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APIA reaminteşte: Obligaţie a fermierilor -

Respectarea Normelor de
ecocondiţionalitate - GAEC 6.2
APIA informează fermierii cu privire la obligaţia
de a respecta normele de
ecocondiţionalitate (GAEC
6.2), conform cărora este interzisă arderea miriştilor şi
a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.
Nerespectarea prevederilor
legale este sancţionată cu
amenzi de până la 50.000 lei.
Fermierii au obligaţia de
a respecta normele de ecocondiţionalitate (GAEC 6.2),
conform cărora este interzisă
arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil,
precum şi a vegetaţiei pajiştilor
permanente, obiectivul acestei
condiţii ﬁind menţinerea materiei organice în sol prin aplicarea măsurilor de gestionare
minimă a miriştilor şi resturilor vegetale, precum şi menţinerea unui nivel minim de
întreţinere a solului prin protejarea pajiştilor permanente!
Astfel, ca urmare a numărului mare de incendieri din
anii precedenţi, ca măsură de
prevenire şi combatere a fenomenului, APIA a luat decizia
ca nerespectarea normelor de
ecocondiţionalitate să ﬁe încadrată la gravitate mare şi să-i ﬁe
atribuită sancţiunea maximă în
acest sens, prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 1306/2013
privind ﬁnanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii
agricole comune şi de abroga-

re a Regulamentelor (CEE) nr.
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE)
nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000,
(CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr.
485/2008 ale Consiliului, respectiv Regulamentul delegat
(UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1306/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului, în
ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi
pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor
directe, al sprijinului pentru
dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii.
Astfel, agricultorilor care nu
respectă condiţia GAEC 6.2 li

se vor aplica reduceri ale cuantumului total al schemelor de
plăţi directe şi ale ajutoarelor
naţionale tranzitorii, conform
modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea
normelor de ecocondiţionalitate, indiferent de suprafaţa arsă.
APIA precizează că are încheiat Protocolul de colaborare
nr. 148/3655/77288, cu Garda
Naţională de Mediu (GNM) şi
cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU),
privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor
condiţii agricole şi de mediu
referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe
terenul arabil şi la arderea pa-

jiştilor permanente. Ca măsură de prevenire şi combatere a
fenomenului, APIA a luat decizia ca nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate să
ﬁe încadrată la gravitate mare
şi să-i ﬁe atribuită sancţiunea
maximă în acest sens, prevăzută de Regulamentul (UE) nr.
1306/2013 privind ﬁnanţarea,
gestionarea şi monitorizarea
politicii agricole comune, precum şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi
pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor
directe, al sprijinului pentru
dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

MFP: Precizări privind
România, cea
mai mică rată a Aplicarea impozitului pe venit
inﬂației din UE
Potrivit Eurostat, România a raportat cea
mai mică rată a inﬂației, de 0,4%, în martie
2017, urmată de Olanda și Irlanda, care au
avut o rată a inﬂației de 0,6%. La polul opus
se situează Lituania și Letonia, cu rate de
3,2%, respectiv 3,3%, potrivit unui raport
Eurostat publicat miercuri.
De asemenea,inﬂația anuală a Uniunii Europene a fost de 1,6% în martie 2017, de la 2%
în februarie. Comparativ cu februarie 2017,
rata anuală a inﬂației a scăzut în 17 state membre, rămânând la același nivel în alte șase și
crescând în cinci state. Un impact semniﬁcativ asupra inﬂației anuale din zona euro a fost
generat de transporturi, combustibilii pentru
încălzit și legume, în timp ce telecomunicațiile și articolele de îmbrăcăminte au înregistrat
cel mai redus impact.
 Doina A. NEAGOE

Exceptate de la plata impozitului
pe venit sunt persoanele ﬁzice care
dovedesc că sunt rezidenţi ai unor
state cu care România are încheiate
convenţii de evitare a dublei impuneri.

