4 Economie

Miercuri, 13 februarie 2019

Noi prevederi privind

MADR. Controlul administrativ
şi plata subvenţiilor

privind
Atribuirea directă a pajiştilor Precizări
perioadele
Până la apariţia noilor
reglementări,
asociațiile
crescătorilor de animale,
grupurile de producători,
cooperativele agricole care
voiau să închirieze suprafețe
de pajiști de la primării erau
obligate să ﬁe înﬁințate legal
de cel puțin un an. În noua
lege, această prevedere a fost
eliminată.

Pe ordinea de zi a Camerei
Deputaților, pentru dezbaterea
în plen, se aﬂă Legea pentru
modiﬁcarea art. 9 alin 2^1 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2013 privind
organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modiﬁcarea
Legii fondului funciar 18/1991.
Având în vedere faptul că în
multe unități administrativ teritoriale nu există forme asociative care să poată închiria
și exploata pajiștile aﬂate în
proprietatea primăriilor, dar
în același timp există intenții
din partea fermierilor de a se
asocia în Cooperative Agricole conștienți ﬁind de beneﬁciile asocierii, se consideră că
trebuie eliminată prevederea
conform căreia formele asociative ce doresc să închirieze
suprafețe de pajiște să ﬁe legal
constituite cu cel puțin înainte
de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului. Acest lucru se impune pentru că există riscul ca
suprafețele de pajiște să rămână
nefolosite, să se degradeze, să
se piardă venituri substanțiale
la bugetele locale și mai mult

Potrivit Ordinului administrativ 69/2019,
APIA va asigura toate măsurile pentru accelerarea depunerii/primirii cererilor unice
de plată în perioada în care nu se aplică
penalități și acordarea avansului și a plăților
ﬁnale, cu respectarea anumitor perioade.

să nu se încaseze subvenții. În
același timp, acolo unde există
deja Asociații sau Cooperative
Agricole care au avut în derulare contracte de închiriere
a pajiștilor, sunt funcționale
și și-au respectat obligațiile
contractuale, acestea au drept
de preempțiune în a închiria
suprafețe de pajiște - se arată în
Expunerea de motive, la proiectul de lege. Astfel, art. 9 alin
2^1 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.34/2013 privind
organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modiﬁcarea
Legii fondului funciar 18/1991
a fost modiﬁcat după cum urmează: asociațiile crescătorilor
locali, cooperativele agricole
locale, grupurile de producători locali, persoanele juridice

INS

A crescut câștigul
salarial mediu net

cu sediul social pe teritoriul
localității respective, cu care se
încheie contracte de închiriere
prin atribuire directă trebuie să
ﬁe legal constituite înainte de
data depunerii cererii pentru
atribuirea directă a contractului. Entitățile înﬁințate cu
cel puțin un an înainte de data
depunerii cererii au drept de
preempțiune, cu condiția de
a face dovada desfășurării de
activitate economică speciﬁcă
domeniului respectiv (Legea
pentru modiﬁcarea art. 9 alin
2^1 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
permanente și pentru modiﬁcarea Legii fondului funciar 18/1991). Comisia pentru
mediu și echilibru ecologic și

Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și servicii speciﬁce din
Camera Deputaților au completat această modiﬁcare din
lege cu un amendament în care
apare o condiție obligatorie
pentru încasarea subvenției
pe suprafață, şi anume: “în
vederea accesării fondurilor
europene, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali
ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual
să asigure încărcătura minimă
de 0,3 UVM/ha, în oricare din
zilele perioadei de păşunat, ori
cosirea cel puţin o dată pe an
a vegetaţiei. Începând cu anul
2020 este obligatorie aplicarea
amenajamentului pastoral.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF. Organizaţiile nonproﬁt

Termen la D101

Câștigul salarial mediu net a crescut în
decembrie 2018, nominal, cu 12,5% față
de aceeași lună a anului anterior, la 2.957
lei, iar creșterea reală, în raport cu evoluția
prețurilor de consum, a fost de 8,9%.

Organizaţiile nonproﬁt, organizaţiile sindicale, organizaţiile patronale au obligaţia de a declara şi plăti
impozitul pe proﬁt pentru anul 2018
până la data de 25 februarie 2019.

Potrivit datelor transmise de Institutul
Național de Statistică (INS), în noiembrie
2018, câștigul salarial mediu net a crescut, nominal, cu 13,3% față de aceeași lună a anului
anterior, la 2.792 lei, iar creșterea reală, în raport cu evoluția prețurilor de consum, a fost
de 9,5%. În decembrie 2018, câștigul salarial
mediu nominal net a crescut față de luna precedentă cu 165 lei (+5,9%). Indicele câștigului
salarial real a fost de 105,7% față de luna precedentă. Valorile cele mai mari ale câștigului
salarial mediu nominal net s-au înregistrat în
activități de servicii în tehnologia informației
(inclusiv activități de servicii informatice)
(6.888 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.657 lei). În schimb, cea mai mare
scădere a fost de 14,9%, în decembrie 2018
față de noiembrie 2018, în extracția minereurilor metalifere.
 Doina A. NEAGOE

