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AFIR. Fonduri europene 2021

Eurostat: La producţia de cartoﬁ

Finanţări de maxim
1,5 milioane de euro

România, locul 7
în Uniunea Europeană
Potrivit datelor Eurostat, Germania este
cel mai mare producător de cartoﬁ din UE
(21,2% din producţia totală), ﬁind urmată
de Polonia (16,4%), Franţa (15,7%), Ţările
de Jos (12,7%), Belgia (7,2%), Danemarca
(5%) şi România (4,9%).

Operatorii economici (SRL,
PFA, întreprindere individuală și alte forme de organizare)
vor putea obține fonduri nerambursabile de până la 1,5
milioane de euro ﬁecare.

Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR) a
stabilit grilele de punctaj ﬁnale, antreprenorii având astfel
posibilttatea de a folosi criteriile de evaluare și propunerile
de ghiduri pentru a-și pregăti
din timp proiectele, urmând
să le mai ajusteze când apar și
ghidurile oﬁciale. Submăsura
4.1 - Investiții în exploatații
agricole, cu disponibil de 760
milioane euro bani europeni
pentru fermieri, cea mai mare
alocare din rândul liniilor de
ﬁnanțare care vor ﬁ lansate
în anul 2021, în cadrul tranzitoriu, ar urma să ﬁe lansată,
conform calendarului estimativ publicat de AFIR, în luna
septembrie 2021. Fermierii
români vor putea obține astfel
noi fonduri europene, cu valori
maximale de câte 350.000 de
euro - 1,5 milioane de euro pe
proiect, pentru achiziții de utilaje agricole, instalații pentru
irigații și energie, amenajări,
softuri speciﬁce și altele. Prin
submăsura 4.1 se vor acorda
fonduri nerambursabile în proporţie de la 30% până la maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pe proiect.
Cu aceşti bani vor putea ﬁ
cumpărate utilaje agricole,
echipamente de irigații, desecare, drenaj, instalații de
energie, software, brevete, licențe, dotări în zootehnie etc.
Conform grilei de punctaj, vor
ﬁ favorizați fermierii asociați

în grupuri și organizații de
producători sau cooperativele.
De asemenea, vor avea punctaj suplimentar proiectele care
conțin investiții în protecția
mediului și reducerea gazelor
cu efect de seră. Submăsura
4.2 - Sprijin pentru investiții
în
procesarea/marketingul
produselor agricole ar urma
să ﬁe lansată tot în septembrie
2021. Bugetul estimat este de
140 milioane euro. Antreprenorii români vor putea obține
fonduri europene de maximum
800.000-1,5 milioane de euro
pe proiect, pentru construcții,
achiziție de echipamente, magazin online, mașini și alte
investiții în afacerile de procesare și marketing al produselor
agricole. Rata sprijinului public nerambursabil va ﬁ de 50%
din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme
asociative și 40% pentru alte
întreprinderi. Beneﬁciarii de
grant care pentru coﬁnanțarea

investiției vor accesa sprijinul
prin intermediul creditelor
de co-ﬁnanţare PNDR, vor ﬁ
selectați de către intermediarii
ﬁnanciari (bănci sau instituţii de credit selectate) în baza
criteriilor economico-ﬁnanciare cuprinse în condițiile de
creditare proprii pentru asigurarea viabilității economice a proiectelor de investiții
ﬁnanțate. Este vorba aici despre procesarea și marketingul
produselor agricole primare,
cum sunt grâul, laptele, carnea, legumele. Anreprenorii
vor putea să cheltuiască fondurile pentru o serie întreagă de
investiții corporale și necorporale, cum ar ﬁ: construcţia și
dotarea clădirilor unităților de
procesare; cheltuieli generate
de investițiile pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect
de seră (GES) producerea de
energie regenerabilă, eﬁciență
energetică; sisteme de supraveghere video, branşamente

şi racorduri la utilități. Astfel, vopr putea ﬁ achiziţionate
autocisterne,
autoizoterme,
rulote și autorulote alimentare, magazin ﬁzic și magazin
on-line, rulote alimentare, automate alimentare, dar şi achiziţionarea de software necesar.
Potrivit grilei de punctaj, vor ﬁ
favorizate ﬁrmele care au vechime de cel puțin 3 ani și cifră
de afaceri mare (în raport cu
ﬁnanțarea cerută). De asemenea, vor primi punctaj suplimentar proiectele mature, care
au obținut deja, de exemplu,
acordul de mediu, la momentul
depunerii, cele care investesc
în produse ecologice, care activează în sectoare cu deﬁcit
conform balanței comerciale
a României (procesare carne,
produse lactate, cereale, colectare, depozitare şi procesare legume, cartoﬁ, procesare plante
proteaginoase).
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Termen la declaraţii ﬁscale

