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APIA

ONRC: Şi societăţile
existente pot solicita

certiﬁcatelor
Cuantumurile subvenţiilor Schimbarea
de înregistrare
acordate fermierilor

Firmelor care se înmatriculează în registrul comerțului li se va aloca un identiﬁcator
unic la nivel european (EUID) prin Sistemul
Informatic Integrat al Oﬁciului Național al
Registrului Comerțului.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
(APIA) a comunicat recent
cuantumul
subvenţiilor
acordate în Campania 2016
legumelor cultivate în sere
sau solarii, care primesc
15.060,0289 euro/ha și tomatele pentru industrializare care primesc 7.128,0522
euro/ha.
Conform unei modiﬁcări
a Ministerului Agriculturii
aplicabilă din Campania 2016,
pentru cultura de cartof timpuriu pentru industrializare,
cuantumul plăţii pe unitatea de
măsură nu poate depăşi cuantumul rezultat din calculul
cuantumului plăţii pe unitatea
de măsură pentru cultura de
sămânţă de cartof. Spre exemplu, în Campania 2015 cartoful
de sămânță a primit dublu, față
de cel timpuriu, semitimpuriu
și de vară, subvenția alocată
pentru Sprijinul Cuplat Vegetal, adică 23.745,5830 euro
față de 11.257,4782 euro/ha.
În privința sumelor alocate
pentru Campania 2016, APIA
a făcut publice la începutul
acestei luni cuantumurile ﬁnale pentru fermierii care au
fost eligibili pentru Sprijinul
Cuplat Vegetal. Iată cuantumul alocat de APIA pe ﬁecare hectar lucrat în funcie
de cultură: legume cultivate
în sere/solarii - 15.060,0289

euro/ha; tomate pentru industrializare - 7.128,0522 euro/
ha; castraveți pentru industrializare - 5.727,1196 euro/ha;
cartoﬁ timpurii, semitimpurii
și de vară pentru industrializare și cartoﬁ pentru sămânță
- 2.291,0809 euro/ha; cânepă
pentru ulei și ﬁbră - 2.080,6217
euro/ha; fasole boabe pentru
industrializare – 1.857,2825
euro/ha; prune pentru industrializare - 1.717,6101 euro/ha;
caise+zarzare pentru industrializare - 1.048,5371 euro/ha;
orez – 814,7191 euro/ha; sfeclă
de zahăr - 790,0444 euro/ha;
hamei - 526,2179 euro/ha; lucernă - 341,6533 euro/ha; soia

- 254,6291 euro/ha; cireșe-vișine pentru industrializare
- 223,8752 euro/ha; mere pentru industrializare - 142,3913
euro/ha; mazăre boabe pentru
industrializare - 88,8627euro/
ha.
Atenție! Pe lângă sprijinul
cuplat vegetal, fermierii au
încasat și următoarele sume
care se achită pe suprafață:
Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS): 96,8861 euro/
ha adică 431,501 lei/ha; Plată
Redistributivă: Primul interval
1-5 hectare: 5,00 euro/ha adică
22,268 lei/ha și al doilea interval peste 5 ha și până la 30 ha
inclusiv: 48,8554 euro/ha adi-

că 217,5876 lei/ha; Plata pentru
practici agricole beneﬁce pentru clima si mediu (înverzire):
57,3714 euro/ha adică 255,515
lei/ha; Plata pentru tinerii fermieri: 22,8718 euro/ha adică
101,864 lei/ha; Plata pentru
micii fermieri: MAXIM 1.250
de euro/exploatație. Schema a
putut ﬁ accesată doar în anul
2015; ANT 1: 17,72035 euro/
ha adică 78,92 lei/ha.
Reamintim că APIA a încheiat la ﬁnele lunii trecute achitarea plăților directe din fonduri europene și de la bugetul
de stat pentru Campania 2016.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Creditele în lei
ANAF:
s-ar putea scumpi Se modiﬁcă Formularele
208 şi 209
Ratele la creditele în lei ar putea creşte
chiar şi cu 10% până la ﬁnalul anului.

Creditele în lei ar putea deveni mai scumpe, având în vedere că indicele ROBOR la trei
luni, în funcţie de care se calculează dobânzile
la aceste împrumuturi, a ajuns la un maximum
din ianuarie 2016 până acum.
Indicele ROBOR la trei luni ar putea ajunge
la 1,5% spre ﬁnalul anului, pe fondul creşterii inﬂaţiei, situaţie care ar duce la o majorare
a dobânzilor la împrumuturile în lei. Astfel,
la un credit pentru Prima Casă, o rată lunară
poate să urce cu până la 10%, iar valoarea totală de rambursat poate să crească şi cu 10.000
de euro, echivalentul în lei. Pentru prima dată
în ultimele 15 luni, indicele a depăşit 0,9% pe
an, după ce în toamna anului trecut fusese la
minimul istoric de 0,68%.
 Doina A. NEAGOE

Vă aşteptăm
şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi
achitate şi la Punctul de preluare deschis
lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada
Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri, între
orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele
16.00-18.00.

ANAF adaptează Formularele 208
si 209, utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venitul din
transferul proprietăților imobiliare
din patrimoniul personal, ca urmare
a unor modiﬁcări legislative, precum
și din necesități de administrare,
transmite Fiscul, într-un comunicat
de presă.

