4 Economie

Marți, 5 februarie 2019

MFP a lansat

APIA:

Încasarea subvenţiilor –
norme obligatorii (II)
Potrivit anunţului făcut de
Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA)
pe pagina sa oﬁcială, fermierii pot beneﬁcia în acest an
de sprijin ﬁnanciar din fonduri europene cu condiţia
respectării normelor de ecocondiţionalitate.

Astfel, în ceea ce priveşte aspectul Peisaj, nivelul minim de
întreţinere - GAEC 7 - trebuie
obligatoriu menţinute particularităţile peisajelor, incluzând
arborii în aliniament, în grup
sau izolaţi și terasele existente pe terenul agricol, inclusiv
interzicerea tăierii gardurilor
vii şi a arborilor în perioada
de reproducere şi creştere a
păsărilor sălbatice, luând măsuri pentru evitarea instalării
și extinderii speciilor de plante
invazive pe terenul agricol. În
domeniul sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea
plantelor, aspectul: Siguranţa
alimentară – respectarea SMR
4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi
proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare,
respectiv SMR 5 - Interzicerea
utilizării anumitor substanţe
cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor.
Referitor la identiﬁcarea şi
înregistrarea animalelor, este
necesară respectarea: SMR 6
- Identiﬁcarea şi înregistrarea

ANAF:

A fost
publicată lista
datornicilor
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
a publicat lista cu datornicii care nu şi-au plătit obligaţiile ﬁscale în trimestrul
IV din 2018.
În această nouă listă a datornicilor sunt incluse ﬁrmele
şi persoanele ﬁzice autorizate
(PFA) care nu şi-au achitat
obligaţiile ﬁscale catre Fisc
în ultimele trei luni ale anului trecut. Este vorba doar de
cei care au dări neachitate de
peste 100.000 lei. Pentru marii contribuabili, plafonul minim este de 500.000 lei, pentru cei mijlocii - 250.000 lei,
pentru totți ceilalți - 100.000
lei, iar pentru persoane ﬁzice - 15.000. Lista poate ﬁ
consultată la adresa de web
www.anaf.ro/restante.
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suinelor; SMR 7 - Identiﬁcarea şi înregistrarea bovinelor; SMR 8 - Identiﬁcarea şi
înregistrarea animalelor din
speciile ovină şi caprină. De
asemenea, aspectul: Bolile
animalelor:- SMR 9 - Prevenirea, controlul şi eradicarea
anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile
(EST). Potrivit prevederilor legale, trebuie respectat şi SMR
10 - Introducerea pe piaţă a
produselor de protecţie a plantelor.
Totodată, în ceea ce priveşte
domeniul Bunăstarea animale-

lor: SMR 11 - Norme minime
privind protecţia viţeilor; SMR
12 - Norme minime de protecţie a porcinelor; SMR 13 Protecţia animalelor de fermă.
Reamintim că orice fermier
care solicită sprijin ﬁnanciar
din fonduri europene şi naţionale trebuie să respecte aceste
norme pe tot parcursul anului,
pe toate parcelele agricole din
cadrul exploataţiei, indiferent
de mărimea lor (inclusiv pe
cele neeligibile şi pe cele care
nu mai sunt folosite în scopul
producţiei). Reamintim că
Normele de ecocondiţionalita-

te, deﬁnite în anexa la Ordinul
MADR nr. 352/636/54/2015,
cu modiﬁcările şi completările
ulterioare, se referă la cerinţele
legale în materie de gestionare
(SMR), dar şi standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor
(GAEC), grupate pe următoarele domenii: mediu, schimbări climatice, bune condiţii
agricole ale terenurilor; sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor;
bunăstarea animalelor.
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Calendar ﬁscal februarie:

Primele termene de depunere
declaraţii
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
informează contribuabilii cu
privire la obligaţia depunerii, în luna februarie, a primelor declaraţii ﬁscale.
Astfel, joi, 7 februarie, trebuie depusă Declaraţia de
menţiuni privind schimbarea
perioadei ﬁscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care
utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă ﬁscală şi care
efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România
- Formularul 092. Sunt vizaţi
contribuabilii înregistraţi în
scop de TVA care utilizează ca
perioadă ﬁscală trimestrul şi
care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, ﬁind astfel obligaţi să
îşi modiﬁce perioada ﬁscală,
devenind plătitori de TVA lunar. Luni, 11 februarie, trebuie depuse la Fisc următoarele

