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APIA: Depunerea cererilor unice

Fermierii sunt atenționați
să respecte programările

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) informează că, în prima zi de depunere a Cererilor
Unice de Plată în cadrul Campaniei 2019, la nivel de ţară,
s-au prezentat doar 3.246 fermieri dintr-un total de 5.588
fermieri programați, respectiv un procent de 58,08%.
APIA atrage atenția fermierilor că este necesar să se prezinte la data și ora la care sunt
programați conform invitaţiei
primite pentru a se putea utiliza
eﬁcient timpul pe care APIA l-a
rezervat pentru primirea Cererilor în Campania 2019.
Completarea declaraţiei de
suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.
org.ro/. Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în
IPA-Online se face în prezenţa
funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii unice de
plată, după veriﬁcarea acesteia şi a mesajelor din controlul
parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme
semnalate de către sistemul
informatic. Același principiu
se aplică și pentru fermierii,
crescători de animale, care vor
completa Cererea unică de plată – declarație sector zootehnic, împreună cu funcționarul
APIA, în aplicația dedicată
sectorului zootehnic. Cererile
se depun la Centrele județene
APIA în cazul fermierilor care
solicită o suprafaţă mai mare
de 50 hectare teren agricol şi la
centrele locale în cazul fermi-

BNR:

Rezerva de aur s-a
menținut la 103,7 tone
În ceea ce priveşte rezervele valutare
administrate de Banca Națională a României (BNR), acestea se situau, la 28 februarie,
la nivelul de 32,491 miliarde euro, față de
31,922 miliarde euro la ﬁnalul lunii ianuarie.
Potrivit anunţului Băncii centrale, în cursul lunii februarie, au avut loc următoarele
operațiuni: intrări de 1,195 miliarde euro,
reprezentând modiﬁcarea rezervelor minime
în valută constituite de instituțiile de credit,
alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor
Publice, alimentarea contului Comisiei Europene (696 milioane euro) și altele; ieșiri de
626 milioane euro, reprezentând modiﬁcarea
rezervelor minime în valută constituite de
instituțiile de credit, plăți de rate și dobânzi în
contul datoriei publice denominate în valută și altele. Rezerva de aur s-a menținut la
103,7 tone, în condițiile evoluțiilor prețurilor
internaționale valoarea acesteia situându-se la
3,873 miliarde euro. Rezervele internaționale
ale României (valute plus aur), la 28 februarie
2019, au fost de 36,364 miliarde euro, față de
35,765 miliarde euro la 31 ianuarie 2019. Plățile
scadente în luna martie 2019 în contul datoriei
publice denominate în valută, directe sau garantate de MFP, însumează circa 113 milioane
euro.
 Doina A. NEAGOE

erilor care solicită o suprafaţă
mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol. Reamintim că
depunerea Cererilor Unice de
Plată în cadrul Campaniei 2019
se va încheia la data de 15 mai
2019, în conformitate cu prevederile OMADR nr.69/2019, iar
cei care nu se prezintă până la
acest termen nu vor beneﬁcia
de sprijinul ﬁnanciar acordat
de APIA. Documentele care
fac dovada că terenul agricol
se aﬂă la dispoziţia fermierului
trebuie să ﬁe încheiate înaintea
depunerii cererii unice de plată
şi trebuie să ﬁe valabile la data
depunerii cererii. Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine
fermierului şi/sau autorităţii
care a emis/atestat aceste do-

cumente, după caz. Arendatorul, concedentul, locatorul şi/
sau comodantul nu beneﬁciază
de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e)
închiriat(e) și/sau împrumutate
spre folosință. Fermierii care
beneﬁciază de rentă viageră
pentru suprafeţele arendate/
înstrăinate conform Legii nr.
247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţieit, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, nu beneﬁciază
de plata pentru terenul arendat/
înstrăinat. Precizăm că sunt
eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1
(un) hectar, formate din parcele
agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul serelor,
solarelor, viilor, livezilor, cul-

Nu vor mai ﬁ publicate

Calendar ﬁscal luna martie:

Conform reprezentanților Ministerului
Finanțelor Publice, proiectul va pune în
aplicare modiﬁcările Codului de Procedură Fiscală și va determina ANAF să publice
doar restanțele la buget ale persoanelor juridice.

