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Indicele preţurilor
de consum, actualizat

ANSVSA. Până la 1 mai,

Controale speciﬁce
Sărbătorilor Pascale

Plătitorii de impozit pe proﬁt care aplică
sistemul de declarare şi plată a impozitului
trimestrial determină plăţi anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe proﬁt datorat pentru anul precedent,
actualizat cu indicele preţurilor de consum
estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial
al anului pentru care se efectuează plăţi
anticipate.

Autoritatea
Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
(ANSVSA) a demarat controalele speciﬁce perioadei
premergătoare Sărbătorilor
Pascale, acestea urmărind
respectarea condiţiilor de siguranţă alimentară în pieţele
agroalimentare, unităţile de
tăiere, procesare, depozitare,
comercializare şi unităţile de
alimentaţie publică.
Potrivit unui comunicat al
ANSVSA, Direcţiile judeţene
ale Autorităţii au stabilit un
program de lucru pentru perioada 1 aprilie - 1 mai 2019,
în baza căruia medicii veterinari vor efectua controale şi
veriﬁcări ale modului în care
sunt respectate condiţiile sanitare veterinare. De asemenea,
pe tot parcursul lunii aprilie
este asigurată permanenţa la
nivelul DSVSA judeţene, inclusiv în zilele de sâmbătă şi
duminică. La sediul acestora
vor ﬁ aﬁşate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de
telefon la care consumatorii
pot sesiza orice aspect privind
nereguli în domeniul siguranţei alimentelor. Toate aceste
informaţii vor ﬁ postate şi pe
site-ul ﬁecărei DSVSA judeţene, precizează Autoritatea. De
asemenea, ANSVSA anunţă că
este monitorizată permanent
circulaţia pe teritoriul naţional
a ovinelor şi caprinelor destinate sacriﬁcării, respectiv a
întregului traseu de la ferme
sau exploataţii de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar. „În toate pieţele
agroalimentare şi în alte locuri
special amenajate în care va ﬁ
valoriﬁcată carnea şi celelalte
produse de origine animală,
este asigurat necesarul de personal sanitar veterinar şi permanenţa acestuia, inclusiv în
zilele de sâmbătă şi duminică.
Pentru eﬁcientizarea acestor
acţiuni, medicii veterinari vor
solicita, ori de câte ori consideră necesar, sprijinul altor
autorităţi competente judeţene

Contribuabilii care au optat pentru un
exerciţiu ﬁnanciar diferit de anul calendaristic
actualizează plăţile anticipate trimestriale cu
ultimul indice al preţurilor de consum comunicat pentru anul în care începe anul ﬁscal modiﬁcat. Declararea şi plata impozitului pe proﬁt
cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial se face
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului pentru care se efectuează plata, cu
excepţia plăţii anticipate aferente trimestrului
IV care se declară şi se plăteşte până la data de
25 decembrie, respectiv până la data de 25 a ultimei luni din anul ﬁscal modiﬁcat (articolul 41
alineatul (8), articolul 16 aleneatul (5) din Codul ﬁscal). Pentru anul 2019, indicele preţurilor
de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor
anticipate în contul impozitului pe proﬁt anual
este de 102,8% (OMFP 1754/2019).
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sau locale (Primării, Consilii
Judeţene, Instituţii ale Prefectului, ANAF, ANPC, MS etc),
în vederea organizării unor
acţiuni comune de inspecţie
şi control, în limita competenţelor stabilite prin legislaţia în
vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu
alte autorităţi”, se menţionează
în comunicat.
Acţiunile de control ale inspectorilor veterinari vor avea
în vedere modul în care sunt
respectate cerinţele în ceea
ce priveşte starea de sănătate
a animalelor sacriﬁcate şi a
regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii etc.
Transportul mieilor pentru tăiere trebuie să ﬁe efectuat numai în mijloace auto autorizate
sanitar veterinar şi însoţit de
certiﬁcate sanitare veterinare,
care să ateste sănătatea acestora, precum şi de documente
privind informaţiile lanţului
alimentar, conform modelului
stabilit de ANSVSA. „Sacriﬁcarea mieilor se realizează
în unităţi de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru

