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MADR. Pentru crescătorii de bovine

Ajutor de stat majorat

Potrivit proiectului OUG
publicat pe site-ul oﬁcial al
Ministerului
Agriculturii,
crescătorii de bovine din
zona montană beneﬁciază de
un ajutor de stat de 40% din
valoarea cheltuielilor pentru
construirea unui centru de colectare a laptelui și de 50% din
valoarea cheltuieilor pentru
construirea unui centru de colectare și prelucrare a laptelui.

Pot ﬁ beneﬁciari producătorii de lapte din zona montană
încadrați în următoarele categorii: persoane ﬁzice autorizate, întreprinderi individuale şi
întreprinderi familiale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; grupurile
de producători; cooperativele
agricole constituite în baza
Legii cooperaţiei agricole nr.
566/2004, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare; persoanel juridice constituite în
conformitate cu prevederile
Legii societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modiﬁcările
şi
completările ulterioare,
care desfăşoară activităţi în
agricultură şi/sau industrie alimentară. Schema de ﬁnanţare
stabileşte că beneﬁciarii Programului pot primi maximum:
40% din valoarea cheltuielilor
eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de colectare; 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei

în vederea realizării de centre
de prelucrare sau centre de colectare și prelucrare. Intensitatea ajutorului poate ﬁ majorată
cu 20 de puncte procentuale
cu condiţia ca ajutorul de stat
maximum combinat să nu depăşească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor
eligibile ale investiţiei pentru:
tinerii fermieri sau fermierii
care s-au instalat în cei cinci
ani anteriori datei de depunere
a cererii de ajutor; investiţiile
care se realizează în zone care
se confruntă cu constrângeri
naturale sau cu alte constrângeri speciﬁce; investiții colective – investiţii realizate de
către grupurile de producători
sau cooperative agricole.

15 octombrie

Ziua naţională a
comerţului electronic
În Monitorul Oﬁcial nr. 648/2020 a fost
publicată Legea nr. 144/2020 privind instituirea zilei de 15 octombrie ca Ziua naţională a comerţului electronic.
Ziua naţională a comerţului electronic poate
ﬁ organizată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de către persoane
ﬁzice sau juridice, precum şi de către societatea civilă, potrivit actului normativ.
Potrivit prevederilor legale, „Ziua naţională a comerţului electronic poate ﬁ organizată de către autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, de către persoane ﬁzice sau
juridice, precum şi de către societatea civilă,
împreună sau separat, prin organizarea şi/
sau participarea la manifestări sau acţiuni cu
caracter social sau ştiinţiﬁc, cu scopul informării şi conştientizării cu privire la existenţa
comerţului electronic”. De asemenea, „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot acorda, în limita alocaţiilor bugetare
aprobate, fonduri din bugetele proprii, precum
şi suport logistic, pentru organizarea manifestărilor şi acţiunilor”. Reamintim că Proiectul
de lege iniţiat de mai mulţi parlamentari de
la PSD, PNL şi USR a fost adoptat decizional
de Camera Deputaţilor pe 30 iunie şi trimis la
promulgare în aceeaşi zi.
 Doina A. NEAGOE

Schema de ajutor de stat
se notiﬁcă Comisiei Europene în baza articolului 108 (3)
din Tratatul de Funcționare al
Uniunii Europene. În situaţia
în care decizia Comisiei Europene conţine prevederi noi
sau diferite faţă de schema
notiﬁcată, prevederile schemei
de ajutor de stat se completează şi/sau se modiﬁcă în mod
corespunzător. Programul se
aplică după primirea Deciziei
Comisiei Europene de acordare a ajutorului și după intrarea
în vigoare a hotărârii Guvernului. Potrivit prevederilor legale, Programul are ca termen ﬁnal data de 31 decembrie 2020,
în cazul prelungirii aplicării
Orientărilor Uniunii Europene

2014 - 2020, termenul ﬁnal ﬁind cel prevăzut în Orientările
Uniunii Europene. Plățile aferente Programului se acordă
până la data de cel târziu 29
decembrie 2023. Valoarea totală a Programului este de 60
milioane euro echivalent în lei
la data accesării Programului și se asigură de la bugetul
de stat, prin bugetul MADR.
Trebuie p+recizat, în încheiere, că Proiectul de Ordonanță
de Urgență modiﬁcă Legea
296/2018 privind aprobarea
Programului de investiții pentru înﬁințarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF. Obligaţii ﬁscale principale

Termen limită - 31 iulie
Debitorii, persoane juridice de
drept public sau privat, aﬂați în diﬁcultate ﬁnanciară și pentru care
există riscul intrării în insolvență, își
pot restructura obligațiile bugetare
principale restante la data de 31 iulie
2020 și neachitate până la data emiterii certiﬁcatului de atestare ﬁscală,
precum și obligațiile bugetare accesorii.