Potrivit calendarului stabilit de
Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF), în luna martie, contribuabilii au cinci termene de respectat.

turilor de hamei, pepinierelor,
arbuştilor fructiferi, suprafaţa
minimă a parcelei trebuie să ﬁe
de cel puţin 0,1 hectare și/sau,
după caz, să dețină un număr
minim de animale. Pentru legumele cultivate în sere și solarii,
suprafața minimă a exploatației
trebuie să ﬁe de de 0,3 ha, iar
suprafața minimă a parcelelor
de 0,03 ha, conform art.8 alin.
(1) lit.c) din OUG nr.3/2015 cu
modiﬁcările şi completările ulterioare. Materialele de informare referitoare la Campania
de primire a Cererilor Unice de
Plată în anul 2019 sunt disponibile pe pagina de început a siteul APIA: www.apia.org.ro.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Restanțele
Primele termene de depunere a
persoanelor ﬁzice declaraţiilor ﬁscale

Potrivit unui proiect de ordin publicat pe site-ul ANAF, la rubrica Transparență decizională, obligațiile ﬁscale restante ale persoanelor
ﬁzice nu vor mai ﬁ publicate pe site-ul instituţiei. De asemenea, se reglementează și situația
în care un debitor are de recuperat sume de la
stat (sume de rambursat/restituit de la buget ori
sume de încasat de la autorități contractante
ale statului român), caz în care acești debitori
nu sunt considerați că înregistrează obligații
ﬁscale restante, astfel că nici contribuabilii în
această situație nu vor ﬁ publicați pe pagina de
internet a ANAF.
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Astfel, joi, 7 martie, 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.
Cel de-al doilea termen este luni, 11
martie, când contribuabilii au obligaţia depunerii următoarelor declaraţii:
010 - Declaraţie de înregistrare ﬁscală/
Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de
radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate
juridică, sau 700 - Declaraţie pentru înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor de
obligaţii ﬁscale declarative înscrise în
vectorul ﬁscal, după caz; 020 - Decla-

raţie de înregistrare ﬁscală/Declaraţie
de menţiuni pentru persoane ﬁzice române şi străine care deţin cod numeric
personal sau 700 - Declaraţie pentru înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor de
obligaţii ﬁscale declarative înscrise în
vectorul ﬁscal, după caz; 070 - Declaraţie de înregistrare ﬁscală/Declaraţie de
menţiuni/Declaraţie de radiere pentru
persoanele ﬁzice care desfăşoară activităţi economice în mod independent
sau exercita profesii libere sau 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modiﬁcarea categoriilor de obligaţii ﬁscale
declarative înscrise în vectorul ﬁscal,
după caz. Acelaşi termen se aplică şi
pentru 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.
Doina A. NEAGOE

Noutăţi privind

Comercianții de produse
energetice angro
Potrivit unui proiect de ordin publicat pe
site-ul Agenției Naționale de Administrare
Fiscală (ANAF), ﬁrmele care comercializează produse energetice în sistem angro nu
vor mai avea obligația de a deține spații de
depozitare pentru acestea.
De asemenea, dispar și formalitățile aferente
recepționării și livrării produselor energetice
din aceste spații. Cu toate acestea, dacă activitatea necesită utilizarea spațiilor de depozitare,
rămân valabile condițiile de control și supraveghere a acestora (dotarea cu rezervoare veriﬁcate metrologic, dotarea cu sisteme de gestiune a stocurilor conectate la rezervoarele cu
carburanți, dotarea cu sistem de supraveghere
video) - se menționează în comunicat. Potrivit
MFP, inițiativa are la bază implementarea unui
cadru de reglementare suplu, eﬁcient și adaptat
cerințelor legitime ale mediului economic și
asigurarea premiselor pentru funcționarea eﬁcientă a pieței produselor energetice. Proiectul
de ordin poate ﬁ consultat pe site-ul ANAF la
rubrica Transparență decizională.
 Doina A. NEAGOE

ONRC:

A scăzut numărul
ﬁrmelor dizolvate

Numărul de ﬁrme dizolvate a scăzut în
ianuarie 2019 cu 18,91%, comparativ cu
aceeași perioadă a anului trecut, la 2.505
unități, față de 3.089 ﬁrme în 2018.
Conform datelor centralizate de Oﬁciul
Național al Registrului Comerțului (ONRC),
cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în
municipiul București - 432 ﬁrme (în scădere
cu 17,4% față de ianuarie 2018) și în județele
Constanța - 136 (-6,21%), Cluj - 118 (-6,35%)
și Timiș - 99 (-27,74%). Numărul cel mai mic
de ﬁrme dizolvate a fost consemnat în județele
Covasna - 9 (-10%), Ialomița - 10 (-28,57%) și
Călărași - 14 (identic cu ianuarie 2018). Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de
ﬁrme este „comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor”
(775 la nivel național).
 Doina A. NEAGOE

