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Prin Early Game Ventures

Fonduri pentru ﬁrmele
de tehnologie
Firmele românești de
tehnologie vor putea primi
ﬁnanțări maxime de câte
3,5 milioane de euro, iar
startup-urile vor putea primi maximum 200.000 euro
ﬁecare, prin Early Game
Ventures, un nou fond de
investiții de capital de risc, în
valoare totală de 28 de milioane de euro, lansat recent în
România, cu susținerea Uniunii Europene.

Early Game Ventures (EGV)
se prezintă drept un fond de
investiţii cu capital de risc
(venture capital) dedicat companiilor inovatoare din România. EGV este ﬁnanțat în
majoritate prin Programul
Operațional Competitivitate
2014-2020, cu coﬁnanțare prin
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), parte
a Politicii de Coeziune a UE.
Managerul de fond al EGV a
fost selectat de cǎtre Fondul
European de Investiții (FEI)
prin apel pentru expresii de
interes pentru instrumentul
de capital de risc din cadrul
acestui program operațional.
Fondul are dimensiunea ţintă
de 28 de milioane de euro şi va
investi în companii inovatoare
din România, aﬂate la început
de drum. Sunt avute în vedere
investiţii în tehnologie şi alte
domenii în care proprietatea
intelectuală primează. EGV

În ianuarie - împrumuturi
de 3,26 miliarde de lei
Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a
planiﬁcat în ianuarie 2019 împrumuturi de
la bănci de 3,26 miliarde de lei, din care 2,9
miliarde de lei prin licitaţii de obligaţiuni de
stat şi certiﬁcate de trezorerie.
Sumele vor ﬁ destinate reﬁnanţării datoriei
publice şi ﬁnanţării deﬁcitului bugetului de
stat. Faţă de luna noiembrie, împrumuturile
programate de MFP sunt mai mari cu 1,02
miliarde de lei. Conform prospectelor de emisiune, MFP are în program o licitaţie, în data de
17 ianuarie, pentru certiﬁcate de trezorerie cu
discont, în sumă de 500 de milioane de lei, pe
o perioadă de 364 de zile. Cele şase licitaţii de
obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 2,4 miliarde de lei, vor ﬁ urmate a doua zi
de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a
emisiunii de obligaţiuni. Ministerul Finanţelor
Publice a anunțat un deﬁcit al bugetului general
consolidat mai mare cu 5,1 miliarde de lei în
noiembrie 2018, ajungând la 26 de miliarde de
lei după primele 11 luni din acest an, respectiv
2,7% din PIB.
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AFIR
va ţinti întotdeauna participaţii
minoritare în companiile din
portofoliu, iar suma maximă
investită va ﬁ de 3,5 milioane euro per companie. Early
Game Ventures va organiza
şi un program de accelerare
în care vor ﬁ selectate 5 sau 6
startup-uri pe an. Programul
va ﬁ foarte selectiv, iar fondul
va investi până la 200.000 de
euro în ﬁecare startup acceptat în accelerator. Sesiunea de
aplicaţii pentru prima ediţie a
programului va ﬁ anunţată în
curând, ﬁind încurajate să aplice echipe atât din România, cât
şi din afara ţării. Reamintim că

Fondul European de Investiţii
(FEI) este parte a Grupului
Băncii Europene de Investiţii
şi este principalul ﬁnanţator de
risc pentru IMM din Europa,
prin instrumente de capital de
risc, garanţii şi microﬁnanţare.
În România, FEI implementează instrumente ﬁnanciare
coﬁnanţate prin fonduri structurale şi de investiţii, precum
JEREMIE 2007-2013, Iniţiativa pentru IMM, Programul
Operaţional Regional, Programul Operaţional Competitivitate, Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală. Programul
Operațional
Competitivita-