declaraţii: 010 - Declaraţie de
înregistrare ﬁscală/Declaraţie
de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără
personalitate juridică - Formularul 010 sau 700 - Declaraţie
pentru înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor de obligaţii
ﬁscale declarative înscrise în
vectorul ﬁscal - Formularul
electronic 700, după caz; 020
- Declaraţie de înregistrare
ﬁscală/Declaraţie de menţiuni
pentru persoane ﬁzice române
şi străine care deţin cod numeric personal - Formularul 020
sau 700 - Declaraţie pentru
înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor de obligaţii ﬁscale
declarative înscrise în vectorul
ﬁscal - Formularul electronic
700, după caz; 070 - Declaraţie
de înregistrare ﬁscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie
de radiere pentru persoanele
ﬁzice care desfăşoară activităţi
economice în mod indepen-

dent sau exercită profesii libere
- Formularul 070 sau 700 - Declaraţie pentru înregistrarea/
modiﬁcarea categoriilor de
obligaţii ﬁscale declarative înscrise în vectorul ﬁscal - F700,
după caz. În toate cazurile sunt
vizate persoanele impozabile,
înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 316 din Legea
227/2015, care nu au depăşit
plafonul de scutire şi care doresc să ﬁe scoase din evidenţa
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Acelaşi termen
se aplică şi la depunerea formularului Notiﬁcare privind
aplicarea/încetarea aplicării
regimului special pentru agricultori - Formularul 087. Sunt
vizate persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 316 din Legea
227/2015, care optează pentru
aplicarea regimului special
pentru agricultori.
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Trei noi emisiuni
de titluri de stat
Ministerul Finanţelor Publice a lansat ieri
trei noi emisiuni de titluri de stat Tezaur
destinate exclusiv populaţiei, acestea având
scadenţele la 2, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale
de 4%, 4,5%, respectiv 5%.
Conform unui comunicat al MFP, veniturile
aferente sunt neimpozabile, iar titlurile de stat
pot ﬁ cumpărate între 4 şi 22 februarie 2019
de la unităţile Trezoreriei Statului şi între 4 şi
21 februarie 2019 prin reţeaua de oﬁcii poştale
ale Poştei Române, din mediul urban, şi până
în 20 februarie 2019 la cele din mediul rural.
Sunt eligibile persoanele ﬁzice care au împlinit
vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.
A fost eliminată plafonarea sumelor care pot ﬁ
investite de persoanele ﬁzice în cadrul acestor
emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării
subscrierilor deja efectuate prin depunerea,
în perioada de subscriere, a unei cereri de
anulare. Ulterior, subscrierile sunt irevocabile
şi nu mai pot ﬁ anulate. „Titlurile de stat care
sunt lansate în data de 4 februarie 2019 sunt în
formă dematerializată şi au valoare nominală
de 1 leu. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. În
cazul decesului, dreptul de proprietate asupra
titlurilor de stat se transferă moştenitorilor,
care prezintă documentele legale care le atestă
această calitate. Emiterea titlurilor de stat pentru populaţie va continua pe parcursul anului
2019. În ﬁecare lună perioada de subscriere
va ﬁ de trei săptămâni iar maturităţile vor ﬁ
stabilite în funcţie de interesul manifestat de
investitori”, precizează MFP.
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Fonduri pentru
ﬁrmele mici şi mijlocii
Prin diverse programe, şi în acest an,
ﬁrmele mici și mijlocii vor putea accesa mai
multe fonduri nerambursabile de la statul
român, însă fondurile alocate sunt mai mici
decât anul trecut.
Conform propunerii de buget de stat, suma
totală este de aproximativ 1,1 miliarde lei
(credite de angajament + credite bugetare).
Anul trecut au fost angajamente de peste 1,865
miliarde lei și plăți de peste 1,233 miliarde lei.
Pentru cel mai important program, Start-Up
Nation, care a demarat deja la 27 decembrie și
se va încheia la 12 februarie, statul are angajamente de 444 milioane lei, din care ar putea
ﬁnanța 2.200 ﬁrme, și credite bugetare de 383
milioane lei, care ar permite plăți pentru încă
1.900 ﬁrme. De asemenea, actuala propunere
de buget pentru 2019 nu prevede fonduri pentru
lansarea unui nou apel de proiecte Start-Up
Nation, însă există programele de microindustrializare, internaționalizare, UNCTAD/EMPRETEC, Femeia Antreprenor, Comerț, Târgul
IMM, Artizanat și Stimularea Exporturilor.
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Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot ﬁ
depuse şi achitate şi la Punctul de
preluare deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 2, de luni până joi, între
orele 9.00-18.00, vineri între orele
9.00-16.00 şi duminica, între orele
16.00-18.00.

