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MADR. Reguli stricte privind

ANAF. Noutăţi privind

Etichetarea şi comercializarea
produselor lactate
Noua lege, adoptată zilele
trecute de Parlamentul României, prevede pedepse aspre pentru comercianţii care
etichetează în mod eronat
produsele lactate comercializate, dar şi pentru cei care
nu respectă standardele de
procesare şi de depozitare a
produselor.

Legea reglementează sectorul laptelui şi a produselor
lactate, a preparatelor pe bază
de lapte şi a celor ce au ca materie prima produse obţinute
din lapte, creând cadrul juridic
în ceea ce priveşte prezentarea
produselor şi comercializarea
acestora. Potrivit prevederilor
legale, înscrierea în Registrul
Laptelui se face cu cel puţin 30
zile lucrătoare înaintea începerii comercializarii laptelui de
consum sau a produselor lactate. Prin excepţie, operatorii
economici care desfăşoară activităţi în domeniul procesării
laptelui crud şi producţiei laptelui de consum şi a produselor
lactate, destinate comercializării, înainte de data intrării
în vigoare a legii, înscriu produsele în Registrul Laptelui în
termen de 60 zile lucrătoare.
Laptele de consum, produsele
lactate şi ambalajele aﬂate în
stoc înainte de data intrării în
vigoare a noilor prevederi pot
ﬁ comercializate cu elementele
de identiﬁcare marcate iniţial,
până la epuizarea stocurilor,
dar nu mai mult de 12 luni de la
data intrării în vigoare a legii.
Pentru înscrierea în Registrul
Laptelui, operatorii economici
transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, următoarele informaţii: numele
agentului economic; numărul

autorizaţiei sanitară veterinară de funcţionare emisă de
ANSVSA; numele produsului.
Potrivit art. 8 din lege, în termen de 15 zile lucrătoare de la
primirea informaţiilor, MADR
înscrie laptele sau produsul
lactat în Registrul Laptelui şi
comunică operatorului economic numărul de înregistrare,
urmând ca operatorul economic să înscripţioneze numărul
de înregistrare din Registrul
Laptelui pe eticheta produsului. Numărul de înregistrare se
înscrie în centrul unui dreptunghi, alb-roşu, precedat de
sintagma MADR. Fabricarea
şi ambalarea produselor pe
bază de lapte cu adaos de grăsimi vegetale se procesează în
partidă separată faţă de lapte
şi produse lactate. Produsele
pe baza de lapte cu adaos de
grăsimi vegetale se vor comercializa într-un spaţiu bine delimitat faţă de lapte şi produse
lactate, cu atenţionare explicită
către cumpărător a conţinutului acestor produse. Aceleaşi

prevederi se vor aplica şi în cazul comercializării produselor
pe bază de lapte cu adaos de
grăsimi vegetale vândute vrac,
precum şi mâncărurilor, produselor de patiserie şi pizzerie,
fast-food, cofetărie, a produselor culinare din alimentaţia
publică. Se interzice folosirea
denumirii de lapte sau produs
lactat, pentru produsele care
nu se încadrează în condiţiile
deﬁnite de lege. Totodată, este
interzisă folosirea denumirii
de lapte sau produs lactat pe
eticheta produselor ﬁnite, inclusiv mâncăruri, produse de
patiserie şi pizzerie, fast-food,
cofetărie, produse culinare din
alimentaţia publică, care nu au
în compoziţia lor ingrediente
ce se încadrează în deﬁniţiile
laptelui şi a produselor lactate.
În cazul în care produsul ﬁnit
conţine amestecuri de lapte şi
produse lactate cu produse pe
bază de lapte cu adaos de grăsimi vegetale, se va menţiona
pe etichetă procentul ﬁecăruia
dintre cele două categorii de

produse. Produsele alimentare
care au în compoziţie ca ingrediente grăsimi vegetale se
vor eticheta explicit cu privire
la existenţa acestora în produs, la punctele de vânzare a
acestora consumatorii ﬁind
atenţionaţi cu privire la existenţa şi denumirea produsului
alimentar propus spre vânzare.
De precizat că, potrivit noilor
prevederi legale, amenzile sunt
între 20.000 lei - 50.000 lei, la
care se poate adăuga, după
caz, măsura de suspendare a
autorizaţiei de prelucrare/producţie/comercializare pentru
o perioadă determinată. Totodată, repetabilitatea uneia dintre contravenţiile stabilite prin
lege poate conduce la anularea
autorizaţiei de prelucrare/productie/comercializare a operatorului economic, precum si
interzicerea desfăşurării activităţii pentru care operatorul a
fost sancţionat contravenţional
pentru o perioadă de 10 ani.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Investiții în staţiunile balneare

