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APIA. Precizări privind

Cererea unică pentru subvenții
Pe 20 februarie 2019, va ﬁ
ﬁnalizată programarea fermierilor în vederea depunerii cererilor unice de plată
- Campania 2019 și transmiterea invitațiilor către fermieri.

Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA) a
stabilit termenele importante
pentru depunerea cererii unice pentru subvențiile de care
beneﬁciază fermierii români
și în Campania 2019. Astfel,
în calendarul oﬁcial APIA, pe
data de 10 februarie 2019 va ﬁ
demarată perioada de informare a fermierilor privind Campania de primire a cererilor
unice de plată, Campania 2019.
Fermierii români vor beneﬁcia
și anul acesta de plățile directe
pe suprafață, de sprijinul cuplat zootehnic și vegetal, dar
și de ajutoarele naționale tranzitorii, atât în sectorul zootehnic, cât și în cel vegetal. APIA
reamintește schemele de plată
pe care APIA le plătește pentru
Campania 2018 și cuantumul
pentru ﬁecare schemă: Scheme de plată vegetal - cuantum
pe hectar: Schema de plată
unică pe suprafață (SAPS) =
102,5697 euro/ha = 478,3645
lei/ha; Plată redistributivă =
primul interval: 1-5 ha inclusiv - 5 euro/ha = 23,319 lei/
ha; al doilea interval: peste
5 ha până la 30 ha inclusiv 50,3626 euro/ha = 234,8810
lei/ha. (Atenţie! Această plată
se acordă până la limita de 30

Acordarea codului de TVA

În aceeaşi zi cu
depunerea cererii

Pe site-ul ANAF a fost publicat un comunicat cu privire la faptul că, începând
cu luna februarie 2019, codul de TVA se va
acorda în aceeaşi zi cu depunerea cererii.
Ordinul care simpliﬁcă semniﬁcativ procedura de înregistrare în scopuri de TVA dă
posibilitatea persoanelor impozabile să obțină
codul de TVA în aceeași zi cu depunerea solicitării, fără a parcurge procedura de audiere. În
aceste condiţii, declarația pe proprie răspundere se va transmite exclusiv prin mijloace
electronice de transmitere la distanță. Noua
procedură stabilește modelul și conținutul
Formularului ”Declarație pe proprie răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA,
potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal”. Acuratețea
datelor înscrise în declarația pe proprie răspundere va ﬁ veriﬁcată de către ANAF după aprobarea deciziei de înregistrare TVA, în termen
de 15 zile de la data depunerii solicitării.
 Doina A. NEAGOE

de hectare, indiferent de mărimea exploatației agricole);
Plata pentru practici agricole
beneﬁce pentru climă și mediu
= 58,2361 euro/ha = 271,6015
lei/ha; Plata pentru tinerii
fermieri = 25,8405 euro/ha
= 120,5149 lei/ha. Atenție!
Această plată se acordă până
la limita de 60 de hectare, indiferent de mărimea exploatației
agricole. APIA le-a plătit fermierilor eligibili un avans pentru aceste scheme de plată de
70% din valoarea pe hectar.
Plata avansului s-a efectuat în
perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2018.
În ceea ce privește Schemele de plată zootehnie și cuantumul de plată în acest sector,

acestea sunt următoarele: Sprijin cuplat(SCZ) vaci de lapte
- 340,9081 euro/cap de animal
= 1.589,9271 lei/cap de animal/
an; Sprijin cuplat bivolițe de
lapte - 160,8187 euro/cap de
animal = 750,0262 lei/cap de
animal/an; Sprijin cuplat taurine din rase de carne și metișii
acestora - 291,4906 euro/cap
de animal = 1.359,4538 lei/cap
de animal/an; Sprijin cuplat
ovine/caprine 15,9737 euro/cap
de animal = 74,4981 lei/cap de
animal. APIA a plătit un avans
doar crescătorilor de ovine
și caprine, 70% din valoarea
sprijinului cuplat. Pentru crescătorii de bovine, eligibili la
plata sprijinului cuplat, APIA
a început autorizarea dosarelor

