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Schemele de sprijin pe care
le pot accesa fermierii (II)
APIA a publicat recent
Schemele de plăţi, din fonduri europene şi naţionale,
pe care fermierii români le
pot accesa în cadrul Campaniei de depunere a cererilor
unice, aferente anului 2017.
Reamintim că la depunerea
cererii unice de plată, fermierul trebuie să prezinte toate
documentele necesare care
dovedesc utilizarea legală a
terenului agricol, precum şi a
animalelor, documente încheiate înaintea depunerii cererii
unice de plată, valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. În cadrul Campaniei 2017, pe lângă
schemele de plată/măsurile de
sprijin/ajutor prezentate, mai
sunt valabile şi următoarele:
Măsura 11 - Agricultura ecologică: Submăsura 11.1 – Sprijin
pentru conversia la metodele
de agricultură ecologica: Pachetul 1 – culturi agricole pe
terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aﬂate în conversia la agricultura ecologică;
Pachetul 2 – legume aﬂate în
conversia la agricultura ecologică; Pachetul 3 – livezi aﬂate
în conversia la agricultura ecologică; Pachetul 4 - vii aﬂate
în conversia la agricultura
ecologică; Pachetul 5 – plante
medicinale şi aromatice aﬂate în conversia la agricultura
ecologică; Pachetul 6 - pajişti
permanente aﬂate în conversia la agricultura ecologică
- Sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2
şi P6), Sub-pachetul 6.2 (zone
eligibile M.10 P1, P2, P3.1,
P3.2 şi P6, dar parcele fără angajament M.10).

Submăsura 11.2 – Sprijin
pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:
Pachetul 1 – culturi agricole
pe terenuri arabile (inclusiv
plante de nutreţ) certiﬁcate în
agricultura ecologică; Pachetul 2 – legume certiﬁcate în
agricultura ecologică, Pachetul 3 – livezi certiﬁcate în agricultura ecologică; Pachetul 4
– vii certiﬁcate în agricultura
ecologică; Pachetul 5 – plante
medicinale şi aromatice certiﬁcate în agricultura ecologică;
Pachetul 6 – pajişti permanente certiﬁcate în agricultura
ecologică: Sub-pachetul 6.1
(zone neeligibile M.10 P1, P2,
P3.1, P3.2 si P6) şi sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1,
P2, P3.1, P3.2 şi P6, dar parcele
fără angajament M.10). Pentru
a putea beneﬁcia de sprijin
prin sub-pachetele 6.1 si 6.2

MFP:

ale M11.1 şi M11.2, parcelele
trebuie să ﬁe situate într-un
UAT eligibil, aşa cum este stabilit în PNDR 2014-2020.
Măsura 13 - Plăţi pentru
zone care se confruntă cu
constrângeri naturale sau alte
constrângeri speciﬁc: Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii
în zona montană; Submăsura 13.2 – Plăţi compensatorii
pentru zone care se confruntă
cu constrângeri naturale semniﬁcative; Submăsura 13.3
– Plăţi compensatorii pentru
zone care se confruntă cu constrângeri speciﬁce. O altă măsură este Măsura 214 - plăţi de
agro-mediu: Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală
(HNV); Pachetul 2 - practici
agricole tradiţionale (aplicat
numai în combinaţie cu Pachetul 1); Pachetul 3 - pajişti
importante pentru păsări –

Sub-pachetul 3.1 – Crex crex
şi Sub-pachetul 3.2 – Lanius
minor şi Falco vespertinus. Pachetul 4 – culturi verzi; Pachetul 5 – agricultura ecologică:
varianta 5.1 – culturi agricole
pe terenuri arabile (inclusiv
plante de nutreţ) certiﬁcate în
agricultura ecologică; varianta 5.2 – legume certiﬁcate în
agricultura ecologică; varianta
5.3 – livezi certiﬁcate în agricultura ecologică; varianta 5.4
– vii certiﬁcate în agricultura
ecologică; varianta 5.5 – plante
medicinale şi aromatice certiﬁcate în agricultura ecologică;
Pachetul 6 – pajişti importante
pentru ﬂuturi (Maculinea sp.);
Pachetul 7 – terenuri arabile
importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu
(Branta Ruﬁcollis).
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PNDR:

Precizări privind Garanții de stat pentru
Declaraţia de venit cumpărarea de terenuri
Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități
supuse regimului transparenței ﬁscale –
Formularul 204 se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate
juridică, constituite între persoane ﬁzice
care realizează venituri din activităţi independente.

În categoria veniturilor din activităţi independente intră: activități de producție, comerț,
prestări servicii, profesii liberale, drepturi de
proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi
adiacente, din activităţi agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net
se determină în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate. Persoanele ﬁzice care obţin
venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o
formă de organizare cu personalitate juridică
constituită potrivit legii speciale şi care este
supusă regimului transparenţei ﬁscale au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente. În
cazul ﬁlialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăți profesionale
cu răspundere limitată cu una sau mai multe
persoane ﬁzice, ﬁliala ﬁind supusă regimului transparenței ﬁscale, potrivit legii, determinarea venitului obținut în cadrul entității
se efectuează în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate. Persoanele ﬁzice asociate
au obligația să asimileze acest venit distribuit
în funcție de cota de participare venitului net
anual din activități independente; societatea
profesională cu răspundere limitată asociată
în cadrul ﬁlialei va include venitul distribuit
în funcție de cota de participare în venitul brut
al activității independente, pentru anul ﬁscal
respectiv.
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Fermierii români vor putea beneﬁcia de garanții de stat de până la 80%
pentru cumpărarea de terenuri, dar
și de dobânzi și comisioane de garantare reduse.

