4 Economie

Luni, 26 august 2019

Subvenții APIA 2019

Condiții pentru crescătorii
de ovine
Începutul lunii septembrie
reprezintă pentru crescătorii
de ovine și de caprine termen
la depunerea documentele
speciﬁce pentru Sprijinul
cuplat în sectorul zootehnic Campania 2019.
Subvențiile APIA pentru
speciile ovine și caprine sunt
condiționate atât de câteva aspecte general, cât și de termene
pe care crescătorii trebuie să le
respecte pentru a încasa Sprijinul Cuplat Zootehnic pentru
cele două specii. Concret, berbecii pentru care se solicită
SCZ trebuie să ﬁe înscriși în
registrul genealogic al rasei,
secțiunea principală până în
data de 2 septembrie 2019 inclusiv. De asemenea, efectivul
de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic
al rasei, secțiunea principală
sau suplimentară, pentru care
se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum
un berbec înscris în registrul
genealogic al aceleiași rase,
secțiunea principală, la 35 de
femele ovine (condiţia de eligibilitate trebuie să ﬁe îndeplinită până la data de 2 septembrie
2019 inclusiv). Potrivit prevederilor legale, oierii trebuie sa
prezinte la APIA și adeverinţa
eliberată de asociaţia/agenţia
acreditată pentru înﬁinţarea şi
menţinerea Registrului genealogic al rasei sau adeverinţa
eliberată de Oﬁciul pentru Zootehnie județean care se poate
depune odată cu cererea unică
de plată – declarația privind

sectorul zootehnic sau se poate
depune până în data de 2 septembrie 2019 inclusiv (Anexa
nr. 9 – Partea A sau Partea B).
Reamintim ca subvenția cea
mare pentru ovine și caprine,
mai exact SCZ ovine/caprine
se acordă fermierilor activi
care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii generale:
solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 150 şi 500 de
capete de femele ovine şi/sau
berbeci, inclusiv, pe beneﬁciar,
cu excepția celor din UAT-urile din zona montană deﬁnită
în anexa 8.2 «Lista zonelor
eligibile M10, M11, M13» a
PNDR 2014-2020, pentru care
se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 și 500 de
capete femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneﬁciar, în
exploataţii cu cod ANSVSA,

BNR

care îndeplinesc cumulativ o
serie de condiţii. Acestea sunt
următoarele: animalele din
exploataţie pentru care beneﬁciarul solicită SCZ ovine femele şi/sau berbeci, au vârsta
de minimum un an la data de
31 martie a anului de solicitare; animalele din exploataţie
pentru care beneﬁciarul solicită SCZ ovine, au vârsta de
maximum 8 ani pentru ovine
femele, respectiv 6 ani pentru
berbeci, la data-limită de depunere a cererii unice de plată,
fără penalizări; efectivul de
animale pentru care se solicită
SCZ ovine femele şi/sau berbeci trebuie să ﬁe identiﬁcat şi
înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată,
dar nu mai târziu de prima zi
a perioadei de reţinere; animalele pentru care se solicită SCZ

ovine femele şi/sau berbeci,
trebuie să ﬁe menţinute/menţinuţi până la data de 23 august
2019 inclusiv (ﬁnalul perioadei de reținere), în exploataţia/
exploataţiile cu cod ANSVSA
menţionată/menţionate în cerere și/sau în exploatațiile cu
cod ANSVSA deținute de solicitant și/sau în exploatațiile
asociaţiilor, respectiv cooperativelor/grupurilor de producători în care animalele au
fost transferate temporar pentru păşunat. Şi, important: să
deţină registrul individual al
exploataţiei, completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004.
În 2018 cuantumul pentru SCZ
ovine/caprine a fost de 15,9737
euro/animal.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

AFIR. Submăsura 4.2a

Raportul trimestrial A început depunerea cererilor
asupra inﬂației
Banca Națională a României (BNR) a dat
publicității Raportul asupra inﬂației, ediția
august 2019.

Documentul prezintă, printre altele,
proiecția trimestrială a Băncii Centrale privind evoluția inﬂației pe un orizont de opt trimestre și evaluează contextul macroeconomic
recent și viitor din perspectiva deciziei de politică monetară. Prin elaborarea și publicarea
trimestrială a Raportului, BNR își propune să
ofere tuturor celor interesați posibilitatea de
a înțelege cât mai bine cadrul său de analiză
și implicit fundamentele deciziilor de politică monetară. Analiza prezentată în Raportul
asupra inﬂației se bazează pe cele mai recente
informații statistice disponibile la momentul
redactării, astfel încât perioadele de referință
ale indicatorilor utilizați sunt diferite. Raportul asupra inﬂației a fost aprobat în ședința
Consiliului de administrație al BNR din 5
august 2019, iar proiecția macroeconomică a
fost realizată pe baza informațiilor disponibile
până la data de 31 iulie 2019.
 Doina A. NEAGOE