te 2014-2020 (POC) susține
investiții menite să răspundă
provocărilor legate de nivelul
redus al competitivității economice, în special în ceea ce
privește sprijinul insuﬁcient
pentru cercetare, dezvoltare și
inovare și infrastructura subdezvoltată de Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor.
POC beneﬁciază de o alocare
de 1,33 miliarde euro din Fondul European de Dezvoltare
Regională.
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Cultivatorii de plante ANAF
aromatice - scutiţi
Ieşirea din evidenţa
de impozit
plătitorilor de TVA
Veniturile provenite din plante aromatice
plantate pe maxim 2 hectare sunt neimpozitabile din 2019.
La ﬁnalul anului 2018, a fost promulgată
legea ce a modiﬁcat Codul ﬁscal privind veniturile obținute din acest tip de agricultură,
astfel că de la 1 ianuarie agricultorii care cultivă plante aromatice pe o suprafață de maxim
2 hectare nu mai sunt impozitați. Până în prezent erau considerate neimpozabile veniturile
obţinute din suprafeţe de până la 2 hectare de
cereale, oleaginoase, cartoﬁ, sfeclă de zahăr
şi hamei pe rod. Acestora li s-a alăturat, începând cu 1 ianuarie 2019, şi culturile de plante
medicinale şi aromatice. “Cultivarea plantelor
medicinale şi aromatice cunoaşte o nouă etapă
în care numărul celor care caută tratamente
medicinale este în creştere. De precizat că, cu
o climă temperată, România este locul în care
astfel de plante medicinale pot ﬁ cultivate pe
suprafeţe extinse, existând, astfel, şi calea de
umplere a ”golului” manifestat în procesul de
export”, susţin autorii proiectului de lege.
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Persoana impozabilă înregistrată
în scopuri de TVA conform art. 316
care în cursul anului calendaristic
precedent nu depăşeşte plafonul de
scutire prevăzut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 316, în vederea aplicării
regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu ﬁ depăşit plafonul de scutire pentru anul
în curs.
Solicitarea se poate depune la Fiscul
competent între data de 1 şi 10 a ﬁecărei
luni următoare perioadei ﬁscale aplicate de persoana impozabilă, în conformitate cu prevederile art. 322, anularea
ﬁind valabilă de la data comunicării
deciziei privind anularea înregistrării
în scopuri de TVA. Fiscul are obligaţia de a soluţiona solicitarea de scoatere
a persoanelor impozabile din evidenţa
persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA cel târziu până la ﬁnele lunii în

care a fost depusă solicitarea. Până la
comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei
impozabile îi revin toate drepturile şi
obligaţiile persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia depunerii ultimului decont de taxă prevăzut la
art. 323, indiferent de perioada ﬁscală
aplicată conform art. 322, până la data
de 25 a lunii următoare celei în care a
fost comunicată decizia de anulare a
înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele
impozabile au obligaţia să evidenţieze
valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă. Documentele privind scoaterea din evidenşa
plătitorilor de TVA sunt: Declaraţie de
menţiuni - 010, certiﬁcatul de înregistrare în scopuri de TVA (original) pentru a ﬁ anulat şi jurnalele de vânzări din
anul precedent.
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Măsuri prin care se mai pot
încasa fonduri europene
Fermierii mai au posibilitatea de a obţine
sprijin ﬁnanciar, prin liniile de ﬁnantare
încă active.
Fermierii care doresc sa acceseze fonduri
europene prin intermediul PNDR 2012 – 2020,
pot depune o cerere de ﬁnanţare pentru una din
submăsurile puse la dispoziţie de către Agenţia
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Submăsurile (sM) active în prezent (pentru care se
pot depune cereri de ﬁnanţare prin intermediul PNDR 2014 – 2020 în această perioadă)
sunt: sM 4.1 - Investiţii în exploataţii agricole,
componenta sector vegetal, zona montană,
care beneﬁciază de o alocare de 26 milioane
de euro, termen limită de depunere - 31 martie
2019. Pentru această submăsură au fost depuse
cereri de ﬁnanţare în valoare de aproape 12 milioane de euro; sM 4.2 - Sprijin pentru investiţii
în procesarea/marketingul produselor agricole,
care beneﬁciază de o alocare de 203 milioane
de euro, ultima zi de depunere a cererilor ﬁind
31 ianuarie 2019. Pentru această submăsură au
fost depuse cereri de ﬁnanţare în valoare de
aproximativ 117 milioane de euro.
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Creştere la comerţul
cu amănuntul

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu
amănuntul serie brută a înregistrat o creştere
cu 5,6% în primele 11 luni din 2018, comparativ cu perioada similară a anului precedent.
Creşterea s-a datorat avansului vânzărilor de
produse nealimentare (+6,4%), vânzărilor de
produse alimentare, băuturi şi tutun (+6,3%)
şi al comerţului cu amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule în magazine specializate
(+3,3%). Pe serie ajustată în funcţie de numărul
de zile lucrătoare şi de sezonalitate, creşterea
a fost de 6% datorită creşterii vânzărilor de
produse nealimentare (+6,9%), vânzărilor de
produse alimentare, băuturi şi tutun (+6,6%)
şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule în magazine specializate
(+3,7%).
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