fermierilor pentru efectuarea
plăților la data de 11 decembrie
2018. Cursul de schimb la care
plătește APIA este de 4,6638 lei
pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană
în data de 28 septembrie 2018
şi publicat în Jurnalul Oﬁcial
al Uniunii Europene, seria C,
nr. 351/04 din 01.10.2018, pentru plăţile ﬁnanțate din FEGA
(Fondul European de Garantare Agricolă). La acestea se
adaugă ajutoarele naționale
tranzitorii, vegetal și zootehnic pentru 2018, care vor ﬁ plătite de APIA, începând cu luna
februarie 2019, din bugetul de
stat, aprobat pentru acest an.
 Doina
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ANAF a demarat
Până la 15 martie
operațiunea Iceberg Depunerea Declarației Unice
„Iceberg” reprezintă o acţiune de veriﬁcare ﬁscală a celor mai mari companii, acoperind toate domeniile de activitate economică din România.
Potrivit unui comunicat ANAF, „operaţiunea «Iceberg» se va desfăşura pe întreaga durată a anului 2019 şi presupune intensiﬁcarea
controalelor şi eﬁcientizarea derulării acestora
la companiile mari, cu scopul menţinerii unui
tratament echidistant pentru toate categoriile de contribuabili care desfăşoară activităţi
în România”, au anunţat reprezentanţii Fiscului. Astfel, principalele direcţii de acţiune ale ANAF vor ﬁ combaterea fenomenului
externalizării proﬁtului, veriﬁcarea manierei
în care companiile mari gestionează relaţiile
economice între companii din grupul din care
fac parte şi destructurarea lanţurilor tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor ﬁscale prin identiﬁcarea
şi instrumentarea fenomenelor de fraudă ﬁscală cu implicaţii ﬁscale negative semniﬁcative
asupra bugetului statului.
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Programul de asistenţă este pus la
dispoziţia contribuabililor gratuit de
unităţile ﬁscale sau poate ﬁ descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală, la adresa
www.anaf.ro.”

“Declaraţia unică se completează şi
se depune de către persoanele ﬁzice
care realizează, individual sau într-o
formă de asociere, venituri/pierderi din
România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii
sociale obligatorii, potrivit prevederilor
Codului ﬁscal. Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele
ﬁzice care nu realizează venituri şi care
optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CAS şi/sau
CASS). Declaraţia se depune până la
data de 15 martie 2019, inclusiv, de către persoanele ﬁzice care au obligaţia:
declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018; declarării impozitului
pe venitul estimat/norma de venit a se
realiza din România în anul 2019; de-

clarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale
pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în
anul ﬁscal 2018. Declaraţia se depune
în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul
anului ﬁscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este ﬁnală şi care nu au avut, până
la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice. Declaraţia se depune, doar
prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin
intermediul serviciului “Spaţiul privat
virtual” (SPV); pe site-ul e-guvernare.
ro, cu semnătură electronică caliﬁcată.
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile ﬁscale sau poate ﬁ descărcat de pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.”
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Veniturile din monede
virtuale – impozitate
Noua formă a Codului Fiscal face două
precizări privind nu numai impozitarea bitcoin-ul, ci, în general, monedele virtuale.

Prevederea lărgește categoria veniturilor din
alte surse prin includerea celor din transferul de monedă virtuală. Impozitarea se face
„câștigului din transferul de monedă virtuală
în cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin.
(2) lit. m), determinat ca diferență pozitivă între
prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv
costurile directe aferente tranzacției. Câștigul
sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiția ca totalul câștigurilor într-un
an ﬁscal să nu depășească nivelul de 600 lei”.
 Doina A. NEAGOE

ANOFM

Rata șomajului
în decembrie 2018
Numărul total de șomeri la ﬁnele lunii
decembrie a fost de 288.896 persoane.
La sfârșitul lunii decembrie 2018, rata
șomajului înregistrat la nivel național în
evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea
Forței de Muncă (ANOFM) a fost de 3,31%,
în scădere cu 0,01 puncte procentuale (pp)
față de luna anterioară și sub valoarea înregistrată la ﬁnele aceleiași luni a anului 2017,
cu 0,71 pp. Din totalul șomerilor înregistrați,
62.004 au fost șomeri indemnizați și 226.892
neindemnizați. Comparativ cu luna precedentă,
rata șomajului masculin a crescut de la 3,32%
(în noiembrie 2018) la 3,35%, iar rata șomajului
feminin a scăzut de la 3,33% (în noiembrie
2018) la 3,27 %. Cei mai mulți șomeri aveau
între 40-49 de ani (80.733), urmați de cei din
grupa de vârstă peste 55 de ani (53.723), la
polul opus aﬂându-se persoanele între 25-29 de
ani (17.255).
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