Sesiunea de depunere a proiectelor se
desfășoară în perioada 19 august 2019,
ora 9.00 - 31 ianuarie 2020, ora 16.00.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale (AFIR) a anunţat lansarea sesiunii
de primire a cererilor de ﬁnanțare aferente submăsurii 4.2a Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul
pomicol din cadrul Programului Național
de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR
2020), alocarea ﬁnanciară ﬁind de 26,8
milioane euro. Din alocarea ﬁnanciară pentru sesiunea anuală continuă de
26.800.000 de euro, 10 milioane euro sunt
pentru îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari printr-o mai bună
integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor
agricole, promovarea pe piețele locale, a
circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor
interprofesionale și 16,8 milioane
euro pentru facilitarea diversiﬁcării, a
înﬁințării și a dezvoltării de întreprinderi
mici și a creării de locuri de muncă (DI
6A). Investițiile sprijinite în cadrul aces-

tei submăsuri sunt destinate întreprinderilor de prelucrare și comercializare a
fructelor și marketingul produselor din
fructe pentru: modernizarea și crearea
de unități de procesare; introducerea de
noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi
produse și procese tehnologice; creșterea
valorii adăugate a produselor din sectorul
pomicol; îmbunătățirea controlului intern
al calității; creșterea numărului de locuri
de muncă. Prin submăsura 4.2a, sprijinul
public nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMMuri și 40% pentru întreprinderi mari.
Valoarea ﬁnanțării acordate poate ajunge
până la 1.500.000 de euro în funcție de
tipul de beneﬁciar și de investiția propusă prin proiect. Cererile de ﬁnanțare
se depun online, pe pagina oﬁcială de
internet a Agenției, www.aﬁr.info. Toți
cei interesați au la dispoziție pe site-ul
AFIR, în pagina submăsurii 4.2a, întreaga documentație necesară depunerii proiectelor. De precizat că pragul minim de
depunere a proiectelor de investiții este
de 10 puncte.
 Doina A. NEAGOE
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Declaraţia 112
Declarația 112 cuprinde atât informații
privind obligațiile ﬁscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii
prestațiilor sociale potrivit legislației speciﬁce, acordate de Casa Națională de Pensii
Publice, de Casa Națională de Asigurări
de Sănătate, de Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă și de Agenția
Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.
Ministerul Finanțelor Publice, în colaborare
cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale și
Ministerul Sănătății, îmbunătățește modelul și
conținutul Declarației 112 privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
și o adaptează la modiﬁcările legislației ﬁscale.
Proiectul de ordin stabilește: actualizarea
casetelor privind înscrierea cifrei de afaceri și a
ponderii cifrei de afaceri din activitățile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul ﬁscal, în vederea acordării facilităților ﬁscale în luna de raportare, în sensul declarării de către angajator,
pe proprie răspundere, a îndeplinirii condițiilor
aplicării acestora”; introducerea unor casete
informative cu privire la persoanele detașate
în/din România cât și cu privire la statul în care
se datorează contribuțiile sociale obligatorii,
respectiv detașate cu sau fără. formularul portabil A1; actualizarea codurilor CAEN pentru
angajatorii care beneﬁciază de facilitățile ﬁscale prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul ﬁscal;
introducerea unor noi secțiuni distincte pentru
declararea veniturilor din salarii și asimilate
salariilor obținute de persoanele ﬁzice de la
angajatori care beneﬁciază de facilitățile ﬁscale
prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul ﬁscal. De
asemenea, proiectul mai stabileşte: actualizarea nomenclatorului ”Creanțe ﬁscale” prin
introducerea unor noi casete pentru declararea
CAS-ul pentru condiții deosebite și speciale,
datorat de către angajatorii care desfășoară
activitate în domeniul construcțiilor și cărora li
se aplică facilitățile ﬁscale; introducerea unor
noi casete în Secțiunile A și B pentru declararea bazelor de calcul și a contribuțiilor sociale
obligatorii aferente veniturilor din salarii și
asimilate salariului realizate de persoanele
ﬁzice care își desfășoară activitatea la angajatorii din domeniul construcțiilor; introducerea
unor instrucțiuni de completare a declarației
pentru angajatorii care desfășoară activitate
în domeniul construcțiilor și care beneﬁciază
de facilitățile ﬁscale introduse prin OUG nr.
114/2018; alte modiﬁcări tehnice, care constau
în actualizarea corespunzătoare a anexelor și
a instrucțiunilor la ordin potrivit aspectelor
semnalate de utilizatorii declarației.
 Doina A. NEAGOE

