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Subvenţii

Produsele tradiționale românești

Obţinerea atestatului

Adeverințe APIA
pentru credite

Adeverințele vor ﬁ eliberate cel mai probabil începând cu data de 20 iunie de către centrele APIA unde fermierii au depus cererea
unică.

Atestarea produselor tradiţionale reprezintă recunoaşterea
tradiţionalităţii
unui produs prin intermediul înregistrării sale şi emiterea documentului ,,Atestat
de produs traditional” în
conformitate cu noile prevederi legale.

Un produs tradiţional este un
produs alimentar fabricat pe
teritoriul naţional pentru care
se utilizează materii prime
locale, care prezintă o reţetă
tradiţională, un mod de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional. Materia primă locală
este materia prima folosită la
producţia/prelucrarea/procesarea produsului tradiţional
obţinută în sistem clasic. Pentru a ﬁ înregistrat, produsul
tradiţional trebuie să ﬁe conform cu dispoziţiile naţionale
şi să exprime tradiţionalitatea.
Produsele tradiţionale atestate nu pot ﬁ denumite sub un
nume care intră sub incidenţa
reglementărilor privind protecţia indicaţiilor geograﬁce,
a denumirilor de origine şi ale
specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare. În
ceea ce priveşte eticheta unui
produs tradiţional, în înţelesul
prevederilor legale, aceasta
trebuie să conţină, în primul
rând, denumirea produsului.
În cazul în care, produsul este
deja înregistrat sub o denumire
personalizată, unică, acesta nu
se mai înregistrează. De asemenea, eticheta trebuie să mai
conţină: descrierea caracteristicilor produsului tradiţional,
prin indicarea principalelor

însuşiri organoleptice, ﬁzico-chimice şi microbiologice,
după caz, care să deﬁnească
tradiţionalitatea/speciﬁcitatea
acestuia; descrierea caracteristicilor materiilor prime, care să
nu conţină în compoziţia acestora, adaosuri obţinute prin
sinteza chimică cum ar ﬁ: aditivi alimentari, coloranţi, arome, vitamine, minerale, îndulcitori, edulcoranţi; provenienţa
materiilor prime; descrierea
caracteristicilor ingredientelor
folosite în procesul de fabricaţie; indicarea ingredientelor folosite şi a principalelor însuşiri
organoleptice, ﬁzico-chimice
şi microbiologice, unde este
cazul, ale acestora; descrierea
metodei de producţie speciﬁc
locală, autentică şi invariabilă,
precum şi descrierea procesului tehnologic tradiţional, unde
se vor trece toate fazele de producţie, cu precizarea operaţiunilor executate manual; fotograﬁa şi descrierea produsului

Până la sfârșitul anului,

Implementarea caselor
de marcat electronice

Ministerul Finanțelor Publice (MFP)
și-a propus ca, până la sfârșitul anului, să
ﬁnalizeze proiectul privind implementarea
caselor de marcat electronice cu care sunt
echipați operatorii economici.
Potrivit reprezentanţilor MFP, Guvernul
României își menține angajamentul de a ține
deﬁcitul bugetar sub 3% din PIB. România
face toate eforturile pentru a limita cheltuielile publice și a crește colectarea, ceea ce va
duce la ajustarea deﬁcitului bugetar. În acest
context, autoritățile s-au angajat să ﬁnalizeze implementarea, până la ﬁnele acestui an,
a caselor de marcaj electronice cu care sunt
echipați operatorii economici. În prezent, mai
aﬁrmă oﬁcialii, este nevoie de circa 750.000
de astfel de case de marcat, ﬁind format şi un
grup de lucru în acest sens, pentru a putea ﬁnaliza acest deziderat până la sfârșitul anului
și reducerea în acest fel a deﬁcitului.
 Doina A. NEAGOE

pe secţiune (dupa caz); modul
de producţie şi/sau de prelucrare care să reﬂecte un procedeu
tehnologic de producţie şi/sau
de prelucrare tradiţional; date,
înscrisuri, referinţe bibliograﬁce cu referire la vechimea
produsului, care trebuie să demonstreze transmiterea unei
tradiţii de la o generaţie la alta
şi din care să rezulte legătura
istorică a produsului tradiţional cu locul de producţie, sau
o declaraţie de notorietate din
partea unei asociaţii locale a
producătorilor de produse tradiţionale. Dacă nu au fost respectate condiţiile care au stat
la baza obţinerii atestatului
de produs tradiţional, operatorul economic va ﬁ informat
că are la dispoziţie un termen
de cel mult 15 zile de la data
controlului pentru remedierea situaţiei în cauză, termen
după care se va efectua un nou
control, iar dacă situaţia nu a
fost remediată - se va dispune

măsura administrativă prin
anularea atestatului de produs
tradiţional, radierea din RNPT
şi retragerea logoului de către
personalul structurii de specialitate din MADR. Solicitanţii
cărora le-a fost anulat atestatul
de produs tradiţional au dreptul să redepună o nouă documentaţie pentru produsul al
cărui atestat a fost anulat, după
cel puţin 12 luni de la data anulării acestuia.
De precizat, în încheiere,
că la nivelul Uniunii Europene sunt înregistrate 1.440 de
produse protejate. România
deţine cinci produse protejate,
tradiţionale, speciﬁce unei reginuni din ţara noastră. Este
vorba despre Salamul de Sibiu,
Magiunul de prune de Topoloveni, Novacul afumat din Ţara
Bârsei, Srumbia de Dunăre şi
Telemeaua de Ibăneşti.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Declaraţia unică a fost modiﬁcată
Declarația unică privind impozitul
pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele ﬁzice a fost modiﬁcată prin OPANAF 1437/2019.

