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MADR. Instalarea tinerilor fermieri

Depunerea proiectelor
demarează în luna aprilie
Ministerul
Agriculturii
informează tinerii fermieri
că, în luna aprilie 2020, va
demara sesiunea depunere
de proiecte pentru sprijinul
acordat tinerilor fermieri
din România.

Printre obiectivele Submăsurii 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri se
numără: creşterea numărului
de tineri fermieri care încep
pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători
de exploataţie; îmbunătăţirea
managementului,
creşterea
competitivităţii
sectorului
agricol; crearea posibilității
tinerilor fermieri rezidenți,
cu un minim de cunoștinţe de
bază, în vederea instalării ca
şefi/conducători ai exploatației
agricole; încurajarea tinerilor
și a familiilor din mediul rural
de a se stabili în mediul rural. În cadrul Submăsurii 6.1,
tinerii fermieri pot primi un
sprijin nerambursabil de maxim 50.000 de euro. Conform
Ghidului solicitantului în vigoare, sprijinul nerambursabil
se acordă pentru o perioadă
de maxim trei/cinci ani (perioada de cinci ani se aplică
doar pentru sectorul pomicol)
și este de: 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000
S.O. și 50.000 SO; 40.000 de
euro pentru exploatațiile între
12.000 S.O. și 29.999 SO. Sprijinul pentru instalarea tinerilor
fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două
tranșe, astfel: 75% din cuan-

tumul sprijinului la semnarea
Contractului de finanțare; 25%
din cuantumul sprijinului se
va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de
afaceri, fără a depăși trei ani
(*cinci ani pentru exploatațiile
pomicole), de la semnarea contractului de finanțare. Pot fi
beneficiari în vederea obţinerii
sprijinului nerambursabil acordat prin această submăsură tinerii fermieri, în conformitate
cu definiția prevăzută la art. 2
din R(UE) nr.1305/2013, care
se instalează ca unic șef al
exploatației agricole; persoana
juridică cu mai mulţi acţionari
unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013
se instalează și exercită un
control efectiv pe termen lung
în ceea ce privește deciziile

Noutăţi privind
Prima casă 2020

Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului postat spre consultare publică pe
pagina de internet a MFP plafonul pentru
anul 2020 aferent Programului Prima casă
este de două miliarde de lei.
Conform notei de fundamentare a proiectului de act normativ, de la lansarea Programului în anul 2009 până la finele lunii octombrie
2019, au fost acordate 250.673 garanţii în valoare totală de 21,6 miliarde de lei. Totodată,
de la începutul anului 2019 şi până la finele lunii octombrie 2019, au fost acordate 14.052 garanţii, în valoare totală de 1,3 miliarde de lei,
precum şi 4.344 promisiuni de garantare, în
valoare totală de 0,5 miliarde de lei. Conform
documentului, până în prezent au fost executate un număr de 886 de garanţii, în valoare de
70,7 milioane de lei, din care s-a recuperat de
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 26,51 milioane de lei, rezultând o
rată a creditelor neperformante de aproximativ
0,4% din totalul creditelor acordate prin programul Prima casă.
n Doina A. NEAGOE

referitoare la gestionare, la
beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație. De
precizat că, potrivit art. 2 din
R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40
de ani inclusiv (până cel mult
cu o zi înainte de a împlini 41
de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care
deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru
prima dată într-o exploatație
agricolă ca șef al respectivei
exploatații. De asemenea, exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să
aibă o dimensiune economică
cuprinsă între 12.000 - 50.000
SO; să fie înregistrată ca microîntreprindere/ întreprinde-

re mică; exploataţia trebuie să
fie înregistrată obligatoriu în
Registrul Unic de Identificare
- APIA, în Registrul agricol și/
sau în Registrul exploatațiilor
- ANSVSA. Totodată, potrivit
Ghidului solicitantului, afacerile inițiate de tinerii fermieri
în agricultură trebuie să se desfăşoare în domeniul apicol, zootehnic și vegetal. Bugetul alocat acestei sesiuni - ultima din
cadrul acestui PNDR, este de
42.681.019 euro, iar proiectele
pentru Instalarea tinerilor fermieri 2020 se vor putea depune
la Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR) începând cu finele lunii aprilie.
n Doina
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Din februarie, fără plata
defalcată a TVA
Sistemul Split TVA a fost eliminat
de la 1 februarie 2020, după ce Guvernul a publicat în Monitorul Oficial
din 23 decembrie 2019, Ordonanța de
urgență 78/2019 care prevede aprobarea OUG 23/2017, prin care s-a introdus sistemul Split TVA.
Potrivit prevederilor legale, abrogarea
a intrat în vigoare la data de 1 a celei de
a doua luni următoare publicării noii
ordonanțe în Monitorul oficial, adică de
la 1 februarie 2020. În termen de 10 zile
de la data de 1 februarie 2020, unităţile
Trezoreriei Statului la care persoanele
care au aplicat mecanismul plăţii defalcate a TVA au deschise conturi de TVA,
transferă automat, fără nicio formalitate
prealabilă în raport cu titularul contului, disponibilul existent din soldul conturilor de TVA în contul de disponibil
al titularului deschis la aceeaşi unitate
a Trezoreriei Statului. De asemenea,
în termen de 10 zile de la data de 1 fe-