În cazul Formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe
veniturile din transferul proprietăţilor
imobiliare din patrimoniul personal”,
se propun următoarele: eliminarea informației referitoare la perioada de deținere a proprietății imobiliare întrucât,
cota de impozitare aplicabilă nu mai
este determinată de acest indicator;
introducerea informației referitoare la
venitul impozabil, la nivelul tranzacției
și pe beneﬁciar de venit; completarea
informației privind actul notarial translativ al dreptului de proprietate, pentru
toate tranzacțiile cuprinse în formular;
introducerea informației privind cota

deținută de beneﬁciarii de venit, din
proprietatea imobiliară transferată.
Având în vedere că, în procesul de administrare, au fost identiﬁcate o serie de
erori de completare a declaraţiei, erori
care conduc la denaturarea informaţiilor referitoare la beneﬁciarii de venit,
prin Proiectul de ordin, se propune, totodată, raționalizarea formularului, mai
precizează ANAF. În cazul formularului 209 „Declarație privind veniturile
din transferul proprietăților imobiliare
din patrimoniul personal”, se propun
următoarele: eliminarea informațiilor
referitoare la perioada de deținere a
proprietății imobiliare întrucât cota de
impozitare aplicabilă nu mai este determinată de acest indicator; introducerea
informației privind cota deținută de
beneﬁciarul de venit, din proprietatea
imobiliară transferată; declararea valorii tranzacției înscrise în documentul
de transfer, în vederea stabilirii de către Fisc a venitului impozabil, potrivit
legii.
 Doina A. NEAGOE

Cu alte cuvinte, ﬁrmele și persoanele ﬁzice autorizate (PFA) sunt identiﬁcate în Oﬁciul
Național al Registrului Comerțului (ONRC)
printr-un nou cod de înregistrare, unic la nivel
european. Practic, un astfel de cod este acordat
entităților suplimentar față de identiﬁcatoarele
deja existente pe plan național, respectiv numărul de ordine din Registrul Comerțului și codul
unic de înregistrare ﬁscală (CUI). Şi entitățile
deja înregistrate pot să solicite preschimbarea
certiﬁcatelor de înregistrare la ONRC. În ceea
ce privește profesioniștii înregistrați în registrul
comerțului anterior datei de 7 iulie 2017, aceștia nu sunt obligaţi să îşi preschimbe certiﬁcatul
de înregistrare existent. În cazul în care doresc
acest lucru, au posibilitatea să solicite în mod
expres emiterea unui nou certiﬁcat de înregistrare conținând și identiﬁcatorul unic la nivel
european - EUID prin completarea și depunerea cererii de înregistrare (formular - tip) la care
vor atașa vechiul certiﬁcat de înregistrare. De
asemenea, acesta poate ﬁ eliberat odată cu înregistrarea altor mențiuni în registrul comerțului,
mai precizează ONRC. Cererea de înregistrare
(formular-tip) se depune la Oﬁciul Registrului
Comerțului (ORC) de pe lângă Tribunalul în a
cărui rază teritorială profesionistul și-a stabilit
sediul social. Aceasta poate ﬁ obținută direct
de la sediile ORC de pe lângă tribunale sau accesând pagina de internet a ONRC – www.onrc.
ro, secțiunea Mențiuni, subsecțiunea Persoane
Juridice, ghidul referitor la Mențiuni prevăzute
la punctul 4.6. din cererea de înregistrare.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 24.07.2017 – 28.07.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
28.07.2017 08:00-15:00 Loc.: Lugașu de Sus-cătun
Termezeu (p), Șuncuiuș (p).
28.07.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
28.07.2017 09:00-15:00 Loc. Adoni cu nr.: 230253;173-184.
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
28.07.2017 09:00-16:00 Loc.: Loc.: Lelești - circuit
Mortănești, Șoimi, Căbești, Beiuș cu str. Mihai Viteazul,
Parângului.
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
28.07.2017 08:00-16:00 Loc.: Avram Iancu (p), loc.
Salonta cu str. Ady Endre, Bartók Béla, Jókai Mór,
M.Eminescu, I.Creangă, Rakóczi Ferencz, Dornei, Ianus
Pannonius, Mihai Viteazul, Sinka István, Arany János
(p), Batthyanyi Lajos (p), Madach Imre, Csokonai Vitéz
Mihály, Independentei, George Cosbuc, Ioan Ciordaș,Nicolaus Olahus, George Coșbuc, Mikes Kelemen p,Cantemir, Liszt Ferencz, Iosif Vulcan, Mikszáth Kálmán,
Nicolae Titulescu, Alexandru Vlahuța, Mircea Eliade,
Constantin Brâncoveanu, I.C. Brătianu, Oradiei, Tudor
Vladimirescu, P-ța Unirii, Rákóczi Ferencz, Zilahy Lajos.
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
28.07.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Vasile Alecsandri, Roșiorilor, Simion Ștefan, Piața Cazărmii, Plevnei, Crișului, Principatele Unite, Retezatului, Satelitului,
Tudor Vladimirescu, Mareșal Averescu nr. 59, Republicii
(parțial), Remenyik Sandor, Cartier Podgoria (p); loc.
Sânmartin (p).
6. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
28.07.2017 09:00-17:00 Loc.: Calea Mare, Cihei, Fughiu, Cetariu, Cheriu, Păușa, Șauaieu, Sfânaș, Ciuhoi,
Fegernic Nou, Fegernic Vechi, Nădar, Sarcău, Sârbi,
Burzuc, Almașu Mic, Chioag.

