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AFIR. Procesarea/marketingul produselor agricole

Sprijin pentru investiții
Sprijinul ﬁnanciar acordat
anul acesta în cadrul acestei
măsuri de dezvoltare rurală
începe de la 600.000 de euro/
proiect și ajunge la 1,5 milioane euro/proiect.
Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR) a
publicat Ghidul solicitantului
pentru submăsura 4.2 Sprijin
pentru investiții în procesarea și marketingul produselor
agricole, varianta consultativă. Rata sprijinului public
nerambursabil va ﬁ de 50%
din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme
asociative și 40% pentru alte
întreprinderi și nu va depăși:
pentru microintreprinderi și
întreprinderi mici: 800.000
euro/ proiect pentru investițiile
noi permise în cadrul ﬁșei;
600.000 euro/ proiect pentru
celelalte investiții; pentru întreprinderi mijlocii: 1.200.000
euro/ proiect pentru investiile
noi permise în cadrul ﬁșei;
1.000.000 euro/ proiect pentru
celelalte investiții; pentru alte
întreprinderi și forme asociative: 1.500.000 euro pentru
investiițiile noi permise în
cadrul ﬁșei; 1.200.000 euro
pentru celelalte investiții. Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura
4.2 sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi
mici și mijlocii conform Legii
346/2004 privind stimularea
înﬁințării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu
modiﬁcările și completările

Inventarierea locurilor de veci
Administrația Domeniului Public Oradea
derulează o activitate de inventariere a locurilor de înmormântare din Cimitirul Municipal Rulikowski. Cei care au locuri de veci
concesionate sau au strămoși înmormântați în
Cimitirul Municipal sunt rugați să-și veriﬁce
situația concesionărilor. Listele cu locurile expirate pot ﬁ consultate pe site-ul adporadea.ro
sau la Administrația Cimitirului.
În situațiile în care perioada de concesionare
a expirat și contractul nu este prelungit, locurile de veci intră în patrimoniul municipiului,
putând ﬁ atribuite, prin licitație, pentru alte
înmormântări.

BNR

Moneda naţională
se va deprecia

ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele,
grupurile și organizațiile de
producători care realizează
investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole
cuprinse în Anexa I la Tratatul
privind Funcţionarea Uniunii
Europene (TFUE), cu excepția
produselor pescărești. Solicitantul trebuie să respecte următoarele: să desfășoare activități
economice ca: persoană ﬁzică
autorizată /întreprindere individuală/întreprindere familială/ persoană juridică română;
să acţioneze în nume propriu;
să asigure surse ﬁnanciare stabile și suﬁciente pe tot parcursul implementării proiectului.
Următoarele categorii de
solicitanți /beneﬁciari pot

Aplicaţia One Stop Shop

depune
proiecte
aferente
măsurilor /submăsurilor de
investiții derulate prin PNDR
2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:
solicitanții /beneﬁciarii, după
caz, înregistrați în registrul
debitorilor AFIR, atât pentru
Programul SAPARD, cât și
pentru FEADR, care achită
integral datoria față de AFIR,
inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare;
solicitanţii care s-au angajat
prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii
de ﬁnanţare, că vor prezenta
dovada coﬁnanţării private la
data semnării contractului şi
nu prezintă acest document la
data prevăzută în notiﬁcare,
numai în cadrul sesiunii con-

tinue următoare celei în care
a fost depus proiectul. Atenție!
Pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii speciﬁce proiectului
dumneavoastră este necesar
ca solicitantul să prezinte în
cadrul Studiului de fezabilitate
toate informaţiile concludente
în acest sens, iar documentele
justiﬁcative vor susţine aceste
informaţii. Solicitantul trebuie
să se încadreze în categoria beneﬁciarilor eligibili. Investiția
trebuie să se încadreze în
cel puțin una din acțiunile /
operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură. Ghidul
AFIR pentru submăsura 4.2
poate ﬁ consultat pe site-ul oﬁcial AFIR.
 Doina ARONESCUNEAGOE

ANAF. Plata impozitului speciﬁc

ANAF a publicat Facilităţi ﬁscale în 2021
Ghidul de utilizare
Reamintim ca site-ul instituţiei oferă,
începand cu 1 aprilie 2021, posibilitatea înregistrării electronice în sistemul One Stop
Shop - OSS (Regim special de TVA).

