie); 1.050.000 euro - pentru
investiţiile care conduc la un
lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare). Nu în ultimul rând, pot
beneﬁcia de sprijin şi formele
asociative, pentru care intensitatea sprijinului este de 50%
din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 350.000 euro
- pentru investiţiile care presupun achiziţii simple; 600.000
euro - pentru obţinere material
de înmulţire material de plantare fructifer; 750.000 euro - în
cazul investiţiilor în activitatea
de producţie (utilaje, înﬁinţare,

reconversie; 1.050.000 euro
pentru investiţiile care conduc
la un lanţ alimentar integrat,
la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare). Reamintim că
printre obiectivele acestei submăsuri se numără: creşterea
competitivităţii, diversiﬁcarea
producţiei, creşterea calităţii
produselor obţinute şi îmbunătăţirea performanţei generale a
exploataţiilor pomicole; creşterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării
fructelor la nivel de fermă şi a
comercializării directe a produselor obţinute; dezvoltarea
lanţurilor scurte de aprovizionare; eﬁcientizarea costurilor
de producţie prin promovarea
producerii şi utilizării energiei
din surse regenerabile.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF: Casele de marcat electronice –

Obţinerea numărului unic
de identiﬁcare
Prin intermediul Formularului
C801 se poate solicita emiterea certiﬁcatului de atribuire a numărului
unic de identiﬁcare pentru mai multe
aparate de marcat electronice ﬁscale în vederea instalării in mai multe
zone geograﬁce.
Veriﬁcarea Formularului C801 depus prin Spaţiul Privat Virtual durează în medie un minut. Într-un interval
de timp similar se emite certiﬁcatul de
atribuire a numărului unic de identiﬁcare a aparatelor de marcat şi se comunică în contul de SPV. Prin urmare,
dacă utilizează această facilitate oferită de ANAF în colaborare cu Centrul

Naţional pentru Informaţii Financiare
din cadrul MFP, operatorii economici
pot obţine certiﬁcatul în cel mult trei
minute. Totodată, pe site-ul www.anaf.
ro/Asistenta Contribuabili/Ghiduri curente, a fost publicat Ghidul cu privire
la înregistrarea informaţiilor privind
aparatele de marcat electronice ﬁscale,
precum şi la emiterea Certiﬁcatului de
atribuire a numărului unic de identiﬁcare. Informaţii suplimentare se pot
obţine şi telefonic, apeland Serviciul
central de asistenta telefonica a contribuabililor - Call-center, la nr. de telefon
031.403.91.60.
 Doina A. NEAGOE

Plăţile în numerar plafonul în valută
Încadrarea în plafoane se efectuează în
funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a Roomâniei
(BNR), de la data efectuării operaţiunilor de
încasări sau plăţi.
O societate poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar dacă respectă următoarele condiţii: încasări de la PJ, PFA, II, IF,
liber profesionişti, PF care desfăşoară activităţi
în mod independent, asocieri şi alte entităţi
cu sau fără personalitate juridică de la/către
oricare dintre aceste categorii de persoane se
vor realiza în limita unui plafon zilnic de 5.000
lei de la o persoană; încasări efectuate de către
magazinele de tipul cash and carry, care sunt
organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în
vigoare, de la PJ, PFA, II, IF, liber profesionişti,
PF care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică, în limita unui plafon zilnic de
10.000 lei de la o persoană; plăţi către PJ, PFA,
II, IF, liber profesionişti, PF care desfăşoară
activităţi în mod independent, asocieri şi alte
entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/
către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza, în limita unui plafon zilnic de
5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi; plăţi către magazinele
de tipul cash and carry, care sunt organizate
şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare,
în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui
plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru ﬁecare
persoană care a primit avansuri spre decontare. În ceea ce priveşte operaţiunile de încasări
şi plăţi în valută, în numerar, efectuate pe
teritoriul României se aplică aceleaşi plafoane
menţionate mai sus. Încadrarea în plafoane
se efectuează în funcţie de cursul de schimb
valutar, comunicat de BNR, de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi. Atenţie!
Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate
a căror valoare este mai mare decât plafoanele
menţionate mai sus.
 Doina A. NEAGOE

INS:

Avem doar 36 de
hoteluri de 5 stele
Potrivit datelor Institutului Naţional de
Statistică (INS), România avea, la 31 iulie
2018, 36 hoteluri clasiﬁcate la 5 stele şi 367
de hoteluri cu 4 stele, însă cele mai multe,
respectiv 52,1%, sunt hotelurile încadrate la
categoria 3 stele.
Potrivit INS, la 31 iulie 2018, cele mai multe
hoteluri erau încadrate la categoria 3 stele
(52,1% din total hoteluri) şi 2 stele (20,6%).
Hotelurile cu 5 stele au fost în număr de 36,
iar cele cu 4 stele au fost 367 (cu 37 mai multe
decât la 31 iulie 2017). Din numărul total de
locuri în hoteluri, 43,3% au fost în hotelurile
cu 3 stele, 23,9% au fost în hoteluri cu 2 stele,
26,8% în hotelurile cu 4 stele, 4,2% în hotelurile cu 5 stele, 1,8% în hotelurile cu o stea
şi 0,08% în hotelurile neclasiﬁcate pe stele.
„Numărul locurilor de cazare turistică existente la 31 iulie 2018 a fost de 353,3 mii. Cele mai
multe locuri 196,7 mii erau în hoteluri, urmate
de pensiunile agroturistice cu 48,6 mii locuri,
pensiunile turistice cu 35,8 mii locuri, vilele
turistice cu 16,6 mii locuri, hosteluri cu 14,2
mii locuri”, mai arataă datele INS.
 Doina A. NEAGOE