Astfel, contribuabilii trebuie
să depună: Formularul 100 Declaraţie privind obligaţiile
de plată la bugetul de stat; Formularul 112 - Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului
pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate; Formularul 224 - Declaraţie privind
veniturile sub formă de salarii

PIB - Creştere cu 6,5%
Produsul intern brut (PIB) a crescut
cu 6,5% în primul semestru din acest an,
comparativ cu aceeaşi perioadă din 2020,
pe serie brută, şi cu 6,2% pe seria ajustată
sezonier.
Potrivit estimării semnal publicată de Institutul Naţional de Statistică (INS), în trimestrul II
din acest an, PIB-ul a crescut cu 1,8%, comparativ cu trimestrul anterior, pe serie ajustată
sezonier, iar faţă de acelaşi trimestru din anul
2020 economia a înregistrat o majorare cu
13,6%. Datele INS indică faptul că produsul intern brut a înregistrat în trimestrul II din 2021
o creştere cu 13% pe serie brută, comparativ cu
acelaşi trimestru din anul 2020.
 Doina A. NEAGOE

BNR

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii că data de
25 august 2021 reprezintă
termen limită la depunerea a
opt declaraţii ﬁscale, pentru
perioada de raportare încheiată.

Datele indică, de asemenea, că o suprafaţă
de 1,7 milioane de hectare a fost cultivată cu
cartoﬁ în 2020, adică 1,7% din totalul terenurilor arabile din UE, aproape trei sferturi (76,8%)
din suprafaţa totală ﬁind concentrată, anul
trecut, în în doar şase state membre: Polonia
(21,6%), Germania (16,5%), Franţa (12,9%),
România (10%), Ţările de Jos (9,9%) şi Belgia (5,9%). Eurostat subliniază că suprafaţa
cultivată cu cartoﬁ în UE s-a redus la jumătate
între 2000 şi 2020, scăderi semniﬁcative ﬁind
înregistrate în Polonia (- 71,3%) şi România
( - 41,4%). Valoarea totală, la preţuri de bază,
a cartoﬁlor produşi anul trecut în UE este
estimată la 12,3 miliarde de euro, adică 3,1%
din valoarea totală a producţiei agricole a UE
în 2020, proporţie care, însă, diferă în randul
statelor membre de la 6,8% - în cazul României, până la 0,7% în Luxemburg.
Jumătate din valoarea producţiei de cartoﬁ
a UE în 2020 a venit din doar trei state membre - Franţa (27,7%), Germania (19%) şi Ţările
de Jos (10,5%), urmate la egalitate de Polonia
şi Romania, responsabile ﬁecare pentru 8,5%
din valoarea producţiei de cartoﬁ a Uniunii
Europene.
 Doina A. NEAGOE

şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele ﬁzice care desfăşoară
activitate în România; Formularul 300 - Decont de taxa pe
valoarea adăugată; Formularul
301 -Decont special de taxă
pe valoarea adăugată; Formularul 307 - Declaraţie privind
sumele rezultate din ajustarea/
corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată;
Formularul 311 - Declaraţie
privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către
persoanele impozabile al căror
cod de înregistrare în scopuri
de TVA a fost anulat conform
art. 316 alin. (11) lit. a) - e),
lit. g) sau lit. h) din Legea nr.

Datoria externă - mare mare
cu peste 2 miliarde euro
Datoria externă totală a României a crescut, în primele șase luni, cu 2,096 miliarde
euro.

227/2015 privind Codul ﬁscal;
Formularul 390 VIES - Declaraţie recapitulativă privind

livrările/achiziţiile/prestările
intracomunitare”.
 Doina A. NEAGOE

Potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), datoria externă pe termen lung a
însumat 92,471 miliarde euro la 30 iunie 2021
(72,2% din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,4% față de 31 decembrie 2020. De
asemenea, datoria externă pe termen scurt a
înregistrat, la 30 iunie 2021, nivelul de 35,552
miliarde euro (27,8% din totalul datoriei
externe), în creștere cu 7,4% față de 31 decembrie 2020. Rata serviciului datoriei externe pe
termen lung a fost 17,8% în perioada ianuarie
- iunie 2021, comparativ cu 20,1% în anul 2020.
Gradul de acoperire a importurilor de bunuri
și servicii la 30 iunie 2021 a fost de 4,8 luni, în
comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.
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