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Înﬁinţarea plantaţiilor pomicole

Condiţii pentru obţinerea
ﬁnanţării
Fermierii care vor să înﬁinţeze/ dezvolte plantaţii
pomicole au acces, până la
data de 31 iulie, la ﬁnanţări
nerambursabile de până la
1.050.000 euro.
Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR) primește, până în 31 iulie 2017, cereri pentru ﬁnanţări în cadrul
submăsurii 4.1.A din cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 4.1.A).
Ajutorul ﬁnanciar nerambusabil acordat este de 90% din
valoarea eligibilă a investiției,
fermierii având opţiunea de a
aduce, în anumite condiții, o
contribuție în natură în cadrul
proiectului.
Fermierii, dar și alte categorii de antreprenori, pot dezvolta sau înﬁința livezi din numeroase specii pomicole precum:
măr, păr, cireș, cais, piersic și
nectarin, nuc, alun, castan,
căpșun, zmeur, etc. Sunt ﬁnanțate livezile în care se practică
un sistem de cultură clasic,
intensiv sau superintensiv, în
acest caz, durata până la intrarea pe rod a speciilor pomicole
putând ﬁ redusă cu până la doi
ani. Tinerii fermieri pot primi,
în unele condiții, un ajutor nerambursabil de 90%. Contribu-

ția privată a beneﬁciarului poate ﬁ reprezentată de contribuția
în natură sub forma lucrărilor
efectuate în regie proprie, care
vor ﬁ evaluate pe baza unor
costuri standard. Contribuția
în natură nu poate depăși valoarea contribuției ﬁnanciare a
beneﬁciarului investiției.
Sunt eligibili să solicite acest
ajutor ﬁnanciar nerambursabil
antreprenorii înregistrați cu
statut minim de persoană ﬁzică autorizată sau ca titulari ai
unor întreprinderi individuale,

precum și societățile comerciale, societățile agricole sau alte
forme asociative ale fermierilor. Pot ﬁ acoperite cheltuieli
ca: înﬁinţarea sau reconversia
de plantații pomicole; înﬁinţarea sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare
și ambalare a fructelor; sisteme de monitorizare audio și
video; achiziţionarea, inclusiv
prin leasing, de mașini, utilaje şi echipamente noi, inclusiv
rulote sau dozatoare de sucuri
naturale; construcția și dotarea

spațiilor de desfacere și alte
activități de marketing. Totodată, antreprenorii pot alege să
înﬁințeze unități de procesare
a fructelor obținute în propria
livadă, dar și magazine de comercializare la poarta fermei
sau să achiziționeze rulote alimentare prin care vor ﬁ comercializate doar propriile produse. Aceste investiții trebuie să
reprezinte o componentă secundară a proiectului.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Producătorii de deșeuri Plafonul pentru încadrarea
obligați
să
colecteze
selectiv
ca microîntreprindere

Plafonul pentru încadrarea
la microîntreprinderi - cifra
de afaceri sub 100.000 euro
(cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în
EUR este cel de la închiderea
exerciţiului ﬁnanciar precedent - la 31 decembrie 2016
a fost de 4,5411, prin urmare
plafonul este 454.110 lei.
Plafonul pentru care contribuabilii au obligaţia înregistrării ca plătitor de TVA - cifra
de afaceri este de 65.000 euro.
Astfel, persoana impozabilă
stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro,

Termen la depunere
de declaraţii

Potrivit calendarului stabilit de Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală (ANAF),
contribuabilii au ultimul termen ﬁscal mâine, 30 iunie. Astfel, trebuie depuse: 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; Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile
efectuate pe teritoriul național de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA – Formularul
394; Sistemul opţional anual de declarare si
plata a impozitului pe proﬁt cu plăţi anticipate
efectuate trimestrial. Opţiunea se exprimă pe
baza Formularului 012 „Notiﬁcare privind
modiﬁcarea sistemului anual/trimestrial de
declarare şi plată a impozitului pe proﬁt” până
la data de 31 ianuarie inclusiv a anului ﬁscal
pentru care se solicită aplicarea acestui sistem.
Opţiunea este obligatorie pentru cel puţin 2 ani
ﬁscali consecutivi.
 Doina A. NEAGOE

SIS INSOLVENCY SPRL

ANAF:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
reaminteşte contribuabililor plafoanele ﬁscale care
se aplică începând cu 1 ianuarie 2017, actualizate în
funcţie de cursul valutar din
31.12.2016.

