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APIA. Depunerea cererilor unice

Au mai rămas doar trei zile

Data de 15 mai reprezintă
termenul limită până la care
agricultorii și crescătorii de
animale pot cere banii europeni pentru plățile directe,
zootehnie sau schemele compensatorii.

Pentru a veni în sprijinul fermierilor, APIA a informat recent că centrele județene și locale ale agenției de plăți vor lucra
în ﬁecare zi, inclusiv sâmbata
și duminica, până la data de 15
mai 2019. Potrivit prevederilor
legale, prioritate la primirea
cererilor vor avea agricultorii
sau crescătorii de animale care
sunt programați în ziua respectivă, însă funcționarii APIA
vor prelua și cererile fermierilor cu suprafeţe de până la 50
ha care, din diverse motive,
nu s-au putut prezenta la data
la care au fost programaţi. Potrivit datelor Agenţiei, în acest
an, cei mai mulţi fermieri s-au
prezentat din timp la centrele APIA cu documentaţiile
aferente, dovadă că la data de
3 mai, APIA a comunicat că
au fost înregistate 684.495 de
cereri pentru subvenții la nivel național. Statistica oﬁcială
indică faptul că, anul trecut,
APIA a înregistrat un număr
de 866.749 de cereri primite.
Reamintim că, deși termenul
limită pentru subvenții este 15
mai, legislația permite fermierilor să depună cereri și după
această dată, însă cu o penalizare crescătoare de 1 la sută
pe ﬁecare zi de întârziere. Astfel, potrivit Ordinului MADR
nr. 99/2019 privind aprobarea
formularului-tip al cererii de
plată pentru anul 2019, publicat
pe 21 februarie 2019 în Monitorul Oﬁcial, cererile unice de

ANUNȚ DE LICITAȚIE
SC ADP SA organizează, în data de
15.05.2019, ora 12.00, la sediul social din
Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 5, o
procedură de licitație publică cu strigare,
pentru închirierea a două spații comerciale,
în suprafață de 100 mp ﬁecare, situate în
Centrul de Afaceri Rogerius – Tronson 1.
Prețul de pornire a licitației este de 270 lei/
mp/lună, la care se adaugă TVA.
Alte informații pot ﬁ obținute de la sediul organizatorului licitației.

ANAF

Termen limită pentru
contribuabili
Potrivit calendarului stabilit de Agenţia
Naţională de administrare Fiscală (ANAF),
data de 27 mai reprezintă termen scadent
la depunerea unui număr de 9 declaraţii
ﬁscale.

plată pentru anul 2019 pot ﬁ
depuse, de către fermierii români, în perioada 1 martie - 15
mai 2019, la centrele locale sau
județene ale Agenției de Plăți
și Intervenție pentru Agricultură (APIA), dar documentele vor putea ﬁ depuse și după
această dată, timp de 25 zile
calendaristice, însă numai cu
penalizări. Este vorba despre
„o reducere de 1% pentru ﬁecare zi lucrătoare a sumelor la
care fermierul ar ﬁ avut dreptul
dacă cererea unică de plată ar
ﬁ fost depusă până la data de
15 mai inclusiv” - precizează
Ordinul MADR nr. 99/2019.
Așadar, cererile unice de plată
se vor putea depune cu penalizări în perioada 16 mai - 9 iunie 2019, potrivit prevederilor
art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014”.
În situaţia în care solicitările
au fost depuse după data de 10
iunie 2019, acestea vor ﬁ con-

siderate inadmisibile, iar beneﬁciarului nu i se va acorda
niciun fel de plată sau de sprijin. În Campania 2019, completarea declaraţiei de suprafaţă se
realizează electronic, folosind
aplicaţia IPA-Online, iar ﬁnalizarea şi închiderea cererii
unice de plată în IPA-Online se
face în prezenţa funcţionarului
APIA responsabil cu primirea
cererii unice de plată, după
veriﬁcarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor
digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate
de către sistemul informatic.
Același principiu se aplică și
pentru fermierii, crescători de
animale, care vor completa Cererea unică de plată - declarație
sector zootehnic, împreună cu
funcționarul APIA, în aplicația
dedicată sectorului zootehnic.
Reamintim că România,
în calitate de stat membru al
Uniunii Europene, beneﬁcia-

