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MADR: Fonduri pentru producători agricoli -

Cuantumul ajutorului
național tranzitoriu ANT1
Producătorii agricoli din
sectorul vegetal vor beneﬁcia, pentru anul de plată
2016, de sprijin ﬁnanciar
pentru culturile amplasate
pe teren arabil.
Prin Hotărârea de Guvern
aprobată recent, a fost stabilit
cuantumul de 17,72035 euro/
ha, valoarea fondurilor totale
alocate ﬁind de 119,422 milioane de euro, reprezentând
echivalentul a 531,870 milioane lei. De acest sprijin ﬁnanciar vor beneﬁcia circa 681.000
de producătorii agricoli din
domeniul vegetal, precizează
Guvernul, într-un comunicat
de presă. Beneﬁciarii plăților
directe sunt: fermierii activi,
fermierii persoane ﬁzice şi/
sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în
calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/ sau
deţinători legali de animale,
potrivit prevederilor legislaţiei
în vigoare. În categoria beneﬁciarilor de plăţi se încadrează şi unitățile de cercetare și
producție, de învățământ din
domeniul agricol, cooperative
agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole,
silvice, piscicole şi a efectivelor de animale, precum şi
grupurile de producători care
desfăşoară activitate agricolă.
Culturile amplasate pe teren

BVB:

A crescut
proﬁtul bursei

Bursa de Valori București (BVB) a raportat,
pentru 2016, un proﬁt net
consolidat de 7,87 milioane
lei, cu 19% mai mult față
de 2015.
Venitul ﬁnanciar net consolidat a fost de 3,09 milioane
lei, ﬁind generat în special de
plasamentele în titluri de stat
și depozite (2,99 milioane
lei). Segmentul de tranzacționare al BVB a generat, în
2016, un proﬁt operațional de
5,41 milioane lei, având un
aport majoritar în rezultatul
operațional al grupului. Cifrele sunt mai mici decât cele
din 2015, ca urmare a diminuării nivelului lichidităților
aﬂate la dispoziția societății,
după plata dividendelor aferente proﬁtului net din 2015,
și a scăderii randamentelor
titlurilor de stat și dobânzilor
la depozite.
 Doina A. NEAGOE

Eurostat: cea mai
mare creştere
economică anuală

Conform unei estimări publicate de Oﬁciul European pentru Statistică (Eurostat),
economia românească a accelerat la ﬁnele
anului trecut, ritmul de creştere anuală urcând de la 4,4% în trimestrul al treilea până
la 4,8% în trimestrul patru.
Comparativ, economia zonei euro a crescut
cu 1,7% în trimestrul patru 2016 comparativ
cu perioada similară a lui 2015, iar Uniunea
Europeană a înregistrat o creştere economică
anuală de 1,8%, în ambele cazuri ﬁind vorba
de o creştere mai mică decât cea înregistrată în
trimestrul al treilea. De asemenea, în trimestrul patru comparativ cu trimestrul trei 2016,
PIB-ul României a înregistrat o majorare de
1,3%, faţă de un avans de 0,5% în trimestrul al
treilea comparativ cu trimestrul al doilea. Doar
Polonia a înregistrat o creştere trimestrială mai
mare decât România, respectiv 1,7%.
 Doina A. NEAGOE

De la 1 iulie,

Bugetarii vor primi
un voucher de vacanță
arabil pentru care se acordă
acest sprijin sunt: cereale (grâu
comun, grâu dur, secară, orz,
ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi proteice (mazăre,
fasole, bob, lupin, linte, alte
leguminoase pentru boabe),
plante industriale (ﬂoarea-soarelui, rapiţă, soia convenţională, in şi cânepă pentru ﬁbră,
tutun, in pentru ulei, plante
medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartoﬁ,
legume, căpşuni, pepeni, ﬂori
şi plante ornamentale, plante

de nutreţ, loturi semincere, alte
culturi pe teren arabil inclusiv
în sere și solarii. Aplicarea
măsurilor prevăzute în actul
normativ va permite beneﬁciarilor plăților să-și elaboreze
propriul plan de afaceri și program de dezvoltare pe termen
scurt, în condițiile cunoașterii
nivelului sumelor ce urmează
să le primească. De asemenea,
acordarea acestui ajutor național tranzitoriu asigură capital
ﬁnanciar necesar pentru derularea la timp a activităților
speciﬁce din agricultură, susţin reprezentanţii Guvernului.

Plățile se fac în lei, la cursul
de schimb de 4,4537 lei pentru
un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data
de 30 septembrie 2016. Plățile
directe și ajutoarele naționale
tranzitorii se acordă potrivit
prevederilor OUG nr. 3/2015
pentru aprobarea schemelor de
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi
pentru modiﬁcarea art. 2 din
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANAF:

Corectarea declarațiilor ﬁscale
în 2017

Potrivit Codului de procedură ﬁscală, contribuabilul/
plătitorul de venituri are varianta de a corecta declaraţiile
ﬁscale, pe perioada termenului de prescripție a dreptului
de a stabili creanțe ﬁscale.