Pentru aceste entităţi, sunt venituri
neimpozabile anumite tipuri de venituri, printre care: cotizaţiile şi taxele de
înscriere ale membrilor; contribuţiile
băneşti sau în natură ale membrilor şi
simpatizanţilor; veniturile obţinute din
vize, taxe şi penalităţi sportive sau din
participarea la competiţii şi demonstraţii sportive; donaţiile, precum şi banii
sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat; veniturile din dividende,
dobânzi, precum şi din diferenţele de
curs valutar aferente disponibilităţilor
şi veniturilor neimpozabile; veniturile
obţinute din reclamă şi publicitate; veniturile realizate din despăgubiri de la
societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii;
sumele primite din impozitul pe venit

datorat de persoanele ﬁzice; sumele colectate de organizaţiile colective
autorizate pentru îndeplinirea responsabilităţilor de ﬁnanţare a gestionării
deşeurilor. Pe lânga acestea sunt neimpozabile şi alte venituri realizate, până
la nivelul echivalentului în lei a 15.000
euro (69.803 lei - prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar EUR/RON
pentru anul 2018, respectiv 4,6535 lei/
euro), într-un an ﬁscal, dar nu mai mult
de 10% din veniturile totale neimpozabile de mai sus. Aceste organizaţii datorează impozit pe proﬁt pentru partea
din proﬁtul impozabil care corespunde
veniturilor, altele decât cele considerate
venituri neimpozabile asupra căreia se
aplica cota de impozitare. Organizatiile
nonproﬁt trebuie să depună declaraţia
privind impozitul pe proﬁt - Formular
101 - inclusiv în situaţia în care înregistrează numai venituri neimpozabile,
respectiv cheltuieli nedeductibile.
 Doina A. NEAGOE

Concret, Ordinul administrativ 69/2019
privind stabilirea modalității de coordonare a
implementării schemelor de plăți directe și a
ajutoarelor naționale care se aplică în agricultură, la nivelul Ministerului Agriculturii și al
APIA, aceste perioade sunt următoarele: între
1 martie - 15 mai 2019 - se vor depune/primi
cererile unice de plată, fără penalități; între
1 iunie - 1 iulie 2019 se va efectua controlul
administrativ, inclusiv controlul preliminar al
cererilor unice de plată, eșantionarea acestora pentru controlul la fața locului, precum
și transmiterea eșantioanelor; între 2 iulie
- 1 octombrie 2019 se va efectua controlul
la fața locului pentru cererile unice de plată
eșantionate în acest scop, iar controlul aferent
unor obligații/cerințe speciﬁce, în iarna sau
în primăvara anului următor; plata avansului
pentru anul de cerere 2019 se va efectua în perioada 16 octombrie 2019 - 30 noiembrie 2019;
plata ﬁnală ca diferență între cuantumul calculat și cuantumul acordat în avans pentru anul
de cerere 2019 se va efectua între 2 decembrie
2019 - 31 martie 2020. Ordinul mai stabileşte
că directorul general APIA are obligația de a
raporta săptămânal, respectiv ori de câte ori
este necesar, stadiul implementării schemelor de plăți directe și a ajutoarelor naționale
tranzitorii.
 Doina A. NEAGOE

MMACA

Program pentru
creșterea productivității
IMM-urilor

Cadrul colaborării este Knowledge
Sharing Program (KSP), un proiect de
cooperare intensivă, dezvoltat de Republica
Coreea cu țările partenere, cu scopul de a
oferi know-how, consultanță speciﬁcă și de a
analiza oportunitățile de instruire.
Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat și Centrul de Productivitate din Coreea (KPC) au lansat procesul
de implementare a unui program de transfer de
cunoaștere, în vederea creșterii productivității,
și de dezvoltare a incubatoarelor de afaceri,
pe baza experienței economiei din estul Asiei.
Cele două părți au semnat un document de tip
„Activity Arrangement”, care cuprinde modurile de colaborare, de activități și de măsurare
a rezultatelor, obiectivul ﬁind acela de găsire
a celor mai eﬁciente soluții pentru creșterea
competitivității IMM-urilor.
 Doina A. NEAGOE

BNR

3% - prognoza de inﬂație
Banca Națională a României (BNR) a crescut
de la 2,9% la 3% prognoza de inﬂație pentru
ﬁnalul acestui an și a estimat un nivel de 3,1%
pentru ﬁnalul lui 2020, în contextul în care
anticipații inﬂaționiste pot ﬁ rapid deteriorate
în viitor, a anunțat guvernatorul BNR, Mugur
Isărescu. În noiembrie, BNR a menținut la
3,5% prognoza de inﬂație pentru ﬁnalul anului
trecut și a estimat un nivel de 2,9%, în creștere
de la 2,7%, pentru decembrie 2019.
 Doina A. NEAGOE

