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Programul Naţional Apicol 2017-2019:

Valoarea sprijinului ﬁnanciar
alocat pentru apicultori
Ministerul
Agriculturii
a publicat recent, pe propriul site, Proiectul de lege
care stabileşte valoarea
sprijinului ﬁnanciar oferit
crescătorilor de albine prin
Programul Naţional Apicol
2017-2019.
Valoarea sprijinului ﬁnanciar de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
alocat pentru Programul Naţional Apicol (PNA) pentru
perioada 2017-2019, este de
48.576.902,06 lei, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei
Europene nr. 4133 din 5 iulie
2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire
a producţiei şi comercializării
produselor apicole prezentate
de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr.
1.308/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului,
şi distribuită după cum urmează: pentru anul 2017 16.192.302,19 lei; pentru anul
2018 - 16.192.311,23 lei; pentru
anul 2019 - 16.192.288,64 lei.
Scopul PNA pentru perioada
2017-2019 este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin
acordarea apicultorilor de sprijin ﬁnanciar pentru achiziţionarea de: maturator, centrifugă, topitor de ceară cu abur din
inox, de medicamente pentru
tratarea varoozei şi nosemozei,
de colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de
polen sau încălzitor miere, de
mătci, şi/sau familii de albine,
de cutii în vederea reformării
cutiilor uzate în urma depla-

INS:

sării acestora în pastoral. Prin
cutie se întelege echipamentul
apicol cu rol de adăpost pentru
familia de albine, ﬁind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de
hrană, realizarea recoltei, dar
şi pentru transportul în vederea valoriﬁcării culesurilor de
producţie. Beneﬁciarii Programului sunt apicultori, persoane ﬁzice şi juridice, persoane
ﬁzice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi
familiale constituite potrivit
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele ﬁzice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile
familiale, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare; cooperativele agricole recunoscute,

conform legislaţiei în vigoare
numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori
şi organizaţiile de apicultori.
Comisia Europeana participă la ﬁnanţarea acţiunilor din
Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru ﬁecare acţiune accesata,
excluzând TVA.
Exerciţiile ﬁnanciare ale
Programului se stabilesc de la
data de 16 octombrie a ﬁecărui an pâna la data de 15 octombrie a anului următor, iar
acţiunile cuprinse în acesta se
aplică anual de către beneﬁciari, de la data de 16 octombrie
a anului în curs până la data
de 31 august a anului următor. Plăţile aferente se fac în
timpul exerciţiului ﬁnanciar.
Contribuţia Uniunii Europene
la Programul de îmbunătăţire

a producţiei şi comercializării
produselor apicole este aprobata prin Decizia Comisiei Europene nr. 4133 din 5 iulie 2016,
faptul generator al cursului de
schimb stabilit la art. 34 alin.
(1) din Regulamentul delegat
(UE) nr. 907/2014 al Comisiei
din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
în ceea ce priveşte Agenţiile
de plăţi şi alte organisme, gestiunea ﬁnanciară, veriﬁcarea şi
închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro.
Cursul euro este stabilit, potrivit prevederilor art. 40 din
acelaşi Regulament, la valoarea de 4,5170 lei, pentru platile
aferente anului 2017.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

MFP: 27 martie - termen limită

Creştere la cifra
Efectuarea plăţilor anticipate
de afaceri
de către contribuabili
Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul
cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor a
crescut ca serie brută, în luna ianuarie 2017,
comparativ cu ianuarie 2016, cu 8,9%, iar activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei
a crescut cu 4,7%. Faţă de perioada similară a
anului precedent au fost înregistrate sporuri,
în ianuarie 2017, la: comerţul cu motociclete,
piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor, activităţile de întreţinere
şi repararea autovehiculelor, comerţul cu autovehicule şi cel cu piese şi accesorii pentru
autovehicule.
 Doina A. NEAGOE

