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ANAF. Proiect de modiﬁcare a OG 23/2017

e-Popriri

Split TVA va deveni
opțional

Sistemul informatic
este activ

Sistemul informatic „e-Popriri”, utilizat la
nivelul Direcției Generale de Reglementare
a Colectării Creanțelor Bugetare, va folosi la
schimbul de informații dintre ANAF, organele ﬁscale centrale competențe și instituțiile
de credit, în ceea ce privește înﬁințarea, suspendarea, continuarea și ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară.

Promovarea acestui Proiect este determinată de necesitatea amendării prevederilor OG nr. 23/2017 privind
plata defalcată a TVA care
prevede un sistem obligatoriu de plată defalcată a TVA
pentru anumite categorii de
persoane impozabile, în vederea implementării unui
mecanism opțional.
Ca urmare a scrisorii Comisiei Europene nr. C(2018) 7121
ﬁnal din 8 noiembrie 2018 de
punere în întârziere în cauza
2017/2180 – având ca obiect incompatibilitatea cu dreptul UE
a sistemului de plată defalcată
a TVA în aplicare de la 1 ianuarie 2018, Agenția Națională de
Administrare Fiscală (ANAF)
a publicat un Proiect de modiﬁcare a OG 23/2017 privind
plata defalcată a TVA. Potrivit
legii, în prezent au obligația
aplicării mecanismului plății
defalcate a TVA persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA care se aﬂă în cel
puţin una dintre următoarele
situaţii: la 31 decembrie 2017
înregistrau obligaţii ﬁscale
reprezentând TVA, restante
conform art. 157 din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de
procedură ﬁscală, cu modiﬁcările şi completările ulterioare,
cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în
condiţiile art. 235 din Codul
de procedură ﬁscală, în cuantum mai mare de 15.000 de
lei - în cazul contribuabililor
mari, 10.000 de lei - în cazul
contribuabililor mijlocii, 5.000
de lei - pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii
nu au fost achitate până la data
de 31 ianuarie 2018. De asemenea, au obligația aplicării

mecanismului plății defalcate
a TVA persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA
care: începând cu data de 1
ianuarie 2018, înregistrează
obligaţii ﬁscale reprezentând
TVA, restante conform art. 157
din Codul de procedură ﬁscală,
neachitate în termen de 60 de
zile lucrătoare de la scadenţă,
cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în
condiţiile art. 235 din Codul de
procedură ﬁscală, în cuantum
mai mare de 15.000 de lei - în
cazul contribuabililor mari,
10.000 de lei - în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei
- pentru restul contribuabililor;
persoanele impozabile care se
aﬂă sub incidenţa legislaţiei
naţionale privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă. Beneﬁciarii – persoane impozabile înregistrate
în scopuri de TVA, cu excepția

instituțiilor publice – au
obligația plății defalcate a TVA
aferente achizițiilor efectuate de la furnizorii/prestatorii
care aplică mecanismul plății
defalcate a TVA. Conform art.
16 din OG 23/2017, contul de
TVA poate ﬁ executat silit numai pentru plata TVA datorate
bugetului de stat, precum şi
în baza unor titluri executorii,
potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziţii de bunuri
şi/sau servicii. Precizăm că,
urmare a scrisorii Comisiei
Europene, mecanismul plății
defalcate a TVA va ﬁ aplicat
numai opțional de persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, iar beneﬁciarii
acestora nu vor avea obligația
de a face plata defalcată a TVA,
cu excepția acelora care au optat la rândul lor pentru aplicarea mecanismului. Persoanele
care vor opta pentru aplicarea

mecanismului plății defalcate
a TVA nu vor mai beneﬁcia de
reducerea cu 5% a impozitului
pe proﬁt/pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei
în care aplică sistemul. Persoanele care aplică în prezent
opțional mecanismul plății
defalcate a TVA vor beneﬁcia
de facilitățile prevăzute de OG
23/2017 numai pentru perioada
anterioară intrării în vigoare a
noilor dispoziții. De asemenea,
proiectul include norme tranzitorii pentru ieșirea contribuabililor din sistem, atât a celor
care au aplicat mecanismul în
mod obligatoriu, cât și a celor
care au aplicat mecanismul
în mod opțional pe bază de
facilități, având în vedere că
facilitățile vor ﬁ eliminate la
data intrării în vigoare a noului
mecanism.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

S-a deschis o nouă sesiune pentru 26,8 milioane de euro

Fonduri europene pentru pomicultură
Investițiile sprijinite în cadrul acestei submăsuri sunt
destinate întreprinderilor de
prelucrare și comercializare
a fructelor și marketingul
produselor din fructe.