Sunt obligații bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și
obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de Fisc prin decizie
după data de 1 august 2020 aferente
perioadelor ﬁscale de până la data de
31 iulie 2020, precum și obligațiile
ﬁscale principale scadente în perioada
cuprinsă între data intrării în vigoare a
OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri
economice și ﬁscal-bugetare și data de
31 iulie 2020 inclusiv. Restructurarea
obligațiilor bugetare se aplică și pentru
obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele ﬁscale, precum și pentru amenzile
de orice fel, transmise spre recuperare
organelor ﬁscale centrale după data de
1 august 2020 până la data eliberării
certiﬁcatului de atestare ﬁscală. De

asemenea, actul normativ prelungește
până la 31 decembrie 2020 termenullimită până la care poate ﬁ depusă solicitarea de restructurare a obligațiilor
bugetare, față de 15 decembrie, cât era
prevăzut inițial. Reamintim că Legea
nr. 114/2020 privind aprobarea OUG
nr. 90/2020 pentru modiﬁcarea OG nr.
6/2019 privind instituirea unor facilități
ﬁscale, precum și pentru modiﬁcarea
altor acte normative, a fost publicată
în Monitorul Oﬁcial nr. 600 din 8 iulie
2020. Legea prevede, între altele, instituirea unor măsuri de restructurare a
obligațiilor bugetare restante la data de
31 iulie 2020 (în varianta inițială termenul era 31 martie 2020).
 Doina A. NEAGOE

Motorina folosită
în agricultură

A fost suplimentat bugetul

Pentru continuarea aplicării schemei
de ajutor de stat în anul 2020, la suma de
528.000,00 mii lei, se adaugă încă 101.908 mii
lei, fonduri necesare plății ajutorului de stat
pentru reducerea accizei la motorina utilizată
în agricultură în perioada 1 ianuarie 2020 - 31
martie 2020, rezultând o valoare de 629.908,00
mii lei.
Potrivit comunicatului MADR, Guvernul a
adoptat hotărârea prin care a suplimentat cu
peste 100 de milioane de lei bugetul pentru plata
ajutorului de stat la motorina folosită în agricultură. Pe lângă cele 101.908 mii lei adăugate la
plata ajutorului, pentru a se asigura că majorarea
propusă se încadrează în valoarea totală maximă
a schemei de ajutor de stat pentru perioada 20152020, s-au modiﬁcat corespunzător prevederile
alin. (1) al art. 10 din același act normativ, prin
suplimentarea sumei de 3.334.037,25 mii lei cu
suma de 101.908,00 mii lei, până la valoarea
totală maximă de 3.435.945,25 mii lei. Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2020,
prevăzută în prezentul proiect de act normativ, se
asigură în limita prevederilor bugetare aprobate
MADR pe anul 2020.
 Doina A. NEAGOE

BNR

Au crescut restanţele
la creditele în lei

Valoarea totală a creditelor restante în lei
ale populației și ﬁrmelor s-a cifrat, în iunie
2020, la 4,81 miliarde de lei, în creștere cu
1,4% față de suma raportată în luna precedentă, în timp ce restanțele la creditele în valută
au coborât cu 4%, la 1,961 miliarde de lei
(echivalent).
Conform datelor Băncii Naționale a României
(BNR), totalul creditelor în lei atingea, în iunie,
183,977 miliarde de lei (cu 1,28% peste luna
precedentă), din care 67,132 miliarde de lei erau
sume contractate de agenții economici și 112,405
miliarde de lei împrumuturi luate de populație.
Creditele în valută totalizau 90,073 miliarde
echivalent lei în iunie 2020 (cu 1,07% mai puțin
față de mai 2020), din care 51,095 miliarde de lei
împrumuturi contractate de agenții economici și
33,316 miliarde de lei credite luate de populație.
 Doina A. NEAGOE

Până la sfărşitul lunii martie

Au fost emise
18,38 milioane de carduri

Numărul total de carduri emise în România
era, la ﬁnele primului trimestru din 2020, de
18.380.934 unități, în creștere cu 0,7% comparativ cu sfârșitul trimestrului anterior.
Potrivit datelor centralizate de Banca Națională
a României (BNR), din acest total, 14.163.211 de
carduri (77,05%) erau active, față de 14.262.698,
la sfârșitul lunii decembrie 2019. Datele mai
indică şi faptul că 15.298.694 de carduri aveau
funcție de debit și 3.006.307 funcție de credit.
Pe de altă parte, la 31 martie 2020, numărul de
ATM-uri existente în România era de 10.305, cel
de POS-uri de 234.221 și EFTPOS (Electronic
Funds Transfer at Point of Sale) de 233.372.
 Doina A. NEAGOE

