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Programul Microindustrializare 2018

Precizări ANAF

Fonduri pentru ﬁrme
de până la 450.000 lei

Venituri supuse contribuţiilor
de asigurări sociale
Potrivit art. 137 din Codul Fiscal, contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul public
de pensii, datorează, după caz, contribuția
de asigurări sociale pentru o serie de venituri realizate în România și în afara României, cu respectarea legislației europene.

Și în acest an ﬁrmele vor
avea posibilitatea contractării de credite pentru a-și asigura ﬂuxul de cheltuieli până
la decontarea de către stat.
Termenul limită pentru semnarea contractelor de credit
cu banca parteneră este data
de 4 decembrie 2018, iar pentru semnarea contractelor de
ﬁnanțare cu componentă de
credit termenul este de 8 decembrie 2018.

Bugetul alocat schemei de
minimis pentru anul bugetar
2018 este de 74.359.000 lei.
Prin implementarea programului statul estimează că va
da ajutor de minimis unui număr de 165 de beneﬁciari în
anul 2018. Alocaţia ﬁnanciară
nerambursabilă (AFN) pentru
ﬁrmele selectate va ﬁ de maximum 450.000 de lei pe beneﬁciar, sumă ce va acoperi cel
mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, în limita valorilor maxime prevăzute pentru ﬁecare
cheltuială eligibilă. Astfel, antreprenorul va trebui să suporte în ﬁnal o contribuţie proprie
de minim 10% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului. De asemenea,
taxa pe valoarea adăugată la
întreaga valoare a proiectului
va ﬁ suportată de beneﬁciar
(cu posibilitate de a o deduce,
dacă are cod de TVA). Totodată, beneﬁciarul selectat efectuează cheltuielile, iar statul îi
decontează ulterior costurile
eligibile, în limita ajutorului
nerambursabil obținut în program. Antreprenorii vor putea

lua și credite de la bănci partenere în program, cu garanții,
iar comisionul către Fondul
de Garantare va putea ﬁ decontat din program, dacă va ﬁ
prevăzut în planul de afaceri.
Beneﬁciarii acestei scheme
de minimis sunt întreprinderi
mici și mijlocii din toată țara,
care trebuie să mai îndeplinească o serie de condiții, cumulativ, printre care: capital
social integral privat; asociaţii
sau acţionarii care deţin mai
multe societăţi nu pot aplica
în cadrul prezentului program
decât cu o singură societate;
au cel puţin 1 an calendaristic
de la înﬁinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de

înscriere a planului de afaceri;
nu au datorii la bugetul general
consolidat şi la bugetele locale,
atât pentru sediul social, cât şi
pentru toate punctele de lucru;
beneﬁciarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3
ani începând cu anul următor
acordării de ajutorului nerambursabil, să menţină investiţia
pentru care primesc ajutor în,
să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data
deschiderii aplicaţiei de înscriere și locurile de muncă create
prin program.
Pentru a spera la ajutorul
nerambursabil de maximum
450.000 de lei de la stat, antreprenorii trebuie să obțină

MFP

minimum 50 de punte, din totalul de 100 posibile, în urma
evaluării planurilor de afaceri.
Aplicația electronică de înscriere în program va ﬁ anunţată
cu cel puțin 5 zile înainte pe
site-ul aippimm.ro. Anul trecut înscrierea a început pe 21
august 2017.
Precizăm că Ordinul Ministrului pentru mediul de afaceri
nr. 955/2018 pentru implementarea schemei de minimis Microindustrializare 2018 s-au
publicat în Monitorul Oﬁcial
nr. 571 bis, partea I, din data
de 6 iulie 2018.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Modiﬁcări privind

Ajutoare de stat pentru ﬁrmele mici Mecanismul fondurilor UE
Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat un proiect de ghid
al solicitantului pentru ﬁrmele private care vor să facă investiții de
minimum trei milioane euro în România, cu ajutoare de stat de 10
- 50% din costurile eligibile. Guvernul a redus la trei milioane de
euro pragul minim al investiției pentru acordarea ajutoarelor de stat.
Ajutoarele de stat sunt între 10 și 50% din cheltuielile eligibile ale
investiției, dar fără a depăși 37,5 milioane euro, în funcție de regiunea în care se realizează. Cheltuieli eligibile sunt costurile fără
TVA, aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active
corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea
construcţiilor, aferente realizării investiţiei iniţiale.
 Doina A. NEAGOE

Beneﬁciarii de fonduri
europene, inclusiv din România, vor parcurge proceduri mai simple pentru
atragerea banilor UE,
potrivit unei propuneri a
Comisiei Europene, adoptate recent de Parlamentul
European.

