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ANAF. Calendar ﬁscal

Termene pentru depunerea
declarațiilor ﬁscale
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
reamintește contribuabililor
că 25 septembrie reprezintă
data limită pentru depunerea a nouă formulare ﬁscale.

Concret, iată care formularele pe care contribuabilii trebuie să le depună până la 25
septembrie: Formularul 100 „Declarație privind obligațiile
de plată la bugetul de stat”;
Formularul 112 - „Declarație
privind obligația de plată a
contribuției sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;
Formularul 224 - „Declarație
privind veniturile sub formă de
salarii din străinătate obținute
de persoane ﬁzice care
desfășoară activitate în România și de persoanele ﬁzice
române angajate ale misiunilor
diplomatice și posturilor consulare acreditate în România”;
Formularul 300 - „Decont de
taxă pe valoarea adăugată”;
Formularul 301 - „Decont
special de taxă pe valoarea
adăugată”; Formularul 307 „Declarație privind sumele
rezultate din ajustarea/corecția
ajustărilor/regularizarea taxei
pe valoarea adăugată”; Formularul 311 - „Declarație privind
taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror

cod de înregistrare în scopuri
de taxă pe valoarea adăugată
a fost anulat, conform art. 316
alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit.
h) din Codul ﬁscal”; Formularul 390 VIES - ”Declarație recapitulativă privind livrarile/
achizițiile/prestările intracomunitare”; Formularul 097 „Notiﬁcare privind aplicarea/
încetarea aplicării sistemului
TVA la încasare”.
De asemenea, miercuri, 30
septembrie, trebuie depuse:
Declarația informativă privind
livrările/prestările și achizițiile
efectuate pe teritoriul național

MADR. Protecția plantelor

aferente perioadei de raportare
precedente (luna, trim. etc. ;
perioada de raportare este cea
declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la
art.322 din Legea nr.227/2015)
– Formularul 394; Cererea de
restituire a accizelor în baza
prevederilor art.395 din Codul
ﬁscal (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului VIII din
Codul ﬁscal); Cererea de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care
nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în Ro-

mânia, nestabilite pe teritoriul
Uniunii Europene – Formularul 313; Cererea de rambursare
a taxei pe valoarea adăugată
pentru persoanele impozabile
stabilite în România, depusă
potrivit art. 302 alin. (2) din
Legea 227/2015 – Formularul
318. Nu în ultimul rând trebuie să reamintim că, potrivit
calendarului ﬁscal stabilit de
ANAF, termenul pentru depunerea raportărilor contabile semestriale, este 30 septembrie
2020.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Asigurarea culturilor agricole

A fost publicată Lista
Identiﬁcarea de soluţii pentru
utilizărilor minore în România un mecanism funcţional
În conformitate cu Regulamentul (CE), utilizările minore
înseamnă utilizarea produselor de protecție a plantelor pe
plante sau produse vegetale care nu sunt cultivate pe scară
largă sau sunt cultivate pe scară largă, pentru a face față
unei necesități ﬁtosanitare cu caracter excepțional.

Ministerul Agriculturii a
aprobat „Ordinul privind aprobarea listei utilizărilor minore
în România”, acesta ﬁind publicat în Monitorul Oﬁcial.
Aceste utilizări ale produselor de protecție a plantelor pe
plante sau produse vegetale
fără răspândire largă care au
o valoare economică ridicată
pentru fermieri, dar care pot
avea un interes economic scăzut pentru industria produselor ﬁtosanitare, s-au reﬂectat
în lipsa produselor ﬁtosanitare autorizate pe piață pentru
acest tip de culturi.
În timp, lipsa acestor produse de protecție a plantelor
autorizate pentru utilizări
minore a avut ca efect compromiterea culturii sau a
producției prin folosirea de

produse neadecvate sau chiar
utilizarea ilegală a unor produse de protecție a plantelor
neautorizate.
Aprobarea acestui act normativ facilitează autorizarea
produselor de protecție a plantelor pentru utilizări minore
venind în sprijinul fermierilor
români prin furnizarea de mijloace de gestionare a bolilor și
dăunătorilor pentru a produce
și a menține o rezervă sigură
și stabilă a producției agricole,
precum și pentru gestionarea
mai bună a rezistenței culturilor la boli și dăunători.
De precizat că lista utilizărilor minore în România va ﬁ
actualizată la ﬁecare cinci ani
sau ori de câte ori se impune
îmbunătățirea acesteia.
 Doina A. NEAGOE

