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BNR

AFIR alocă fonduri

Asigurarea culturilor
agricole şi animalelor

A crescut deﬁcitul
de cont curent

Potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR), deﬁcitul de cont curent a crescut
de peste 16 ori în luna ianuarie a acestui an,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
trecut.

Agenția de Finanțare a
Investițiilor Rurale (AFIR) a
publicat pe pagina sa oﬁcială
Ghidul solicitantului pentru
submăsura 17.1 - Prime de
asigurare a culturilor, a animalelor și plantelor.

Solicitanţii (persoane ﬁzice/
reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul ﬁnanciar
nerambursabil acordat prin
această submăsură trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: să ﬁe
persoane ﬁzice sau juridice
române; să acţioneze în nume
propriu; să aibă vârsta de cel
puţin 18 ani împliniţi la data
depunerii Cererii de Finanţare; să ﬁe fermier activ; să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare
pentru riscurile prevăzute de
prezenta sub-măsură și să se
angajeze să plătească valoarea
integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract; să
utilizeze terenuri agricole (cu
excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/
sau să dețină, să crească sau să
exploateze animale; să încheie
contractul de asigurare pentru
toate suprafețele cultivate cu
același tip de cultură de la nivelul exploatației;să nu creeze
condiţii pentru a obţine în mod
necuvenit un avantaj, în orice
etapă de acordare a sprijinului.
Pentru a putea primi sprijin în
cadrul submăsurii 17.1, solicitantul sprijinului trebuie să
„fermier activ” în anul pentru
care solicită sprijinul pe submăsura 17.1. De asemenea, acesta
trebuie să încheie cu o societate de asigurare un contract de

În UE, pentru
angajaţi

Rata medie de
compensare

Rata medie de compensare
a angajaților din Uniunea Europeană (reprezentând salarii,
remunerații și contribuții sociale plătite de angajator) a variat în 2016 de la 44 euro pentru
o oră lucrată, în zona metropolitană Bruxelles și în Luxemburg, la sub patru euro pentru
o oră lucrată în trei regiuni din
Bulgaria și în regiunea NordEst din România, arată datele
publicate de Oﬁciul European
pentru Statistică. Cele mai
ridicate rate de compensare
a angajaților se înregistrează
deseori în zonele metropolitane ale capitalelor din Uniunea
Europeană. Excepțiile sunt în
Germania, Marea Britanie,
Italia, Spania și Grecia.
 Doina A. NEAGOE

asigurare pentru riscuri prevăzute de sub-măsură și să se
angajeze să plătească valoarea
integrală a primei de asigurare
în cuantumul și la termenele
prevăzute în contract. Fermierul are obligația de a prezenta
la Cererea de ﬁnanțare dovada
plății a cel puțin 50% din valoarea totală a primei de asigurare aferentă Contractului
de asigurare care face obiectul
Cererii de ﬁnanțare. Fermierul care solicită ﬁnanțare prin
SM 17.1 în cadrul unei etape
(culturi de primăvară/ culturi
de toamnă) trebuie să încheie un contract de asigurare pe
cultură/ plantație/ specie cu
o singură societate de asigurare pentru cel puțin unul din
riscurile eligibile. Printre riscurile eligibile care pot face
obiectul contractului de asigurare se numără: fenomene
climatice nefavorabile (seceta,
arșița, inundațiile, grindina,
înghețul, ploile torențiale sau

ploile excesive și de lungă durată); furtuna, vijelia, uraganul
sau tornada. De asemenea, alte
riscuri vizează infestările cu
organisme de carantină dăunătoare plantelor.
Conform prevederilor legale, producerea unui fenomen
climatic nefavorabil sau a infestării cu organisme de carantină dăunătoare plantelor
trebuie să ﬁe recunoscute în
mod oﬁcial de către autoritățile
competente din România. Totodată, solicitantul trebuie să
utilizeze terenuri agricole (cu
excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/
sau să dețină, să crească sau
să exploateze animalele și să
încheie contractul de asigurare
pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură
de la nivelul exploatației. În
mod similar, această condiție
se aplică și sectorului zootehnic, prin raportare la nivel de
specie. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul

acestei submăsuri este de: 70%
din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de
către fermier, în cazul fermelor
mici cu dimensiunea economică până la 11.999 SO; sau 55%
din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de
către fermier, în cazul fermelor cu dimensiunea economică
mai mare sau egală cu 12.000
SO.
Toate condițiile în baza cărora a fost aprobată Cererea
de ﬁnanțare, devin obligatorii
pentru acordarea sprijinului în
cadrul Submăsurii 17.1. Potrivit informațiilor furnizate de
Ministerul Agriculturii, în Calendarul indicativ al lansării liniilor de ﬁnanțare, submăsura
17.1 urmează să ﬁe deschisă în
primul trimestru al acestui an,
deci cât de curând, iar alocarea
propusă pentru prima sesiune
de depunere a cererilor este de
42.797.487 de euro.
 Doina
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Noutăţi de la MFP

