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MMACA

APIA. Cu respectarea condițiilor de eligibilitate

Plăţi compensatorii
prin Măsura 13

Acord de parteneriat
cu BVB
Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat (MMACA) a
semnat un acord de parteneriat cu Bursa de
Valori București (BVB) prin care antreprenorii vor primi informații despre ﬁnanțarea
pe piața secundară a bursei.

Plăţile sunt acordate de
Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA)
prin Măsura 13 din PNDR
2020, cu condiţia respectării condițiilor de eligibilitate
conform ﬁșei măsurii 13 din
PNDR 2014 - 2020.
Fermierii din zonele montane, din zonele care se confruntă cu constrângeri naturale
semniﬁcative sau speciﬁce au
dreptul la o plată compensatorie pe hectar, cu o valoare de
la 62 de euro/ha/an la 97 de
euro/ha/an. În ceea ce priveşte
criteriile de eligibilitate, acestea sunt, conform ﬁşei, următoarele: este utilizatorul unei
suprafețe agricole localizată
pe teritoriul României, identiﬁcabilă în Sistemul Integrat
de Administrare și Control
(IACS) și se înregistrează la
APIA cu suprafața agricolă;
deține o suprafață minimă a
fermei de 1 ha, iar parcelele
eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile
prevăzute de condițiile speciﬁce schemei unice de plată
pe suprafață, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafața
minima a parcelei trebuie să
ﬁe de cel puțin 0,1 ha - pentru
vii si livezi, arbuști fructiferi,
hamei, pepiniere pomicole și
viticole); declară toate parcelele agricole eligibile și neeligibile pe care le utilizează;
nedeclararea întregii suprafețe
agricole utilizate atrage dupa
sine sancțiuni (art.16 din Regulamentul UE nr. 640/2014,

BNR

Dobândacheie la
2,50% pe an
Consiliul de administrație
al Băncii Naționale a României (BNR) a hotărât, în
ședința care a abut loc zilele trecute, următoarele:
menținerea ratei dobânzii de
politică monetară la nivelul
de 2,50% pe an; menținerea
ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe
an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la
3,50% pe an; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii
aplicabile pasivelor în lei și
în valută ale instituțiilor de
credit.
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Acest program cu BVB va începe din
primăvară și se va extinde pe tot parcursul
anului 2019, iar în funcție de felul în care va
reacționa mediul de afaceri ministerul va veni
și cu alte programe. În acest an se vor derula
şi câteva programe, printre care programul de
microindustrializare, cel care vizează creșterea
serviciilor de piață sau femeia antreprenor care,
în acest an, va avea un nou format ce va veni
cu noutăţi în partea de practică pentru femeile
antreprenor. În ceea ce privește programul
de internaționalizare, reamintim că acesta se
adresează companiilor care doresc să participe
în nume propriu la târguri și expoziții. Potrivit
reprezentanţilor MMACA, ﬁrmele vor ﬁ sprijinite cu o sumă forfetară de 85.000 de lei pentru
participare la târguri și expoziții și, respectiv,
10.000 de lei - pentru participare în misiuni
economice.
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MFP
cu modiﬁcările și completările ulterioare); depune anual o
singură cerere unică de plata
pe suprafață, indiferent dacă
parcelele pe care le utilizează
sunt situate în localități/județe
diferite. Astfel, prin Măsura 13
- Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale
sau cu alte constrângeri speciﬁce (M.13), se acordă: Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii
în zona montană - 97 euro/ha;
Submăsura 13.2 - Plăţi compensatorii pentru zone care se
confruntă cu constrângeri naturale semniﬁcative - 62 euro/
ha; Submăsura 13.3 - Plăţi
compensatorii pentru zone

care se confruntă cu constrângeri speciﬁce - 75 euro/ha.
Sprijinul este de tip compensatoriu, acordat anual, ca sumă
ﬁxă, pe hectar şi reprezintă o
compensaţie pentru pierderile
de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii activi care încheie angajamente
voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole
în zonele (UAT-urile) eligibile corespunzătoare ﬁecărei
submăsuri. Potrivit PNDR
2014 – 2020, la nivelul ﬁecărei submăsuri, pentru fermele
cu suprafețe agricole mai mari
de 50 ha se va aplica degresivitatea sprijinului ﬁnanciar,

valoarea plății scăzând pentru
acele suprafețe agricole care
depășesc această valoare, după
cum urmează: 1-50 ha - 100%
din prima acordată pe hectar;
50,01-100 ha - 75% din prima
acordată pe hectar; 100,01-300
ha - 50% din prima acordată
pe hectar; peste 300 ha - 35%
din prima acordată pe hectar.
Pentru sM.13.2 și sM13.3, în
cazul în care în urma aplicării
degresivității, valoarea plății
compensatorii/ha ar ajunge la
un nivel inferior celui de 25 €/
ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de suprafaţă
va ﬁ în cuantum de 25 €/ha.
 Doina
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Precizări MFP privind