Legislaţia ﬁscală în vigoare
stabileşte că, pe perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe ﬁscale,
contribuabilul are posibilitatea
de a modiﬁca declaraţiile ﬁscale atunci când sunt constatate erori în declarația inițială,
prin depunerea unei declarații rectiﬁcative. Este şi cazul
formularelor completate de
contribuabilii persoane ﬁzice,
precum şi plătitorii de venituri
către persoanele ﬁzice, pentru
veniturile realizate. Concret, în
cazul Formularului 200 - „Declarație privind veniturile realizate din România”, documentul
poate ﬁ corectat ori de câte ori
contribuabilul constată erori în

declarația anterioară, prin bifarea cu „X” a căsuței special
prevăzută în formular în acest
scop și completarea tuturor
datelor din declarația inițială,
chiar și pe cele declarate corect.
Reamintim că prin intermediul
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală (ANAF) nr. 3695/2016,
a fost aprobat noul model al
Declaraţiei 200 care, potrivit
legii,are ca termen de depunere
data de 25 mai. Prin D200 se
declară următoarele categorii
de venituri obţinute în anul precedent: activităţi independente;
cedarea folosinţei bunurilor, cu
excepţia veniturilor din arendă; activităţi agricole pentru
care venitul net se stabileşte în
sistem real; piscicultură şi/sau
silvicultură; transferul titlurilor
de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente ﬁnanciare,
inclusiv instrumente ﬁnanciare
derivate, precum şi din transferul aurului ﬁnanciar; jocuri

de noroc realizate de către persoanele ﬁzice ca urmare a participării la jocuri de noroc la
distanţă şi festivaluri de poker;
alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii
declaraţiei. Pe lângă Formularul
200, corectarea printr-o declaraţie recapitulativă se poate face
şi în cazul celorlalte declaraţii
de venit, astfel: formularul 201
„Declarație privind veniturile
realizate din străinătate”; formularul 204 „Declaraţie anuală
de venit pentru asocierile fără
personalitate juridică şi entităţi
supuse regimului transparenţei
ﬁscale”; formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile
din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe
beneﬁciari de venit”; formularul 207 „Declaraţie informativă
privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneﬁciari de venit nerezidenţi”.
 Doina A. NEAGOE

Voucherele vor putea ﬁ folosite pe perioada
unui an calendaristic. Potrivit reprezentanţilor
Ministerului Turismului, bugetarii vor primi,
de la 1 iulie, un singur voucher de vacanță, în
valoare de 1.450 lei. Voucherele de vacanță
nu mai sunt abrogate până la 31 decembrie
2017, cum erau inițial, ci până la 1 iulie. La
ora actuală, în lege sunt trecute șase vouchere de vacanță, ﬁecare având valoarea unui
salariu minim pe economie. Prin modiﬁcarea
Ordonanței care prevede șase vouchere se va
introduce un singur voucher având valoarea
salariului minim pe economie, și anume 1.450
de lei.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 20.02.2017-24.02.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
23.02.2017 08:00-15:00 Loc. Topa de Criș (p), Loc.
Tileagd (p), Loc. Cetea (p), Loc. Aleșd cu străzile:
Lalelelor, Piața Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului,
Florilor, Cartier Ciocȃrliei: Bl. X 5, X 6, X 7.
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
23.02.2017 09:00-15:00 Loc. Șimian (p).
3.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Marghita
23.02.2017 09:00-13:00 Loc. Boianu Mare (p) .
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Ștei
23.02.2017 09:00-14:00 Loc. Băița Sat, Loc. Băița
Plai.
09:00-15:00 Loc. Cărpinet (p).
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
23.02.2017 09:00-14:00 Localitățile: Urviș, Borz,
Dumbravita de Codru, Codru, Forău, Vălani de Beiuș, Prisaca, Uileac de Beiuș, Șoimi, Hodișel.
6. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Salonta
23.02.2017 09:00-14:00 Loc. Cărăsău (p).
7. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Oradea
23.02.2017 09:00-16:00 Loc. Oradea: str. Al. Cazaban (p), Salcâmilor (p), Ovid Densușianu (p), Lăpușului (p), Meșteșugarilor (p), Erofte Grigore (p),
C-Tin Brâncoveanu (p), B-dul. Decebal (p), W. Shakespeare (p), Crișului (p), Principatele Unite (p), Satelitului (p), Retezatului (p), Călărașilor (p), Plevnei
(p), Simion Ștefan (p), Roșiorilor (p), T. Vladimirescu
(p), B-dul Dacia (nr.103), Constantei (p), Oituz (p),
Izvorului (p), F. Magellan (p), A. Bena (p), Depoului
(p), E. Gârleanu (p), Herculane (p), Beldiceanu (p),
Colinelor (p), B. Bela (p), Libelulei (p), Rafael (p), E.
Teodoroiu (p), M. Preda (p), V. Cârlova (p), Păltinului
(p), Negoiului (p), A. Ipătescu (p), L. Rebreanu (p),
Depoului (p), Cotnari (p), G. Vâlsan (p), Călimănești
(p), Cercului (p), Jiului (p), Sinaia (p).
8. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Rural
23.02.2017 09:00-17:00 Loc. Fughiu (p), Sărsig, Păușa (p), Cihei (p), Alparea (p), Oșorhei (p), Mierlău,
Șumugiu.