bruarie 2020, persoanele care au aplicat
mecanismul plăţii defalcate a TVA, care
nu au deschis la Trezoreria Statului cont
de disponibil vor comunica unităţii Trezoreriei Statului contul curent deschis
la o instituţie de credit în care se transferă sumele respective. În cazul în care
aceste persoane nu comunică informaţii
privind contul curent deschis la instituţia de credit, în baza unei liste a acestor
persoane furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicită, în termen de
10 zile de la data primirii solicitării de
la Trezoreria Statului, titularilor de cont
aceste informaţii, pe care le transmite
unităţilor Trezoreriei Statului, în vederea transferului sumelor. Începând cu
data de 1 februarie 2020, prin conturile
de TVA deschise la unităţile Trezoreriei
Statului ale persoanelor care au aplicat
mecanismul plăţii defalcate a TVA nu
mai pot fi efectuate operaţiuni, cu excepţia celor prevăzute mai sus.
n Doina A. NEAGOE

ANAF

Calendar fiscal luna
februarie
Potrivit calendarului stabilit de Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală (ANAF),
în luna februarie, contribuabilii au de respectat mai multe termene pentru depunerea
declaraţiilor fiscale.
Astfel, un prim termen este vineri, 7 februarie, termen limită până la care trebuie depusă
Declarația de mențiuni privind schimbarea
perioadei fiscale pentru persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA care utilizează
trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și
care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România - Formularul 092. Declaraţia
se depune la unitatea fiscală competentă, în 5
zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare).
Cel de-al doilea termen este luni, 10 februarie,
pentru depunerea declarațiilor: 010 - Declarație
de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/
Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate
juridică - F010 sau 700 - Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații
fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal
- Formularul electronic 700, după caz; 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație
de mențiuni pentru persoane fizice române
și străine care dețin cod numeric personal –
Formularul 020 sau 700 - Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații
fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal
– Formularul electronic 700, după caz; 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de
mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii
libere – Formularul 070 sau 700 - Declarație
pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de
obligații fiscale declarative înscrise în vectorul
fiscal – Formularul electronic 700, după caz.
De asemenea, până la acelaşi termen trebuie
depus şi formularul Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru
agricultori – F087.
n Doina A. NEAGOE

ONRC

A scăzut numărul
firmelor înmatriculate
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
(ONRC) a publicat un raport statistic pe
2019 din care reiese că numărul de înmatriculări (cumulat: CA, GIE, IF, II, PFA, RA,
SA, SC, SCS, SRL) a scăzut, în 2019, faţă de
2018, cu un procent de 0.97%.
În ce priveşte cele mai uzuale forme de înmatriculare - PFA şi SRL - situaţia se prezintă
astfel: în 2019, numărul de înmatriculări de
PFA a crescut faţă de 2018 cu 928. În anul 2019
au fost inmatriculate 25.423 de PFA-uri; în
2019, numarul de înmatriculări de SRL a crescut cu 626 , de la 94.244 în 2018, la 94.870 - în
2019. Aşadar, forma preferată de înmatriculare
în 2019 a fost PFA-ul. De asemenea, datele
oficiale mai indică faptul că numărul firmelor
radiate a crescut în 2019 cu 26,71%, comparativ
cu anul anterior, ajungând la 101.601, cele mai
multe radieri fiind înregistrate în municipiul
Bucureşti - 12.554 de firme şi în judeţele Iaşi,
Cluj şi Prahova. Pe domenii de activitate,
cele mai multe radieri au fost înregistrate în
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea
autovehiculelor şi motocicletelor, agricultură,
silvicultură şi construcţii. n D. A. NEAGOE