Plăţile anticipate aferente trimestrului I 2017 se efectuează până la
data de 27 martie 2017. Nu sunt obligaţi să efectueze plăţile anticipate la
termenul menţionat contribuabilii
care obţin venituri din arendarea
bunurilor agricole.
Potrivit prevederilor legale, persoanele ﬁzice organizate ca întreprinderi
individuale, întreprinderi familiale,
persoane ﬁzice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii),
precum şi din profesii libere şi cei care
realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt
impuşi în sistem real sau la normă de
venit, că au obligaţia să efectueze plăţi
anticipate în contul impozitului pe venit aferente trimestrului I 2017. De asemenea, contribuabilii care desfăşoară
activităţi independente sau profesii

libere vor plăti la unitatea ﬁscală de
domiciliu al contribuabilului: contribuţia de asigurări sociale (CAS) în cotă
de 26,3% sau 10,5% şi contribuţia de
asigurări sociale de sănătate (CASS)
în cotă de 5,5% reprezentând plăţile
anticipate aferente trimestrului I 2017.
Plăţile anticipate aferente trimestrului I 2017 se efectuează până la data
de 27 martie 2017. Important! Nu sunt
obligaţi să efectueze plăţi anticipate la
termenul menţionat, contribuabilii care
obţin venituri din arendarea bunurilor
agricole pentru care reţinerea impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este în sarcina arendaşului şi nici contribuabilii care obţin
venituri din închirierea în scop turistic
a camerelor situate în locuinţa proprietate personală care plătesc impozitul în
două rate egale scadente la 25 iulie şi
25 noiembrie.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 20.03.2017 – 24.03.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
23.03.2017 08:00-15:00 Loc. Urvind (p), Loc. Tilecuş
(p), Loc. Picleu (p), Loc. Vârciorog (p), Loc. Aleșd cu
străzile: Lalelelor, Piața Unirii, Teiului, Dâmboviței,
Tȃrgului, Florilor.
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
23.03.2017 09:00-15:00 Loc. Săcueni cu str.: 1 Decembri, Înfrăţirii, 1Mai, Nicolae Jiga şi Avram Iancu.
23.03.2017 09:00-16:00 Loc. Chereseu (colonia de
rromi).
3.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Marghita
23.03.2017 09:00-14:00 Loc. Suplacu de Barcău (p) cu
strada Calea Muncii (p) şi strada Codrului.
23.03.2017 09:00-17:00 Loc. Pocluşa (p).
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
23.03.2017 09:00-16:00 Localitățile: Urviş, Borz,
Dumbrăviţa de Codru, Codru, Forău, Vălani de Beiuş,
Prisaca, Uileac de Beiuş, Şoimi, Hodişel.
5.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
23.03.2017 08:00-16:00 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, P-ța
Unirii (p).
6.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Ştei
23.03.2017 09:00-14:00 Loc. Vârtop.
7.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
23.03.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Al. Cazaban
(p), Salcâmilor (p), Ovid Densușianu (p), Lăpușului (p),
Meșteșugarilor (p), Erofte Grigore (p), C-tin Brâncoveanu (p), William Shakespeare (p), Poieniţei (p),
Comarnicului (p), Theodor Neculuţă (p), Războieni (p),
Căii Ferate (p), Căprioarei (p), Peţei (p), Nordului (p), G.
Pituţ (p), I. Alexi (p), Valea Drăganului (p), Ion Bogdan
(p), A.P. Bănuţ (p), Alexandru Todea (p), Ep. Valerian
Zaharia (p), Efrem Beniamin (p), B. Vincze (p), Ep. Petru Hristofor (p), Cucului (p), A. Covaci (p), Macului (p),
Armoniei (p), Reteganul (p), Nagy Sandor (p), Lugojului
(p), Anatole France (p), J. Jaures (p), Milcovului (p),
Volga (p), Lăcrimioarelor (p), Caraiman (p), M.A. Nexo
(p), Nicolae Beldiceanu (p), Depoului (p), Cotnari (p),
George Vâlsan (p), Călimăneştilor (p), Jiului (p), Colinelor (p), Libelulei (p), Culegătorilor (p), Branului (p).
8.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Rural
23.03.2017 09:00-17:00 Localităţile: Fughiu (p), Cenaloș, Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Sărsig,
Păușa (p), Cihei (p), Alparea (p), Oșorhei (p), Mierlău,
Șumugiu.

ANAF:

Corectarea
Declarației ﬁscale
D200

Declaraţiile ﬁscale pot ﬁ corectate atunci
când sunt constatate erori în declarația
inițială, prin depunerea unei declarații
rectiﬁcative.
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. Este vorba, printre altele, de
Formularul 200, „Declarație privind veniturile
realizate din România”, document ce 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. De altfel, Formularul 200 are, de la ﬁnalul
lui 2016, un nou model, aprobat prin intermediul Ordinului ANAF nr. 3695/2016. Termenul
pentru depunerea declaraţiei este 25 mai, la
fel ca până acum, iar prin intermediul F200
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.
 Doina A. NEAGOE