Impozitarea drepturilor de autor
În anul 2019, veniturile din
drepturi de autor se impun
prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit, impozitul ﬁind impozit ﬁnal.
Veniturile din valoriﬁcarea
sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală
provin din drepturi de autor şi
drepturi conexe dreptului de
autor, inclusiv din crearea unor
lucrări de artă monumentală,
brevete de invenţie, desene
şi modele, mărci şi indicaţii
geograﬁce, topograﬁi pentru
produse semiconductoare şi altele asemenea. Venitul net din
drepturile de proprietate intelectuală se determină de către
plătitorii venitului, persoane
juridice sau alte entităţi care au
obligaţia de a conduce evidenţa contabilă, prin deducerea

din venitul brut a cheltuielilor
determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de
10% asupra venitului net (venit
brut - cheltuiala forfetara de
40%) şi se reţine la sursă, de
către plătitori la momentul plăţii veniturilor. Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit
ﬁnal, se declară în Formularul
112 - Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi se plăteşte la
bugetul de stat până la data de
25 inclusiv a lunii următoare
celei în care a fost reţinut. Reamintim că, începând din prima
parte a anului 2018, beneﬁciarul veniturilor din drepturi de
proprietate intelectuală nu mai

poate opta pentru reţinerea impozitului pe venit ca plată anticipata, acesta putând opta doar
pentru determinarea venitului
net în sistem real. Opţiunea
pentru determinarea venitului
net în sistem real se exercită
prin completarea declaraţiei
unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele ﬁzice, cu informaţii privind determinarea
venitului net anual în sistem
real şi depunerea formularului la Fiscul competent până
la data de 15 martie inclusiv,
în cazul contribuabililor care
au desfăşurat activitate în anul
precedent, respectiv în termen
de 30 de zile de la începerea
activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în
cursul anului ﬁscal.
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Peste 635,5 mil. lei
împrumutaţi
Ministerul Finanţelor a împrumutat săptămâna trecută de la bănci 635,55 milioane
de lei la o dobândă de 4% pe an, printr-o
emisiune de titluri de stat cu o maturitate
reziduală de 2,7 ani.
MFP a planiﬁcat, în februarie 2019, împrumuturi de la băncile comerciale de 1,9 miliarde
de lei, din care 400 milioane de lei printr-o
emisiune de certiﬁcate de trezorerie cu discont
şi 1,5 miliarde de lei prin redeschiderea unor
emisiuni de obligaţiuni de stat, la care se poate
adăuga suma de 225 de milioane de lei prin
sesiuni suplimentare de oferte necompetitive,
aferente licitaţiilor de obligaţiuni. Faţă de luna
ianuarie, împrumuturile programate de MFP
sunt mai mici cu un miliard de lei. Sumele
vor ﬁ destinate reﬁnanţării datoriei publice şi
ﬁnanţării deﬁcitului bugetului de stat.
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ANRE a lansat

O nouă aplicație mobilă

Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei a lansat recent o aplicație
mobilă care permite compararea ofertelor
de furnizare a energiei electrice şi gazelor
naturale.
Aplicaţia mobilă gratuită ANRE este disponibilă pentru orice utilizator care are acces
la magazinele Google Play și Apple Store şi
permite accesul la comparatoarele de oferte
tip de furnizare a energiei electrice si gazelor
naturale, precum și la informații din domeniul
energiei. Comparatoarele au fost dezvoltate
pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor un
instrument independent, echidistant şi noncomercial care să permită compararea preţurilor
de furnizare. Utilizarea comparatorului se face
în doi paşi: utilizatorii aleg criteriile de selecţie
şi primesc o listă cu ofertele-tip. Suplimentar,
utilizatorul are posibilitatea introducerii unor
date pentru comparare, respectiv preţul de furnizare din contractul actual şi consumul anual,
situaţie în care se efectuează o comparaţie şi cu
costurile sale actuale.
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