Mâine, 30 iunie,

al cărui echivalent în lei se
stabileşte la cursul de schimb
comunicat de Banca Naţională a României la data aderării
şi se rotunjeşte la următoarea
mie, respectiv 220.000 lei,
poate aplica scutirea de TVA
(regim special de scutire). În
cazul plafonului pentru a trece de la TVA la încasare la
TVA normal - cifra de afaceri
este de 2.250.000 lei.
Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România
achiziţiile intracomunitare de
bunuri care îndeplinesc printre altele şi condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe
parcursul anului calendaristic
curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR
(34.000 lei la cursul valutar de
schimb comunicat de Banca
Naţională a României la data
aderării).
 Doina A. NEAGOE

Producătorii și deținătorii
de deșeuri vor avea obligația
de a colecta selectiv cel puțin
hârtia, sticla, metalul și plasticul, în caz contrar aceștia
riscând amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei.
Potrivit unui proiect de lege
adoptat recent de Camera
Deputaților, au fost introduse reguli mai dure în privința
gestionării deșeurilor, inclusiv
obligația producătorilor și deținătorilor de a colecta selectiv
cel puțin hârtia, sticla, metalul
și plasticul. O astfel de obligație va reveni operatorilor economici (ﬁrmelor), mai precis
producătorilor de deșeuri (cei
care pun pe piață ambalaje,
echipamente electrice, baterii
etc) și deținătorilor de deșeuri.
Reamintim că încă din toamna
anului trecut, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 68/2016, a fost introdus
principiul „plăteşti pentru cât
arunci”, un mecanism care
obligă persoanele ﬁzice, dar
și ﬁrmele să ﬁe mai atente la
cantitatea de gunoi pe care o
aruncă și la modul de sortare

a acestuia. Practic, prin actul
publicat în toamna anului trecut a fost introdus conceptul
de „plătești pentru cât arunci”,
iar aplicarea acestui mecanism
vizează în mod direct atât persoanele ﬁzice, cât și persoanele
juridice care produc și aruncă
gunoi. În forma actuală, OUG
nr. 68/2016 stabilește că, în
vederea stimulării colectării separate a deșeurilor de la
populație, autoritățile publice
locale aplică acest instrument
economic „acolo unde este
posibil din punct de vedere
tehnic, economic şi al protecției mediului”. De îndată însă
ce proiectul de act normativ
aprobat marți de Camera Deputaților, ca For decizional, va
intra în vigoare, va ﬁ instituită
obligația autorităților locale de
a aplica mecanismul „plătești
pentru cât arunci”, și nu doar
aplicarea opțională a acestuia.
De precizat că necolectarea
separată a categoriilor de deșeuri enumerate va ﬁ considerată
contravenție și va ﬁ sancționată cu amenzi de la 20.000 la
40.000 de lei, în cazul ﬁrmelor.
 Doina A. NEAGOE

în calitate de lichidator judiciar al debitorului ITALIMEX SRL, anunță scoaterea la
vânzare prin licitatţie publică cu strigare a
următoarelor active:
- Autoutilitară marca FIAT, tip DUCATO, nr. de înmatriculare BH 05 ECK, preț
de pornire a licitației - 1.300 euro.
- Autoturism marca Renault, tipul Laguna, nr. de înmatriculare BH 25 ECK, preț
de pornire a licitației – 1.200 euro.
La preţul de vânzare se adaugă TVA. Data şi
ora licitaţiei: 07.07.2017, ora 11.00.
În caz de neadjudecare, licitația se va relua
la un interval de o saptămână în acelaşi loc
şi a aceeaşi oră. Locul desfăşurării licitației:
sediul lichidatorului judiciar, Oradea, str. Armatei Române nr.6, jud. Bihor. Cuantumul garanţiei de participare: este de 10 % din preţul
de pornire a licitaţiei.
Informații suplimentare se pot obţine la
sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str.
Armatei Române, nr. 6, și la tel./fax 0259/4570-50.
(498)

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 03.07.2017 - 07.07.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
03.07.2017 08:00-15:00 Loc.: Zece Hotare (p), Șuncuiuș (p).
03.07.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Marghita
03.07.2017 10:00-14:00 Loc.: Ciutelec.
3.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
03.07.2017 09:00-15:00 Loc.: Olosig.
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
03.07.2017 09:00-15:00 Loc.: Hodișel, Șoimi, Lelești
circuit Mortănești, Beiuș cu str.: Pandurilor, 1 Decembrie 1918, Niculiță Papp, Mircea cel Bătrân.
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
03.07.2017 08:00-16:00 Loc.: Girișu Negru (p), loc.
Salonta cu str. Móricz Zsigmond, Louis Eyraud, Kalvin
parțial, Bocskai István partial, Földi János, Batthyany
Lajos, Tompa Mihály, Balogh Péter, Vasile Alecsandri,
Darwin, Constituției, George Enescu, Roman Ciorogariu, Olimpiadei, Alexandru cel Bun, Mikes Kelemen,
Puskin, Jóthe Gergely, Avram Iancu, Șarcadului, Emile
Zola, Războieni, Decebal, I.C. Brătianu, Oradiei, Tudor
Vladimirescu, P-ța Unirii, Rákóczi Ferencz, Zilahy Lajos.
6.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
03.07.2017 09:00-17:00 Loc.: Sânmartin (p), Băile
1 Mai (p), Haieu (p), Oradea cu str.: Podgoria, Vasile
Alecsandri, Calea Sântandreiului, Plantelor, Gurghiului,
Cedrilor, Plopilor, Castanilor, Rampei, Peței, Căii Ferate,
Războieni, Uzinelor, Răspântiilor.
7.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
03.07.2017 09:00-17:00 Loc.: Calea Mare, Cihei, Fughiu, Cetariu, Cheriu, Păușa, Livada, Șauaieu.