Potrivit unui comunicat al
Comisiei Europene, propunerea de revizuire a regulilor în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene
pentru perioada 2014-2020,
recent adoptată de Parlamentul European, are ca
scop reducerea la jumătate
a numărului de reglementări actuale, în paralel cu
simpliﬁcarea și clariﬁcarea
acestora în vederea aplicării
la toate nivelele. Principalele schimbări ale regulilor,
care vor intra în vigoare de
la ﬁnalul lunii iulie 2018, se
referă la:
creșterea oportunităților
de combinare a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), pilonul prin-

cipal al Planului Juncker,
cu fondurile politicii de coeziune: nu va mai ﬁ nevoie
de coﬁnanțare națională,
când acestea din urmă vor
ﬁ investite într-un proiect cu
sprijin FEIS și va ﬁ posibilă acoperirea primei tranșe
de capital de risc; reducerea
formalităților de îndeplinit
de beneﬁciarii de fonduri:
aceștia vor putea obține
mult mai ușor rambursarea cheltuielilor din partea
UE. Astfel, beneﬁciarii și
autoritățile de management
se vor putea concentra mai
mult pe rezultatele ce urmează a ﬁ obținute și mai
puțin pe obținerea și veriﬁcarea documentelor ﬁnanciare - susține CE. În plus, regulile revizuite vor permite
statelor membre să ﬁnanțeze
mai ușor proiecte ce vizează integrarea migranților,
prin intermediul alocărilor
pentru politica de coeziune 2014-2020, precum și să
combată în mod eﬁcient fraudele.
 Doina A. NEAGOE

Astfel, se datorează CAS pentru: venituri
din salarii sau asimilate salariilor; venituri din
activități independente; venituri din drepturi
de proprietate intelectuală; indemnizații de
șomaj; indemnizații de asigurări sociale de
sănătate. Cotele de contribuții de asigurări
sociale sunt următoarele: 25% datorată de
către persoanele ﬁzice care au calitatea de
angajați sau pentru care există obligația plății
contribuției de asigurări sociale; 4% datorată
în cazul condițiilor deosebite de muncă; 8%
datorată în cazul condițiilor speciale de muncă,
de către persoanele ﬁzice și juridice care
au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora. Baza lunară de calcul al contribuției
de asigurări sociale, în cazul persoanelor ﬁzice
care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câștigul brut realizat
din salarii și venituri asimilate salariilor, în
țară și în alte state, care include: veniturile
din salarii, în bani și/sau în natură, obținute în
baza unui contract individual de muncă, a unui
raport de serviciu sau a unui statut special;
indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada deplasării în România, în interesul desfășurării activității, de către
administratori sau directori, care au raporturi
juridice stabilite cu entități din străinătate, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil
stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată
personalului român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, corespunzător țării de rezidență a entității,
de care ar beneﬁcia personalul din instituțiile
publice din România dacă s-ar deplasa în țara
respectivă; remunerația primită de președintele
asociației de proprietari sau de alte persoane, în
baza contractului de mandat; indemnizațiile de
asigurări sociale de sănătate suportate de angajator sau din Fondul național unic de asigurări
sociale de sănătate, primite pe perioada în care
persoanele ﬁzice care realizează venituri din
salarii sau asimilate salariilor beneﬁciază de
concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate; veniturile reprezentând
plăți compensatorii suportate de angajator
potrivit contractului colectiv sau individual de
muncă.
 Doina A. NEAGOE

ANAF: Calendar ﬁscal

Termen la depunere
de declaraţii
Potrivit calendarului stabilit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, luni, 30 iulie,
trebuie depusă de către contribuabili Declaraţia
informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional 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. Sunt vizate persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA în România,
conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei, pentru operaţiuni impozabile
în România,conform art.268 alin.(1) din Legea
nr.227/2015. Sunt vizate, de asemenea, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
în România, care realizează în România, de la
persoanele impozabile înregistrate în scopuri
de TVA în Romania, achiziţii de bunuri sau
servicii taxabile. Marţi, 31 iulie, trebuie depusă
Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul ﬁscal.
 Doina A. NEAGOE