Proiectul aﬂat în dezbatere publică
pe site-ul ministerului, reglementează
cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la ﬁnanțare
al fermierilor, al beneﬁciarilor PNDR
2014-2020 și POPAM 2014-2020, cu
scopul achiziției de terenuri agricole,
precum și dezvoltării afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii, creșterea producției
destinate pieței interne și externe și a
calității acesteia. Astfel, conform proiectului menționat, pentru cumpărarea
de terenuri se acordă garanții de stat
de până la 80% din valoarea creditului,

iar diferența se asigură cu terenul cumpărat, în timp ce garantarea creditelor
acordate beneﬁciarilor de către instituțiile ﬁnanțatoare pentru investiții speciﬁce în agricultură se poate face până
la o valoare de până la 3 milioane de
euro. De asemenea, pentru achiziția de
teren se vor acorda credite în funcție
de condițiile băncilor, pe o durată de
10 sau 15 ani, iar dobânda la creditele
pentru fermieri va ﬁ de 2% peste ROBOR, în timp ce comisionul FGCR va
ﬁ redus de la 3,8% la 2%. Nu în ultimul
rând, creditul din capitalul de lucru devine credit cu accesibilitate garantată
de 80% de către stat și de un procent de
20% alte garanții, în condițiile băncii.
Potrivit MADR, proiectul menționat
urmează să parcurgă toate etapele de
validare juridică.
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Întreruperi energie electrică
Săptămâna 06.03.2017-10.03.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
09.03.2017 08:00-15:00 Loc. Varasău, loc. Picleu (p),
loc. Remeți (p), loc. Aleșd cu străzile: Lalelelor, Piața
Unirii, Teiului, Dȃmboviței, Tȃrgului, Florilor, Cartier
Șoimul: Bl. E1, E2, E3, M3.
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
09.03.2017 09:00-15:00 Loc. Vășad (p).
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
09.03.2017 09:00-16:00 Localitățile: Vălani de Beiuș,
Prisaca, Uileac de Beiuș, Șuncuiuș, Ioaniș, Șoimi,
Hodișel.
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Salonta
09.03.2017 09:00-16:00 Loc. Salonta cu str. Bólyai
János, 8 Martie, 9 Mai, A.I. Cuza, Bercsényi Miklós,
Octavian Goga, Viei, Fundătura Viei, Păcii, Șt. O. Iosif,
Ceaikovski, Titu Maiorescu, Barbu Șt. Delavrancea,
Bihorului, Eminescu, Jókai Mór, Dózsa György, Bem
József, Tudor Vlamirescu, Iancu de Hunedoara, P-ța
Unirii (p).
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Oradea
09.03.2017 09:00-16:00 Loc. Oradea: str. Al. Cazaban
(p), Salcâmilor (p), Ovid Densușianu (p), Lapușului (p), Mestesugarilor (p), Erofte Grigore (p), C-tin
Brăncoveanu (p), B-dul. Decebal (p), W.Shakespeare
(p), Crișului (p), Principatele Unite (p), Satelitului (p),
Retezatului (p), Călărașilor (p), Plevnei (p), Simion
Stefan (p), Roșiorilor (p), T. Vladimirescu (p), Nordului
(p), G. Pituț (p), I. Alexi (p), V. Drăganului (p), I. Bogdan (p), A. P. Banut (p), Alex. Todea (p), Ep. Valerian
Zaharia (p), Ep. Efrem Beniamin (p), B. Vincze (p), Ep.
Petru Hristofor (p), Cucului (p), A. Covaci (p), Macului
(p), Armoniei (p), I.P. Reteganul (p), K. Nagy Sandor
(p), Sovata (p), Rachetei (p), Demetriu Teiușanu (p),
Bihorului (p), Poieniței (p), Comarnicului (p), Theodor
Neculuță (p).
6.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
09.03.2017 09:00-17:00 Loc. Fughiu (p), Sărsig,
Păușa (p), Cihei (p), Alparea (p), Oșorhei (p), Mierlău,
Șumugiu.

Termen limită
la depunerea
Formularului 101

Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF) informează contribuabilii
că data de 27 martie este termenul limită
pentru depunerea Formularului 101 ,,Declaraţie privind impozitul pe proﬁt” şi de plată
a impozitului pe proﬁt pentru anul 2016.
Formularul 101 utilizat pentru declararea
obligaţiilor anuale aferente anului ﬁscal 2016
este cel prevăzut în Ordinul ANAF nr. 3386
din 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului Formularelor 101 - ,,Declaraţie privind
impozitul pe proﬁt” şi 120 - ,,Decont privind
accizele”, publicat în Monitorul Oﬁcial al
României nr. 950/25 noiembrie 2016. În cazul
în care plătitorul corectează declaraţia depusă,
declaraţia rectiﬁcativă se întocmeşte pe acelaşi
model de formular, înscriind ,,X” în spaţiul
special prevăzut în acest scop.
Declarația nu poate ﬁ depusă și nu poate ﬁ
corectată după anularea rezervei veriﬁcării ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art.105 alin.
(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură ﬁscală. În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei veriﬁcării ulterioare, se bifează
rubrica ,,Declarație depusă după anularea
rezervei veriﬁcării ulterioare” și se completează temeiul legal pentru depunerea declarației,
în rubrica prevăzută în acest scop. Declaraţia
privind impozitul pe proﬁt se completează cu
ajutorul programului de asistenţă care poate ﬁ
descărcat de pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, la
secţiunea Servicii online→Declaraţii electronice→Descărcare declaraţii. Formularul se depune la organul ﬁscal competent, în format PDF,
cu ﬁşier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de
formatul hârtie, semnat conform legii, sau se
transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, accesând adresa de internet
www.e-guvernare.ro - Depunere declaraţii.
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