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Programul „Tânărul fermier”

Condiții și plăți APIA
pentru agricultori
Prin Schema pentru tinerii
fermieri, se acordă plăţi anuale tinerilor agricultori care
au dreptul la plata unică pe
suprafaţă şi îndeplinesc o serie de condiții.
Potrivit legii, solicitarea
subvențiilor agricole se face
anual, în perioada 1 martie 15 mai prin depunerea cererii
unice la APIA. Potrivit APIA,
în categoria tinerilor fermieri intră acele persoane ﬁzice
care: se stabilesc pentru prima
dată într-o exploataţie agricolă
drept conducători şeﬁ ai exploataţiei sau care s-au stabilit
deja în unul dintre cei cinci
ani anteriori primei depuneri
a unei cereri în cadrul schemei
de plată unică pe suprafaţă; şi
au cel mult vârsta de 40 de ani
în anul depunerii cererii menţionate mai sus. În cazul în care
un fermier solicită sprijin pentru această schemă trebuie sa
facă dovada că este administratorul exploataţiei (indiferent
de forma de organizare: PF,
PFA, II, IF, PJ). Fermierii care
au depus cereri de plată într-un
an anterior anului 2019, trebuie
să nu ﬁ împlinit vârsta de 41 de
ani în cursul anului curent de
cerere. Din perioada respectivă se scade numărul de ani
care au trecut între instalare
şi prima depunere a cererii de
plată pentru tinerii fermieri.).
Plata pentru tinerii fermieri se
acordă ﬁecărui fermier pentru
o perioadă de 5 ani, începând
de la prima depunere a cererii
de plată pentru tinerii fermieri,
cu condiţia ca depunerea cererii să aibă loc în termen de
5 ani de la data stabilirii con-

form alin. (2) lit. a). Perioada
de 5 ani se aplică de asemenea
fermierilor care au beneﬁciat
de plata pentru tinerii fermieri
pentru cererile depuse înainte
de anul de cerere 2018.
Fermierii persoane ﬁzice pot
accesa schema pentru tinerii
fermierii dacă sunt înregistraţi
în Registrul Agricol ca utilizatori de suprafeţe atât în proprietate, cât şi în baza contractelor de arendare înregistrate la
primărie/închiriere/concesiune. Sunt eligibili la plată tinerii
fermieri care se stabilesc pentru prima dată în exploataţii
transferate acestora în cursul
perioadei de depunere a cererilor unice de plată, până la data
limită de depunere. În acest
caz cererea de plată depusă rămâne valabilă şi trebuie să ﬁe
completată cu formularul de
transfer de exploataţie. Anul
în care s-a efectuat transferul
de exploataţie în perioada de
depunere a cererilor unice de
plată reprezintă primul an de

participare în schemă.
În ceea ce priveşte persoanele juridice solicitante ale plăţii
unice pe suprafaţă, indiferent
de forma de organizare a acestora, acestea primesc plata în
cadrul schemei pentru tinerii
fermieri dacă respectă următoarele condiţii: sunt controlate
efectiv din punctul de vedere
al deciziilor de gestionare, al
beneﬁciilor şi al riscurilor ﬁnanciare de cel puţin un tânăr
fermier, în primul an când persoana juridică depune cererea
unică de plată în cadrul schemei pentru tinerii fermieri;
plata pentru tinerii fermieri
este acordată unei persoane
juridice doar atât timp cât cel
puţin una dintre persoanele ﬁzice care au exercitat controlul
asupra persoanei juridice în
primul an în care a depus cererea de plată în cadrul schemei, menţine controlul efectiv.
În cazul în care transferul de
exploataţie se realizează între
2 tineri fermieri, chiar dacă su-

prafaţa rezultată în urma transferului depăşeşte plafonul de
60 ha, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru suprafaţa totală a exploataţiei rezultată în urma transferului, fără
a depăşi plata pentru plafonul
maxim de 60 ha. Atenție! Persoanele ﬁzice sau juridice care
au fost iniţial încadrate ca ﬁind
eligibile pentru schema Tinerii
Fermieri şi care în perioada
imediat urmatoare nu mai au
calitatea de administrator sau
acţionar, trebuie să depună, în
termen de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului, documentul doveditor al încheierii activităţii în
această funcţie. În situaţia în
care documentul nu este depus
în termenul menţionat, dosarul
va ﬁ exclus de la plată. De precizat că în Campania 2018, plata pentru tinerii fermieri (PTF)
a avut un cuantum de 25,8405
euro/ha.
 Doina
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MFP: Decizii pentru

Obligaţiile ﬁscale restante sub o anumită limită

Fiscul calculează dobânzi şi
penalităţi de întârziere, pentru ﬁecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă
până la data stingerii sumei
datorate, inclusiv.