schimburi
intracomunitare
pentru sacriﬁcarea de ovine,
publicate pe site-ul ANSVSA.
În cazuri excepţionale, sacriﬁcarea mieilor poate ﬁ realizată
şi în spaţii amenajate temporar,
organizate în condiţiile legii în
care să se asigure supravegherea sanitară veterinară şi în
care sunt respectate condiţiile
prevăzute de legislaţie. Spaţiile amenajate temporar pentru
sacriﬁcarea mieilor trebuie să
ﬁe situate în zone în care nu
au fost impuse restricţii din
motive de sănătate a animalelor”, precizează reprezentanţii ANSVSA. Activitatea de
sacriﬁcare a mieilor în spaţii
amenajate temporar se realizează numai în perioada 15 28 aprilie 2019, între orele 7.00
– 17.00. În ceea ce priveşte
carnea de miel, inspectorii veterinari atrag atenţia că loturile
de carne de miel trebuie livrate
din abatoare însoţite de certiﬁcat sanitar veterinar. Carnea
de miel rezultată în urma sacriﬁcărilor în spaţiile amenajate temporar se poate obţine
numai la cererea directă a
consumatorilor şi numai după

efectuarea examenului ante şi
post mortem, neputând ﬁ livrată în vederea comercializării
către alte unităţi din domeniul
alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar. „Marcarea cărnii de miel, rezultată în
urma sacriﬁcărilor în spaţiile
amenajate temporar, se realizează cu o marcă de sănătate
de formă rotundă cu diametrul
de 3,5 cm, în interiorul căreia
este înscris indicativul judeţului urmat de codul numeric
acordat de DSVSA judeţeană”,
atrag atenţia reprezentanţii
ANSVSA.
În cazul în care inspectorii
vor constata că nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate
medicii veterinari vor suspenda activitatea unităţii respective până la remedierea tuturor
deﬁcienţelor, vor aplica sancţiuni, sau vor conﬁsca produsele
alimentare care pot constitui
un pericol pentru sănătatea cetăţenilor.
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Precizări de la ANAF

Depunerea decontului special de TVA

Decontul special de taxă
trebuie întocmit şi depus
până la data de 25 inclusiv
a lunii următoare celei în
care ia naștere exigibilitatea
operațiunilor.

Decontul se depune la unităţile ﬁscale competente de către
persoanele care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se
înregistreze conform art. 316,
astfel: pentru achiziții intracomunitare de bunuri taxabile,
altele decât cele prevăzute la
lit. b) și c), de către persoanele
impozabile înregistrate conform art. 317; pentru achiziții

intracomunitare de mijloace
de transport noi, de către orice
persoană, indiferent dacă este
sau nu înregistrată conform art.
317; pentru achiziții intracomunitare de produse accizabile, de
către persoanele impozabile și
persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu
înregistrate conform art. 317;
pentru operațiunile și de către
persoanele obligate la plata taxei; pentru operațiunile și de către persoanele obligate la plata
taxei conform art. 307 alin. (5),
cu excepția situației în care are
loc un import de bunuri sau o
achiziție intracomunitară de

bunuri. Decontul trebuie depus
numai pentru perioadele în care
ia naștere exigibilitatea taxei.
Prin excepție, persoanele care
nu sunt înregistrate în scopuri
de TVA, conform art. 316, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 317, sunt obligate să depună decontul special
de taxă pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de
transport noi, înainte de înmatricularea acestora în România,
dar nu mai târziu de data de 25
a lunii următoare celei în care
ia naștere exigibilitatea taxei
aferente respectivei achiziții
intracomunitare. De asemenea,

persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform
art. 317, și care au obligația
plății taxei pentru achizițiile
intracomunitare de mijloace
de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 266
alin. (3), au obligația să depună
decontul special de taxă pentru
respectivele achiziții intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport
în România, dar nu mai târziu
de data de 25 a lunii următoare
celei în care ia naștere exigibilitatea taxei aferente achiziției
intracomunitare.
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APIA

Aproape 400.000 de
cereri unice depuse
Fermierii români au depus până în prezent 397.061 de cereri unice de plată pentru
o suprafaţă de 1,64 milioane hectare.
Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA), comparativ cu anul
2018, când la data de 5 aprilie 2018, în baza
de date APIA erau înregistrate un număr de
373.498 cereri, pentru o suprafaţă de 1.115.790
hectare, rezultă că la acest moment au fost
depuse cu 23.563 mai multe cereri şi au fost
solicitate la plată cu 528.075 mai multe hectare.
Campania a demarat pe 1 martie, iar ultima zi
de depunere va ﬁ 15 mai 2019, cei care nu se
prezintă până la acest termen nemaiputând beneﬁcia de sprijinul ﬁnanciar acordat de APIA.
Fermierii sunt rugaţi să se prezinte la data şi
ora la care sunt programaţi conform invitatiei
primite pentru a se putea utiliza eﬁcient timpul
pe care APIA l-a rezervat pentru primirea
Cererilor în Campania 2019. Sprijinul ﬁnanciar
este ﬁnanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), iar
suma totală alocată României din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) în 2019 se
ridică la 1,94 miliarde de euro.
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