Ajustarea TVA când debitorul
a intrat în faliment
Începând cu acest an, conform modiﬁcprilor aduse
Legii 30/2019, ajustarea se
efectueaza în cazul în care
contravaloarea
bunurilor
livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca
urmare a intrării în faliment
a beneﬁciarului, spre deosebire de perioada anterioară
în care ajustarea se putea
efectua doar în baza hotărârii de închidere a procedurii
de faliment.
De asemenea, prin Legea
30/2019 s-a stabilit ca, în cazul
în care intrarea în faliment a
avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 şi nu a fost pronunţată hotărârea judecătorească
deﬁnitivă şi irevocabilă de în-

chidere a procedurii prevăzute
de legislaţia insolvenţei până la
această data, ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la
data de 1 ianuarie 2019. În ceea
ce priveşte ajustarea TVA în
cazul falimentului beneﬁciarului conform art. 287 lit. d) din
Codul ﬁscal, aceste prevederi
sunt aplicabile: persoanelor
impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Aceste persoane
emit facturi cu semnul minus
pe care nu le transmit beneﬁciarului şi înscriu TVA stornată
în decontul de TVA - Formular
300; persoanelor impozabile
cărora codul de înregistrare în
scopuri de TVA le-a fost anulat
la solicitarea acestora, în vederea aplicării regimului special
de scutire prevăzut la art. 310

sau a regimului special pentru
agricultori. Aceste persoane
emit facturi pe care înscriu cu
semnul minus reducerea bazei
de impozitare şi a taxei colectate şi solicită restituirea TVA
pe baza Formularului 307 „Declaraţie privind sumele
rezultate din ajustarea/corecţia
ajustărilor/regularizarea taxei
pe valoarea adăugată”. Factura
de regularizare nu trebuie să
conţină menţiunea referitoare
la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului, respectiv prestatorului. Atenţie!
Ajustarea nu poate ﬁ efectuată
de persoanele al căror cod de
TVA a fost anulat din oﬁciu de
către organele ﬁscale.
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În luna ianuarie 2019, datoria externă totală
a scăzut cu 817 milioane euro. În structură,
datoria externă pe termen lung a însumat
67,529 miliarde de euro, la 31 ianuarie 2019
(68,6% din totalul datoriei externe), în scădere
cu 0,6% faţă de 31 decembrie 2018. Totodată,
datoria externă pe termen scurt a înregistrat
nivelul de 30,856 miliarde de euro (31,4% din
totalul datoriei externe), în scădere cu 1,4% în
comparaţie cu ultima lună din anul anterior.
Potrivit BNR, rata serviciului datoriei externe
pe termen lung a fost 13,2%, în ianuarie 2019,
comparativ cu 20,7%, în anul 2018. Gradul de
acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la
31 ianuarie 2019 a fost de 4,8 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018. Gradul
de acoperire a datoriei externe pe termen scurt,
calculată la valoarea reziduală, cu rezervele
valutare la BNR la 31 ianuarie 2019, a fost de
73,1%, comparativ cu 74,6% la 31 decembrie
2018.
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INS, în ţările UE

Exporturi de cereale de
peste 1 miliard de euro

Conform datelor centralizate de Institutul
Național de Statistică, România a exportat
anul trecut cereale în sumă de 1,018 miliarde euro în țările Uniunii Europene, peste
jumătate din aceste exporturi (577,9 milioane euro) având ca destinație Spania, Italia și
Germania.
Astfel, în Spania au fost exportate în 2018 cereale în sumă de 255,3 milioane euro, în Italia
de 202,2 milioane euro și în Germania de 120,4
milioane euro.
Totodată, pe parcursul anului trecut, România a exportat în statele comunitare produse
ale industriei morăritului, malț și amidon în
sumă de 10,9 milioane euro, principalele țări
de destinație ﬁind Bulgaria (2,6 milioane
euro) și Austria (1,9 milioane euro). Pe de altă
parte, importurile de cereale au totalizat 293,4
milioane euro, iar cele de produse ale industriei morăritului, malț și amidon 99,5 milioane
euro. În acest context, România a încheiat anul
2018 cu un excedent de 724,6 milioane euro în
comerțul internațional cu cereale și un deﬁcit
de 78,6 milioane euro în cel cu produse ale
industriei morăritului, malț și amidon.
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ASF

Acțiuni de promovare a
educației ﬁnanciare

Autoritatea de Supraveghere Financiară
(ASF) organizează în cadrul Global Money
Week, până la 31 martie, o serie de acțiuni
dedicate promovării educației ﬁnanciare în
rândul copiilor și tinerilor.
Obiectivele ASF pentru evenimentele care
vor ﬁ organizate în cadrul GMW vizează în
principal creșterea nivelului de conștientizare
cu privire la importanța educației ﬁnanciare și rolul acesteia în dezvoltarea economică
a țării, îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor la noțiuni de educație ﬁnanciară și la
informații, familiarizarea copiilor și tinerilor
cu activități reale, speciﬁce pieței ﬁnanciare și
stabilirea unei relaționări cu profesioniștii din
piața ﬁnanciară, precum și implicarea efectivă
a asociațiilor pieței și asociațiilor de protecție
a consumatorilor în activitatea de promovare a
educației ﬁnanciare.
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