Ajutor nerambursabil de 200.000 de euro
Schema de minimis constă în acordarea unui ajutor
nerambursabil,
respectiv
grant, în proporţie de 50%
din valoarea cheltuielilor
eligibile şi se acordă până la
maximum 200.000 euro, pentru cheltuielile ce vizează activităţi economice.
Guvernul a anunţat, la ﬁnele
săptămânii trecute, că a aprobat un Memorandum cu privire
la încadrarea schemei de minimis privind „Programul de

ﬁnanţare a investiţiilor pentru
modernizarea şi dezvoltarea
staţiunilor balneare” în politicile economico-bugetare și
ﬁnanciare ale statului român.
Astfel sunt asigurate resursele bugetare necesare pentru
schema de ajutor de minimis
de până la 200.000 de euro
pentru ﬁnanţarea investiţiilor
în modernizarea şi dezvoltarea
staţiunilor balneare din România, care va ﬁ operaţionalizată
prin hotarâre de guvern. Schema urmează să ﬁe implementată din acest an și se va derula
până la 31 decembrie 2020,

cu posibilitatea de prelungire, în raport cu reglementările
europene. Plata ajutorului de
stat se efectuează în perioada
2019-2021. Guvernul estimează un număr mediu anual de
circa 100 de societăți beneﬁciare. Bugetul alocat schemei de
minimis este de 130 milioane
de euro anual. În proiectul de
buget pentru anul 2019, pentru
această măsură, s-au propus
credite de angajament de 400
milioane lei şi credite bugetare de 80 milioane lei. Printre
cheltuielile eligibile se numără:
construcţia, extinderea şi rea-

bilitarea de capacităţi turistice
de alimentaţie publică şi cazare, precum şi a capacităţilor de
tratament balnear, deţinute de
respectivele societăţi comerciale; construcţia, extinderea şi
reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de
agrement din staţiunile balneare; achiziţia de echipamente,
mobilier şi aparatură medical
speciﬁc tratamentelor balneare; achiziţia de mijloace de
transport persoane, utilizabile
exclusive în scopuri turistice
etc.
 Doina A. NEAGOE

Procedura de înregistrare
în scopuri de TVA
Ordinul preşedintelui ANAF nr. 167/30
ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oﬁcial
nr. 80/31 ianuarie, modiﬁcă şi completează, începând cu data de 1 februarie 2019,
prevederile Ordinului ANAF nr. 2.856/2017,
privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului ﬁscal în cazul înregistrării şi
anulării înregistrării în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată.
Prevederile se aplică persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de
TVA potrivit art. 316 alin. (1) c) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, respectiv
persoanelor impozabile care optează pentru
aplicarea regimului normal de taxă, în situaţia
în care cifra de afaceri este inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei/an. Pentru a
beneﬁcia de procedura de înregistrare rapidă,
aceşti contribuabili au posibilitatea de a depune
electronic ”Declaraţia pe proprie răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA”.
Contribuabilii vor depune la Fiscul competent
şi declaraţia de menţiuni - Formular 010 împreună cu dovada transmiterii declaraţiei
pe proprie răspundere fără erori de validare.
Contribuabilii de mai sus nu vor ﬁ încadraţi la
risc ﬁscal ridicat. Înregistrarea în scopuri de
TVA a acestor contribuabili se va face chiar în
ziua depunerii Formularului 010, prin emiterea
deciziei de aprobare a înregistrării. Ulterior, în
termen de 15 zile de la depunere, informaţiile
din cadrul declaraţiei pe propria răspundere
vor ﬁ veriﬁcate de ANAF. În cazul în care informaţiile din declaraţie nu concordă cu informaţiile disponibile în bazele de date ale ANAF,
dosarul va ﬁ transmis către Direcţia Generală
Antifraudă Fiscală în vederea efectuării unei
analize suplimentare, urmând ca, în situaţia în
care se conﬁrmă neconcordanţele, înregistrarea
în scopuri de TVA să ﬁe anulată.
 Doina A. NEAGOE

Ordinul 38/2019:

Firmele cu jocuri de
noroc la distanţă – taxate
În Monitorul Oﬁcial nr. 120/15 februarie,
a fost publicat Ordinul 38/2019 pentru aplicarea modalităţii de calcul al taxei lunare
prevăzute la art. 53 din OUG 114/2018.
Reamintim că, începând cu data de 1 ianuarie 2019, organizatorii de jocuri de noroc
online prevăzuţi de OUG nr. 77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,
aprobată prin Legea nr. 246/2010, cu modiﬁcarile si completarile ulterioare, au obligaţia de a
plăti o taxă lunară în conformitate cu prevederile art. 53 din OUG 114/2018. Taxa lunară
se calculeză prin aplicarea procentului de 2%
din totalul taxelor de participare încasate lunar
conform prevederilor legale în vigoare. Taxa
de 2% se calculează, se declară şi se plăteşte
la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare celei în care s-a încasat taxele
de participare. Totalul taxelor de participare
încasate lunar se deﬁnesc ca orice transfer
din contul bancar sau similar al jucătorilor în
conturile de joc ale acestora de pe platforma de
joc.
 Doina A. NEAGOE