„În conformitate cu prevederile Directivei
TVA nr. 112/2006 referitoare la implementarea ,,pachetului TVA privind comerţul electronic”, de la data de 1 iulie 2021 întregul sistem
OSS va deveni operaţional, facilitând companiilor declararea electronică şi plata taxei pe
valoarea adăugată (TVA) aferentă anumitor
categorii de bunuri şi servicii B2C (Businessto-Consumer)” - a informat ANAF. Important
de precizat este că utilizarea sistemului este
opţională. Simpliﬁcarea constă în faptul că
sistemul oferă oportunitatea ca respectivele
companii să nu se mai înregistreze şi să declare TVA în ﬁecare dintre statele membre UE
în care datorează TVA, dar să beneﬁcieze de
servicii electronice pentru îndeplinirea acestor obligaţii prin intermediul statului membru
de identiﬁcare.
 Doina A. NEAGOE

Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii
că, în conformitate cu prevederile
art. I din O.U.G nr. 19/2021 privind
unele măsuri ﬁscale, precum şi pentru modiﬁcarea şi completarea unor
acte normative în domeniul ﬁscal, a
fost aprobată scutirea de la plata impozitului speciﬁc unor activităţi.
Contribuabilii obligaţi la plata impozitului speciﬁc unor activităţi nu
datorează pentru anul 2021 acest impozit pentru o perioadă de 90 de zile
calculată începând cudata de 1 aprilie
2021. Contribuabilii recalculează în
mod corespunzător impozitul speciﬁc
stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu
completările ulterioare, aferent anului 2021, prin împărţirea impozitului
speciﬁc anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu
numărul de zile obţinut prin scăderea
din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de 90 de zile calculate
începând cu data de 1 aprilie 2021 şi a

numărului de 90 de zile calendaristice
prevăzut la art. XXV alin. (1) din OUG
nr. 226/2020, respectiv calculate începând cu data de 1 ianuarie 2021. Pentru
informaţii suplimentare contribuabilii
pot apela Call Center-ul de asistenţă
al ANAF - 031.403.91.60 sau pot transmite solicitări în scris, prin intermediul
Formularului de contact, disponibil pe
website-ul ANAF ( https://www.anaf.
ro/asistpublic/) şi în serviciul Spaţiu
Privat Virtual selectând categoria Asistenţă şi îndrumare de specialitate în domeniul ﬁscal.
 Doina A. NEAGOE

Pentru următoarele 12 luni, analiştii CFA
România estimează o depreciere a leului
până la 5.0062 lei/euro, în timp ce rata anticipată a inﬂaţiei pentru orizontul din aceeaşi
perioadă, mai 2022/mai 2021, a înregistrat o
valoare medie de 3,53%.
În opinia CFA România, „Rata anticipată a
inﬂaţiei pentru orizontul de 12 luni (mai 2022/
mai 2021) a înregistrat o valoare medie de
3,53%. În ceea ce priveşte cursul de schimb
EUR/RON, peste 80% dintre participanţii la
sondaj prevăd o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală).
Astfel valoarea medie a anticipaţiilor pentru
orizontul de 6 luni este de 4,9470, în timp ce
pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a
cursului prognozat este 5,0062 lei pentru un
euro”, se arată într-un comunicat. În luna mai
din acest an, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut
comparativ cu luna anterioară la valoarea de
70,7 puncte, maximul ultimilor 6 ani, (faţă de
aceeaşi lună a anului precedent, indicatorul
a crescut cu 38,3 puncte). În ceea ce priveşte
deﬁcitul bugetului de stat anticipat pentru anul
2021, valoarea medie a anticipaţiilor este 7%,
iar cu privire la evoluţia în termeni reali a PIB
în anul 2021 valoarea medie a anticipaţiilor este
+5,1%. În contextul datoriei publice, aceasta va
ajunge, ca procent din PIB, într-un orizont de
12 luni, la aproximativ 52%.
 Doina A. NEAGOE

MFP. Rezidenţa ﬁscală

Precizări necesare

Ordinul nr. 577/2021 al MFP pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența
în România a persoanelor juridice străine a
fost publicat în Monitorul Oﬁcial nr. 520/19
mai 2021.
Potrivit Codului ﬁscal, persoana juridică
străină este rezidentă în România dacă locul
de exercitare a conducerii efective este în
România, realizând operațiuni care corespund
unor scopuri economice, reale și de substanță
și unde este îndeplinită cel puțin una dintre
condițiile: deciziile economico-strategice
necesare pentru conducerea activității persoanei juridice străine în ansamblul său se iau în
România de către directorii executivi/membrii
consiliului de administrație; sau cel puțin 50%
din directorii executivi/membrii consiliului de
administrație ai persoanei juridice străine sunt
rezidenți. Persoana juridică străină notiﬁcată
că îndeplinește condițiile de rezidență potrivit
locului conducerii efective în România are
obligația să se înregistreze la unitatea ﬁscală
centrală în termen de 30 de zile de la data comunicării notiﬁcării, potrivit F016 - „Declarație
de înregistrare ﬁscală/declarație de mențiuni/
declarație de radiere pentru persoanele juridice
străine care au locul de exercitare a conducerii
efective în România“, aprobat prin OPANAF
nr. 3.725/2017.
 Doina A. NEAGOE