Potrivit Codului Fiscal, impozitul
pe venit se aplică: persoanelor ﬁzice
rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice
sursă, atât din România, cât şi din afara
României; persoanelor ﬁzice rezidente,
altele decât cele de mai sus, veniturilor
obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând
cu data de la care acestea devin rezidenţi în România; persoanelor ﬁzice
nerezidente, care desfăşoară activitate
independentă prin intermediul unui
sediu permanent în România, venitului net atribuibil sediului permanent;
persoanelor ﬁzice nerezidente, care
desfăşoară activitate dependentă în România, venitului salarial net din aceas-

ta activitate dependentă; persoanelor
ﬁzice nerezidente, care obţin veniturile
prevazute la art. 58 lit. d), venitului determinat conform regulilor prevăzute
de lege, care corespund categoriei respective de venit. Persoanele ﬁzice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de
rezidenţă sau vor ﬁ supuse impozitului
pe venit pentru veniturile obţinute din
orice sursă, atât din România, cât şi din
afara României, începând cu data de la
care acestea devin rezidente în România. Rezidenţii statelor cu care România are încheiate convenţii de evitare a
dublei impuneri trebuie să îşi dovedească rezidenţa ﬁscala printr-un certiﬁcat
de rezidenţă emis de către autoritatea
ﬁscală competentă din statul străin sau
printr-un alt document eliberat de către
o altă autoritate decât cea ﬁscală, care
are atribuţii în domeniul certiﬁcării
rezidenţei conform legislaţiei interne a
acelui stat.
 Doina A. NEAGOE

Schemă de ﬁnanţare
pentru energie
regenerabilă
Bugetul total alocat schemei este de 100,6
milioane euro, pentru următorii 4 ani, şi
este destinat ﬁrmelor şi primăriilor care
investesc în producţia de energie din surse
regenerabile.

Societățile care își desfășoară activitatea
în sectorul producerii de energie electrică și
termică și unitățile administrativ-teritoriale,
respectiv asociațiile de dezvoltare intracomunitară care produc energie electrică din surse
regenerabile vor putea beneﬁcia de ajutoare de
stat. Potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern,
implementarea schemei de ajutor de stat are ca
obiective: creșterea resurselor de energie din
surse de energie mai puțin exploatate, creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul
consumului de energie primară, precum și
reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin
înlocuirea unei părți din cantitatea de combustibili fosili consumați în ﬁecare an- cărbune,
gaz natural. Prin realizarea acestor proiecte,
se urmărește creșterea cu 60 MW a capacității
instalate de producere a energiei electrice și
energiei termice din biomasă, biogaz și geotermal. Din bugetul total alocat schemei, 85%
reprezintă fonduri europene nerambursabile
asigurate prin Fondul European de Dezvoltare
Regională și 15% fonduri de coﬁnanțare publică, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și de la
bugetele locale. Ajutorul maxim care poate ﬁ
acordat pentru un proiect de investiții nu poate
depăși 15 milioane euro, iar numărul maxim de
beneﬁciari de ajutor de stat în cadrul schemei
este de estimat la 40. Prezenta schemă se aplică
până la 31.12.2020.
 Doina A. NEAGOE

BNR: Investiţiile
străine directe

Investiţiile străine directe sunt considerate
cele mai beneﬁce investiţii realizate de companii străine într-o economie, deoarece sunt
realizate pe termen lung şi au, de obicei,
efecte pozitive asupra economiei şi salariilor.
Potrivit datelor Băncii Naţionale a României
(BNR), în primele două luni ale anului, ﬁrmele
străine au facut investiţii directe în România
în valoare de 655 milioane euro, în scădere cu
aproximativ 1% faţă de perioada ianuarie-februarie 2016. Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 655 milioane
euro, din care participaţiile la capital (inclusiv
proﬁtul reinvestit net estimat) au însumat 834
milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 179 milioane
euro. Anul trecut, companiile străine au făcut
investiţii directe în România în valoare de 4,08
miliarde euro, în creştere cu 18% faţă de anul
anterior şi nivel-record al ultimilor opt ani.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
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