Completările vizează activitatea zilierilor. Concret, a fost speciﬁcată posibilitatea ca aceştia să se asigure opţional în sistemul public de sănătate.
Având în vedere regimul ﬁscal similar celui aplicabil persoanelor ﬁzice
fără venituri, a fost înlocuită pe formular sintagma “Sunt persoană fără venituri și optez pentru plata CASS”, cu
sintagma “Sunt persoană fără venituri/
persoană care realizează venituri de
natura celor prevăzute la art. 155 din
Codul ﬁscal, pentru care nu se datorează CASS și optez pentru plata CASS”.
Au fost modiﬁcate, de asemenea, şi
instrucțiunile de completare a formularului. Sintagma modiﬁcată se regăseşte
în anexa nr. 1 “Declarație unică privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele ﬁzice“, capitolul II, secțiunea 2, subsecțiunea 2,
litera C. La anexa nr. 2 “Instrucțiuni de
completare a formularului «Declarație
unică privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de per-

soanele ﬁzice»“, capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/
norma de venit a se realiza în România
și contribuțiile sociale datorate în anul
2019“, secțiunea a 2-a “Date privind
CAS și CASS estimate pentru anul
2019“, subsecțiunea a 2-a “Date privind
contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată“, punctul 40.4, primul
paragraf se modiﬁcă și capătă următorul cuprins: “40.4. Căsuța de la lit. C
«Sunt persoană fără venituri/persoană
care realizează venituri de natura celor
prevăzute la art. 155 din Codul ﬁscal,
pentru care nu se datorează CASS, și
optez pentru plata CASS» – se bifează
de persoanele ﬁzice prevăzute la art.
180 alin. (1) lit. b) și c) din Codul ﬁscal,
respectiv: persoane care nu realizează
venituri de natura celor prevăzute la art.
155 din Codul ﬁscal și nu se încadrează
în categoriile de persoane exceptate de
la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii; persoane
care realizează venituri de natura celor
prevăzute la art. 155 din Codul ﬁscal,
pentru care nu se datorează contribuția
de asigurări sociale de sănătate.”
 Doina A. NEAGOE

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este în plin proces de a pregăti și elibera
această dovadă cu care agricultorii pot obține
ﬁnanțări avantajoase de la băncile și instituțiile
nebcancare care au protocol cu APIA. Reamintim că adeverințele se eliberează pentru cei care
intenţionează să acceseze credite în vederea
ﬁnanţării activităţilor curente, de la instituţiile
bancare și non-bancare care au încheiat convenţii
cu APIA. APIA a încheiat anul trecut convenții
cu 16 instituții bancare și non-bancare în vederea eliberării de adeverințe pentru beneﬁciarii
schemelor de plată (schema de plată unică pe
suprafață, plata redistributivă, măsuri compensatorii de dezvoltare rurală (Masura 10, Masura
11 și Masura 13) implementate în cadrul Campaniei 2018. În schimb, nu vor incluse schemele
de Ajutor Național Tranzitoriu și cele de sprijin
cuplat vegetal. De asemenea, nu se eliberează
încă adeverințe pentru subvențiile din sectorul
zootehnic. Pentru a beneﬁcia de adeverințe fermierii trebuie să depună o solicitarea scrisă, urmând ca Agenția să elibereze o adeverinţă prin
care conﬁrmă că acesta a depus cererea unică de
plată pentru anul 2019 solicitând sprijin pentru
schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, și/sau pentru măsuri compensatorii de
dezvoltare rurală. De asemenea, prin adeverinţă
se conﬁrmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa
determinată pentru plată pentru schemele care
fac obiectul convenţiei, că s-a efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, după
caz, asupra cererii beneﬁciarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul
convenţiei și că beneﬁciarul, la data emiterii
Adeverinţei, nu face obiectul excluderilor de la
plată pentru aceste scheme, îndeplinind condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite,
în conformitate cu legislaţia în vigoare. De precizat că APIA a ﬁnalizat, la 15 mai Campania de
primire a Cererilor Unice de Plată pentru anul
2019, ﬁind înregistrate un număr de de 846.619
cereri, pentru o suprafața declarată la plată de
9.711.211,43 hectare.
 Doina A. NEAGOE

ANAF

Atenţie la posibilele
fraude prin sms
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii asupra
unei posibile fraude care se petrece zilele
acestea. Persoanele ﬁzice recepționează smsuri sau email-uri, în care sunt informați că
pot primi bani de la ANAF.
Persoanele sunt sfătuite să acceseze un site,
la care este disponibil un formular, în care sunt
solicitate, în numele ANAF, date personale, inclusiv date ale conturilor și PIN-urile acestora.
„Rugăm contribuabilii să nu acceseze site-ul
din sms-urile primite și, totodată, le reamintim
că Agenția Națională de Administrare Fiscală
nu transmite informații nesolicitate prin sms,
iar portalul oﬁcial al instituției este www.anaf.
ro”, precizează ANAF, într-un comunicat.
 Doina A. NEAGOE