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi cei ai Autorităţii de Supraveghere Financiară încearcă identiﬁcarea de
soluţii pentru a realiza un mecanism funcţional cu societăţile
de asigurare pentru încheierea de poliţe de asigurare pentru
culturile agricole.
Reamintim că Submăsura
17.1 - „Prime de asigurare a
culturilor”, lansată în luna mai
2020 şi deschisă până la sfârşitul lunii noiembrie 2020, este
destinată asigurării culturilor
de toamnă aferente anului 2019
şi culturilor de primăvară pentru campania 2020.
Prin intermediul acestei submăsuri fermierii sunt încurajaţi
să-şi asigure culturile, iar prin
încheierea acestor asigurări,
Ministerul acordă prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală o ﬁnanţare de 70% din
valoarea primei, indiferent de
dimensiunea fermelor.
În momentul de față se
dorește organizarea unui grup
de lucru format din asigura-

tori, reprezentanţi ai marilor
organizaţii de fermieri şi ai
Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare
din România - UNSAR, precum şi din experţi ai MADR.
„Grupul de lucru va contribui
la îmbunătăţirea mecanismului de asigurare a culturilor
agricole, astfel încât atât autorităţile, formele asociative ale
fermierilor, cât şi societăţile
de asigurare să se concentreze pe rezolvarea problemei de
fond cu care agricultorii din
România se confruntă din ce
în ce mai des, respectiv seceta
severă”, se menţionează în comunicatul MADR.
 Doina A. NEAGOE

Cercetare statistică

„Condiţiile de viaţă ale
populaţiei din România”
Potrivit unei cercetări a Institutului Naţional de Statistică (INS), împrumuturile, ca
instrument ﬁnanciar, sunt folosite de 8,1%
dintre gospodării, acestea ﬁind contractate
în principal pentru cumpărarea în rate,
inclusiv prin leasing, a unor bunuri de tipul
autoturismelor, echipamentului tehnic şi
electronic, etc, în proporţie de 54,2%.

Cercetarea statistică „Condiţiile de viaţă ale
populaţiei din România”, în anul 2019, relevă
faptul că împrumuturile au mai fost contractate
pentru plata cheltuielilor pentru îmbunătăţirea,
repararea, renovarea locuinţei (37,8%). În proporţii mult mai mici, gospodăriile au contractat
împrumuturi în alte scopuri, cum ar ﬁ: datorii,
acoperirea unei descoperiri de cont, plata facturilor (18,9%); cheltuieli pentru educaţie şi îngrijirea copiilor (3,1%); cheltuieli pentru concedii
şi timp liber (2,6%) şi achitarea unor cheltuieli
legate de sănătate (2,5%). Potrivit sursei citate,
împrumuturile sunt mai des utilizate de către
gospodăriile din mediul urban (10,1% faţă de
5,9% la gospodăriile din rural) şi de către gospodăriile conduse de bărbaţi (9,7% faţă de 4,7%
în cazul gospodăriilor conduse de femei). Cumpărarea în rate a unor bunuri, inclusiv prin leasing (autoturisme, echipament tehnic etc.) a fost
cel mai frecvent scop al contractării de împrumuturi pentru gospodăriile conduse de salariaţi
(59,3%) şi de pensionari (39,5%). Potrivit INS,
după statutul ocupaţional al capului gospodăriei
se observă că gospodăriile de şomeri se regăsesc în situaţia cea mai diﬁcilă, ponderea celor
care nu şi-au putut plăti la timp sumele datorate
ﬁind de 74,9%, proporţie mai mare faţa de celelalte categorii de gospodării.
 Doina A. NEAGOE

INS

A scăzut cantitatea
de lapte colectată

Unităţile procesatoare au colectat, în
primele şapte luni ale anului, o cantitate de
lapte de vacă în scădere cu 0,2%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019, ajungând la
684.889 de tone.
Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), în primele şapte luni
ale anului, producţia de smântână de consum
a scăzut cu 195 tone (-0,5%). Potrivit statisticii
oﬁciale, în intervalul 1 ianuarie - 31 iulie 2020,
creşteri ale producţiei au fost înregistrate la: unt
- cu 951 tone, lapte de consum - 21.098 tone,
brânzeturi - 1.682 tone şi lapte acidulat (iaurt,
iaurt de băut, lapte bătut şi alte produse lactate
similare) - 1.935 tone. Cantitatea de lapte brut
importată de unităţile procesatoare a crescut cu
24.161 tone în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit
sursei citate, faţă de luna corespunzătoare din
anul precedent, în luna iulie 2020, cantitatea de
lapte de vacă colectată de unităţile procesatoare
a crescut cu 3.018 tone. În acest sens, creşteri ale
producţiei s-au înregistrat la următoarele produse lactate: brânzeturi - cu 1.034 tone, unt - cu 24
tone şi lapte de consum - cu 765 tone. Producţia
a scăzut la lapte acidulat (iaurt, iaurt de băut,
lapte bătut şi alte produse lactate similare), cu
1.198 tone (-6,0%), şi smântâna de consum, cu
87 de tone (-1,5%).
 Doina A. NEAGOE

