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MADR: Sprijinul cuplat sector vegetal

Plafoanele aprobate pentru
anul de cerere 2017
Plafoanele notiﬁcate Comisiei Europene se modiﬁcă,
prin mecanismul de transfer
de fonduri între măsurile de
sprijin cuplat, în condiţiile
prevederilor art. 53a din Regulamentul delegat (UE) nr.
639/2014.

Măsurile de sprijin cuplat
implicate în transferul de fonduri sunt: măsuri de la care
se transferă fonduri: lucernă,
castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp şi cartof
timpuriu pentru industrializare; măsuri care beneﬁciază de
fonduri transferate: sfeclă de
zahăr, tomate pentru industrializare cultivate în câmp
şi legume cultivate în sere şi
solarii: tomate pentru consum
în stare proaspătă, castraveţi
pentru consum în stare proaspătă şi/sau pentru industrializare, ardei, varză şi vinete
pentru consum în stare proaspată. Potrivit MADR, decizia
de a transfera fonduri către
aceste măsuri a fost luată din
mai multe considerente. Spre
exemplu, în cazul sfeclei de
zahăr, în ultima perioada de
timp, pe piaţa mondială a fost
constatată ă scădere a preţului
zahărului, ceea ce a determinat
şi scăderea preţului de achiziţie
a sfeclei de zahar de la cultivatori - sub preţul de producţie,
iar în cazul sprijinului pentru
tomatele cultivate în câmp destinate industrializării, a fost
necesară suplimentarea plafo-

nului ﬁnanciar alocat măsurii,
întrucât ţinta de suprafaţă notiﬁcată nu a fost încă atinsă şi, în
consecinţă, nu se poate asigura
aprovizionarea în ﬁecare an a
industriei locale de prelucrare.
De asemenea, legat de sprijinul
pentru legume cultivate în sere
şi solarii, a fost necesară suplimentarea plafonului ﬁnanciar
alocat măsurii, deoarece acest
sector încă nu a înregistrat
creşteri semniﬁcative, cu impact în aprovizionarea pieţelor
cu legume.
Concret, plafoanele aferente
măsurilor de sprijin cuplat în
sectorul vegetal, inclusiv cele
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rezultate în urma transferului
de fonduri, sunt următoarele:
31.602,000 mii euro pentru
soia; 11.873,070 mii euro pentru lucernă; 400,000 mii euro
pentru leguminoase boabe
pentru industrializare/procesare: mazăre boabe şi fasole
boabe; 179,760 mii euro pentru
cânepă pentru ulei şi/sau ﬁbră; 4.699,000 mii euro pentru
orez; 823,200 mii euro pentru
sămânţă de cartof; 126,880 mii
euro pentru hamei; 20.666,910
mii euro pentru sfeclă de zahăr; 2.067,066 mii euro pentru
tomate pentru industrializare
cultivate în câmp; 23,410 mii

euro pentru castraveţi pentru industrializare cultivaţi în
câmp; 4.479,740 mii euro pentru legume cultivate în sere şi
solarii: tomate pentru consum
în stare proaspătă, castraveţi
pentru consum în stare proaspătă şi/sau pentru industrializare, ardei, varză şi vinete pentru consum în stare proaspătă;
480,000 mii euro pentru fructe
destinate industrializării: prune, mere, cireşe, vişine, caise
şi zarzăre; 1.740,614 mii euro
pentru cartof timpuriu pentru
industrializare.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE
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România, cea mai
Precizări privind Declaraţia
mare inﬂaţie din UE recapitulativă
Potrivit datelor Eurostat, România este
pe primul loc în ceea ce priveşte rata anuală a inﬂaţiei în aprilie 2018, înregistrând o
creştere de 4,3% a Indicelui Armonizat al
Preţurilor de Consum (IAPC).
Biroul de statistică al Comisiei Europene Eurostat - ia în calcul IAPC, astfel că în raportarea citată apare o inﬂaţie de 4,3% în aprilie
2018 în România, în loc de 5,2% cât fusese Indicele Preţurilor de Consum (IPC). Cele mai
înalte rate anuale au fost înregistrate în România (4,3%), Slovacia (3,0%) şi Estonia (2,9%),
iar la polul opus, cu cele mai scăzute rate ale
inﬂaţiei se aﬂă Cipru (-0,3%), Irlanda (-0,1%)
şi Portugalia (0,3%). Comparativ cu luna martie, inﬂaţia anuală a scăzut în douăsprezece
state membre, a rămas stabilă într-un stat şi a
crescut în paisprezece ţări membre UE. Rata
creşterii preţurilor de consum din UE a fost
de 1,4% în aprilie, în scădere de la 1,5% cât
înregistra în luna martie.
 Doina A. NEAGOE