ză de fonduri europene, prin
aplicarea schemelor de plăţi/
măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale tranzitorii, ca
mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv: schema de plată unică pe
suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici
agricole beneﬁce pentru climă
şi mediu, plata pentru tinerii
fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat
în sectorul vegetal și zootehnic; măsurile compensatorii de
dezvoltare rurală: Măsura 10 Agro-mediu şi climă, Măsura
11 - Agricultura ecologică, Măsura 13 - Plăţi pentru zone care
se confruntă cu constrângeri
naturale sau alte constrângeri
speciﬁce (PNDR 2014-2020);
ajutoarele naţionale tranzitorii
(ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.
 Doina
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Este vorba despre: Formularul 097 - Notiﬁcare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare; Formularul 100 - Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de
stat; Formularul 112 - Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului
pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate; Formularul 224 - Declaraţie privind
veniturile sub formă de salarii din străinătate
obţinute de persoane ﬁzice care desfăşoară
activitate în România şi de persoanele ﬁzice
române angajate ale misiunilor diplomatice şi
posturilor consulare acreditate în România;
Formularul 300 - Decont de taxă pe valoarea
adăugată; Formularul 301 – Decont special
de taxă pe valoarea adăugată; Formularul 307
- Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe
valoarea adăugată; Formularul 311 - Declaraţie
privind taxa pe valoarea adăugată colectată
datorată de către persoanele impozabile al
căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată a fost anulat; Formularul
390 VIES - Declaraţia recapitulativă privind
livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”.
Reamintim că, potrivit ANAF, Calendarul obligaţiilor ﬁscale aferente lunii mai 2019 este un
instrument de informare a contribuabililor care
cuprinde informaţiile detaliate privind toate
termenele limită de declarare a obligaţiilor
ﬁscale pentru luna mai 2019.
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Comitetul
Emisiuni de titluri de stat pentru populație
Fiscul va trimite decizii de corecție
Interdepartamental pentru Programul Tezaur
În cazul somaţiilor triplate
Dezvoltare Durabilă
Românii pot subscrie pentru noi oada de subscriere. Titlurile de stat sunt

Comitetul urmărește procesul de implementare, evaluare și revizuire a Strategiei
naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se
înﬁințează Comitetul Interdepartamental pentru
Dezvoltare Durabilă, organism interinstituțional
prezidat de premier. Atribuțiile noului organism
sunt de natură să asigure coerență în procesul de
elaborare și promovare a actelor normative care
vizează dezvoltarea durabilă. De asemenea,
Comitetul urmărește respectarea obligațiilor
de raportare asumate de România la nivel
internațional și al Uniunii Europene în acest
domeniu. Astfel, noua instituție poate propune
instrumente care să îmbunătățească cadrul legislativ și instituțional cu scopul implementării
corespunzătoare a angajamentelor României în
dezvoltarea sustenabilă.
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emisiuni de titluri de stat destinate
exclusiv populației în cadrul Programului Tezaur, cu scadențe la 1, 2, 3 și
5 ani şi dobânzi anuale de 3,5%, 4%,
4,5% și, respectiv, 5%. Veniturile
aferente sunt neimpozabile.

Titlurile de stat pot ﬁ cumpărate: până
la data de 31 mai 2019 - de la unitățile
operative ale Trezoreriei Statului; până
la 30 mai 2019 - prin rețeaua de oﬁcii
poștale ale Companiei Naționale Poșta
Română, din mediul urban, respectiv
până la data de 29 mai 2019 din mediul
rural. Sunt eligibile persoanele ﬁzice
care au împlinit vârsta de 18 ani la data
efectuării subscrierii. A fost eliminată
plafonarea sumelor care pot ﬁ investite
de persoanele ﬁzice în cadrul acestor
emisiuni. Investitorii au posibilitatea
anulării subscrierilor deja efectuate
prin depunerea unei cereri doar în peri-

în forma dematerializată şi au valoare
nominală de 1 leu. Dobânda este plătită
la termenele prevăzute în prospectul de
emisiune. De asemenea, titlurile de stat
emise în cadrul Programului Tezaur
sunt transferabile și se pot răscumpăra
în avans. În cazul decesului, dreptul de
proprietate asupra titlurilor de stat se
transferă moștenitorilor, care prezintă
documentele legale care le atestă calitatea. Emiterea titlurilor de stat pentru
populație va continua pe tot parcursul
anului 2019. În ﬁecare lună perioada
de subscriere va ﬁ de trei săptămâni iar
maturitățile vor ﬁ stabilite în funcție interesul manifestat de investitori. Potrivit Ministerului Finanțelor Publice, în
primele patru luni ale anului 2019 peste
26.000 de români au investit în titluri
de stat mai mult de 1,4 miliarde de lei.
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Fiscul lucrează la rectiﬁcarea erorilor, iar
contribuabilii vor primi în scurt timp decizii
de corecție, a declarat sâmbătă ministrul
Finanțelor Eugeen Teodorovici.

Declaraţiile sunt făcute ca răspuns la
informațiile apărute privind somațiile de plată
trimise de ANAF pentru sume de trei ori mai
mari.
„Sectorul 1 lucrează la rectiﬁcarea erorilor
materiale prin emiterea unor decizii de corectare care vor ﬁ comunicate în cel mai scurt timp
contribuabililor”, a transmis Teodorovici.
În București un număr de companii a primit
decizii de impunere pentru sume de trei ori mai
mari decât cele datorate în mod real. ANAF a
invocat o eroare a sistemului informatic. Acstea au fost trimise în sectorul 1 al Capitalei.
Sistemul informatic al ANAF și site-ul
instituției s-au remarcat în ultima perioadă
printr-o serie de erori și defecțiuni. 