Începând cu data de 19 august 2019 și până la data de
31 ianuarie 2020, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării
Rurale (MADR) a lansat sesiunea de depunere a Cererilor
de Finanțare pentru submăsura
4.2a – Investiții în procesarea/
marketingul produselor din
sectorul pomicol, prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală 2014- 2020. Investițiile
sprijinite în cadrul acestei submăsuri sunt destinate: modernizării și creării de unități de

procesare; introducerii de noi
tehnologii pentru dezvoltarea
de noi produse și procese tehnologice; creșterii valorii adăugate a produselor din sectorul
pomicol; îmbunătățirea controlului intern al calității, precum și creșterii numărului de
locuri de muncă. Alocarea ﬁnanciară pentru sesiunea continuă anuală de depunere proiecte este de 26.800.000 euro.
Trebuie preciyat că, potrivit
Ghidului de ﬁnanțare, pragul
minim de selecție al proiectelor aferente sM 4.2a este de
10 puncte. Solicitanții eligibili
pentru sprijinul acordat prin
submăsura 4.2a sunt întreprinderile - microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii,
conform Legii 346/2004 pri-

vind stimularea înﬁințării și
dezvoltării
întreprinderilor
mici și mijlocii precum și întreprinderi mari, cooperativele și grupurile de producători
care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru
procesarea şi marketingul produselor agricole. Depunerea
cererilor de ﬁnanțare pentru
submăsura 4.2 a se va face on-

line pe https://online.aﬁr.info/ ,
conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând de
ieri, 19 august 2019, ora 9.00.
Termenul limită de depunere
pentru sesiunea de cereri de
proiecte aferente submăsurii
4.2 a este 31 ianuarie 2020, ora
16.00.
 Doina A. NEAGOE

Reamintim că sistemul informatic e-Popriri este format din mai multe segmente care
vizează printre altele: gestionarea centralizată
a informațiilor rezultate că urmare a înﬁințării
popririlor de către unitățile ﬁscale centrale,
inclusiv suspendarea, continuarea și ridicarea
popririlor generate prin intermediul acestui
sistem informatic, inclusiv actualizarea sumelor rămase de recuperat, pentru care subzistă
poprirea înﬁințată; centralizarea datelor la
nivel național, astfel încât informațiile deținute
de părțile implicate și instituțiile de credit să
ﬁe în concordanță; facilitarea extragerii unor
rapoarte, la nivel central, privind stadiul sumelor aferente popririlor înﬁințate. De precizat că
înﬁințarea, respectiv ridicarea, cu operativitate,
a popririi asupra conturilor bancare deschise
de către debitori la bănci, presupune ducerea la
îndeplinire a acesteia pe cale electronică, astfel
încât să se asigure realizarea executării silite în
condiții cât mai avantajoase, ținând seama atât
de interesul legitim și imediat al administrației
ﬁscale, cât și de drepturile și obiigatiile debitorului urmărit. Și un ultim aspect: Ordinul nr.
2153/2019 privind aprobarea înﬁințării organului de executare silită pentru îndeplinirea unor
acte de executare silită prin procese electronice
masive a fost publicat în Monitorul Oﬁcial al
României şi a intrat în vigoare începând cu
data de 13 august 2019.
 Doina A. NEAGOE

Submăsura 19.3

A început depunerea
cererilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale informează că, în perioada 19 august
2019 – 31 ianuarie 2020 se desfășoară sesiuni
de depunere a proiectelor aferente componentelor A și B din cadrul submăsurii 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de
cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală
– PNDR 2014-2020.
Componenta A presupune asistenţă tehnică
pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale
GAL-urilor selectate, iar componenta B implică implementarea activităților de cooperare ale
Grupurilor de Acțiune Locală. Pentru această
sesiune, alocarea disponibilă aferentă componentei A este de 3.224.238,45 euro, iar pentru
componenta B, de 9.274.293,28 euro. Pentru
a beneﬁcia de sprijin privind asistența tehnică
pregătitoare pentru proiectele de cooperare
Grupurile de Acțiune Locală trebuie să demonstreze că au în vedere implementarea unui proiect concret de cooperare, ceea ce presupune
identiﬁcarea obiectivelor și a tipului de proiect.
În ceea ce privește componenta B, sprijinul
poate ﬁ acordat doar cu condiția ca acțiunile de
cooperare să contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. Ghidurile
solicitantului pentru accesarea componentei
A și B sunt publicate pe pagina de internet a
MADR - www.madr.ro, în cadrul secțiunii
”Dezvoltare rurală”.
 Doina A. NEAGOE