Potrivit art. 325 din Codul Fiscal,
orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art.
316 sau 317 trebuie să întocmească şi
să depună la Fiscul competent, până
la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, o declaraţie recapitulativă.
În această declaraţie recapitulativă
se vor menţiona: livrările intracomunitare scutite de taxă, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna
calendaristică respectivă; livrările de
bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare efectuate în statul
membru de sosire a bunurilor şi care se
declară drept livrări intracomunitare cu
cod T, pentru care exigibilitatea de taxă
a luat naştere în luna calendaristică respectivă; prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul Fiscal
efectuate în beneﬁciul unor persoane

impozabile nestabilite în România, dar
stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul
membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă
a luat naştere în luna calendaristică
respectivă; achiziţiile intracomunitare
de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna
calendaristică respectivă; achiziţiile de
servicii prevăzute la art. 278 alin. (2),
efectuate de persoane impozabile din
România care au obligaţia plăţii taxei,
pentru care exigibilitatea de taxă a luat
naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite in UE;
livrările intracomunitare de bunuri
prevazute de lege. Declaraţia trebuie să
se întocmească pentru ﬁecare lună calendaristică în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru astfel de operaţiuni.
 Doina A. NEAGOE

PNDR 2018

Calendarul sesiunilor
de depunere a proiectelor
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale a publicat Calendarul indicativ de
lansare a sesiunilor de depunere proiecte
2018 pentru PNDR 2020.
Astfel, termenele de lansare sunt următoarele: SM 1.2 „Sprijin pentru activităţi
demonstrative şi de informare” - termen de
lansare – iunie 2018; SM 3.1 „Sprijin pentru
participarea pentru prima dată la schemele de
calitate” - termen de lansare – iunie 2018; SM
4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” - termen
de lansare – iulie 2018; SM 4.2 „Sprijin pentru
investiţii în procesarea/marketingul produselor
agricole” - termen de lansare – iunie 2018; SM
6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” - termen de lansare – septembrie 2018; SM
6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
- termen de lansare – septembrie 2018; SM
19.3 “Sprijin pentru pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor
de Acţiune Locală” - componenta A - termen
de lansare – iunie 2018. De precizat că toate
termenele propuse pot suferi modiﬁcări urmare
a reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru
PNDR. Sumele care vor face obiectul sesiunilor de depunere 2018 vor ﬁ prezentate şi supuse
avizării membrilor CM, urmând a ﬁ comunicate odată cu anunţul de lansare a sesiunilor de
depunere.
 Doina A. NEAGOE

Corectarea Formularului
300 – aspecte utile
Formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” se completează de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori
de TVA conform art. 316 Legea 227/2015,
lunar, trimestrial, semestrial, anual, după
caz.
În cazul F 300, sumele rezultate din corectarea erorilor de înregistrare în evidenţele de
taxă pe valoarea adăugată se înregistrează la
rândurile de regularizări din decontul lunii în
care au fost operate corecţiile. Erorile materiale
care pot ﬁ corectate sunt strict delimitate prin
procedura aprobată prin ordin, fără a exista
posibilitatea extinderii acestora prin analogie
cu alte tipuri de erori. Erorile remarcate din
deconturile de TVA pot ﬁ corectate ﬁe din
iniţiativa organului ﬁscal de administrare, ﬁe
din iniţiativa plătitorului de TVA, pe baza unei
cereri. Corectarea erorilor se face de Fisc prin
decizia de corectare. Erorile pot să ﬁe următoarele: preluarea eronată a sumelor din jurnalele
de vânzări şi cumpărări; inversarea unor cifre
în decontul depus iniţial; preluarea eronată a
soldului de plată sau a sumei de rambursat din
decontul perioadei ﬁscale anterioare; diferenţe
suplimentare de TVA constatate de organele
de inspecţie ﬁscală; înscrierea în decont a
sumelor solicitate la rambursare în perioada
anterioară; omisiuni de bifare a casetei pentru
solicitarea TVA de rambursat din perioada
ﬁscală de raportare.
 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. 2, de luni
până joi, între orele 9.00-18.00, vineri, între orele
9.00-16.00 şi duminica, între orele 16.00-18.00.