Începând cu data de 21 martie
2019 a intrat în vigoare Procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative
şi de executare pentru debitorii
care înregistrează obligaţii ﬁscale restante sub o anumită limită. Dobânzile şi penalităţile
de întârziere se stabilesc prin
decizii referitoare la obligaţiile
ﬁscale accesorii reprezentând
dobânzi şi penalităţi de întârziere, denumite în continuare decizii. Acestea se vor emite pentru
toţi debitorii, cu excepţia: debi-

torilor care înregistrează obligaţii ﬁscale care fac obiectul înlesnirilor la plată; debitorilor care
înregistrează obligaţii ﬁscale
născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare în registrul comerţului;
debitorilor cărora li s-a deschis
procedura insolvenţei; debitorilor declaraţi insolvabili care nu
au venituri şi bunuri urmăribile; debitorilor care înregistrează
obligaţii ﬁscale ce fac obiectul
suspendării executării silite
prin depunerea unei scrisori de
garanţie/poliţă de asigurare de
garanţie, pe toată perioada suspendării executării silite. De
asemenea, potrivit procedurii,
deciziile nu se vor emite: debitorilor care înregistrează obligaţii
ﬁscale, pentru care instanţ judecătorească admite cererea de

suspendare a executării actului
administrativ ﬁscal prin care au
fost individualizate aceste obligaţii; debitorilor aﬂaţi în diverse
stări juridice, respectiv inactivi
sau insolvabili cu venituri şi bunuri urmăribile mai mici decât
cuantumul obligaţiilor ﬁscale.
Pentru obligaţiile ﬁscale principale cu scadenţă până la data
de 1 iulie 2013 care se sting
după această data, deciziile se
emit astfel: trimestrial, pentru
dobânzi; o singură dată, pentru
penalităţi de întârziere, caz în
care se aplică nivelul de 15%
din obligaţiile principale rămase
nestinse. Prin excepţie, Fiscul
evaluează trimestrial cuantumul total al obligaţiilor ﬁscale
accesorii ale unui debitor, iar
în cazul în care cuantumul nu
depăşeşte o anumită limită, de-

ciziile se emit, prin aplicaţiile
informatice, după 180 de zile de
la ultima emitere sau de la data
la care au fost înregistrate obligaţii ﬁscale principale restante,
după cum urmează: în cazul
în care cuantumul obligaţiilor
ﬁscale accesorii nu depăşeşte
3.000 lei -- pentru debitorul care
are calitatea de mare contribuabil; în cazul în care cuantumul
obligaţiilor ﬁscale accesorii nu
depăşeşte 1.500 lei - pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu; în cazul în
care cuantumul obligaţiilor ﬁscale accesorii nu depăşeşte 500
lei - pentru celelalte categorii de
debitori; în cazul în care cuantumul obligaţiilor ﬁscale accesorii
nu depăşeşte 100 lei - pentru
contribuabilul PF.
 Doina A. NEAGOE

Piața asigurărilor
plus de 4,5%
Societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, anul trecut,
prime brute în valoare de aproximativ 10,14
miliarde lei, în creștere cu 4,5% față de valoarea înregistrată în anul precedent.
Primele brute subscrise aferente asigurărilor generale (AG) au fost, în 2018, de circa
8,04 miliarde lei, în creștere cu 4,6% față de
anul anterior, iar cele aferente asigurărilor de
viață (AV) au fost de aproximativ 2,1 miliarde
lei, mai mult cu 4,3% față de 2017. Totodată,
valoarea totală a primelor subscrise pentru
asigurările RCA în 2018 a ajuns la aproximativ
3,60 miliarde lei. La 31 decembrie 2018, cele
mai mari ponderi erau deținute de polițele cu
o valabilitate de șase luni (aproximativ 34%),
respectiv 12 luni (30%). Prima medie RCA
anualizată a scăzut cu aproximativ 12% în
2018, comparativ cu anul precedent, înregistrând valoarea de 612 lei. De precizat că, în
2018, asiguratorii RCA au încheiat un număr de
301.131 clauze de decontare directă.
 Doina A. NEAGOE

Certiﬁcate „verzi“ și
pentru energia nucleară
Ministerul Energiei propune introducerea,
în premieră, de noi subvenţii pentru energia
regenerabilă şi pentru cea nucleară, pe care
ar urma să le plătească toţi consumatorii de
electricitate în factura ﬁnală.
Potrivit unui document lansat în dezbatere
publică pe site-ul instituţiei, astfel, în ﬁecare
an, consumatorii vor plăti 340 milioane euro,
la care se vor adăuga subvenţii şi pentru alte
proiecte de producere a energiei cu emisii
reduse de carbon, potrivit propunerii ministerului. Consumatorii de energie plătesc şi acum
subvenţii pentru energia regenerabilă, prin
certiﬁcatele verzi, însă doar pentru proiectele
care au fost puse în funcţiune până la ﬁnalul lui
2016. Sumele pe care le va plăti ﬁecare consumator pentru energia verde şi cea nucleară vor
ﬁ evidenţiate separat în factura ﬁnală.
 Doina A. NEAGOE

Au crescut restanțele
la creditele în lei
Conform unui raport al Băncii Naționale a
României (BNR), valoarea totală a creditelor
restante în lei ale populației și ﬁrmelor s-a cifrat în februarie 2019 la 4,9 miliarde de lei,
în creștere cu 2,5% față de suma raportată în
ianuarie 2019.
De asemenea, restanțele la creditele în valută au urcat cu 0,96%, la 2,87 miliarde de lei
(echivalent). Totalul creditelor în lei atingea, în
februarie, 165,7 miliarde de lei (cu 0,25% peste
valoarea din luna precedentă), din care 6 65,106
miliarde de lei erau sume contractate de agenții
economici și 96,546 miliarde de lei împrumuturi luate de populație. Creditele în valută totalizau 88,918 miliarde echivalent lei în februarie
2019 (cu 0,84% mai puțin față de ianuarie 2019),
din care 48,359 miliarde de lei împrumuturi
contractate de agenții economici și 37,430 miliarde de lei credite luate de populație.
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