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să exploateze/ să deţină/ să crească animale / păsări /
familii de albine / viermi de matase în vederea obţinerii
producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;


să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare
termice.


Nu pot beneficia de acest tip de sprijin întreprinderile
care:


sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate
financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1
octombrie 2004, respectiv întreprinderi ce constituie
subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară
sau lichidare;
sunt întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o
decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această
decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform
prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13-17 din
Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri
financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat
acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
74/2010, cu completările ulterioare.


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

SANCŢIUNI
Ajutor necuvenit reprezintă orice sumă care, în urma
verificărilor efectuate de către instituţiile abilitate, se
constată că a fost acordată beneficiarilor care nu au
respectat prevederile legale.
Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date
nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului
de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod
necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o
perioadă de trei ani. Totodată, sumele reprezentând
ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii
ajutorului de stat.

AJUTORUL DE STAT
PENTRU MOTORINA
UTILIZATĂ ÎN AGRICULTURĂ

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a
diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă pentru
motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în
agricultură.
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură
Cu ocazia fiecărei aprovizionări cu motorină,
beneficiarii trebuie să solicite documentele
fiscale de vânzare (facturi fiscale, facturi
simplificate) emise de furnizori pe numele
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ACORDUL PREALABIL

BENEFICIARI

- iar pentru anul 2014, în perioada 01 – 31 decembrie
2013.

1.
producătorii agricoli, persoane fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
constituite potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările
ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători
recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau
organizaţii de producători recunoscute, după caz, care
sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor,
Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care
exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de
asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii
producţiei agricole;

CEREREA TRIMESTRIALĂ

2.
producătorii agricoli, persoane fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările
ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători
recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute,
după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al
exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale,
individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în
vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;

PENTRU FINANŢAREA PRIN
RAMBURSARE
Pentru a beneficia de acciza redusă pentru motorina
utilizată în agricultură, solicitanţii trebuie să depună la
centrele judeţene APIA o cerere de acord prealabil pentru
finanțare prin rambursare, după cum urmează:
- pentru anul 2013, în termen de 20 zile de la intrarea in
vigoare a actului normativ, dar nu mai tarziu de
13.12.2013,

După obţinerea acordului prealabil, emis de către APIA în
limita plafonului prevăzut de HG 763/2013 în termen de
20 de zile lucrătoare de la depunerea cererii de acord
prealabil pentru finanțare prin rambursare, solicitanţii
trebuie să depună la centrele judeţene APIA o cerere
trimestrială pentru ajutorul de stat prin rambursare a
diferenţei de acciză.
Cererea se depune până la finele lunii următoare
trimestrului pentru care se solicită rambursarea (respectiv
ianuarie 2014 și lunile aprilie, iulie, octombrie 2014) şi
este însoţită de o situaţie centralizatoare privind cantităţile
de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv.

3.
organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi
federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise
în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri
funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor
Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor
funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările
ulterioare;
4.
organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv
universităţile, institutele şi staţiunile de cercetaredezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor
juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop
principal este de a realiza cercetare fundamentală,
cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-

şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau
transfer de tehnologie.
Persoanele fizice, pot depune cerere de accord prealabil
de finanțare prin rambursare dacă se angajează ca, în
termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii
notificării privind acordul prealabil pentru finanţare, se
vor autoriza ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi
individuale, conform O.U.G. nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice
autorizate,
întreprinderile
individuale
şi
întreprinderile familiale, cu modificările şi completările
ulterioare și vor prezenta certificatul de înregistrare la
Oficiul Registrului comerţului care atestă această calitate;
în caz de neprezentare în termen a certificatului de
înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de
finanţare.

CONDIŢII
Solicitanţii trebuie:
să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de
teren pe care le exploatează sau în Registrul agricol,
Registrul plantaţiilor viticole sau alte evidenţe funciare;


să fie înregistraţi, cu efectivele de animale, în
Registrul naţional al exploataţiilor (RNE), la ANSVSA,
sau să deţină document de înregistrare/ autorizare sanitară
veterinară pentru păsări/ familii de albine/ viermi de
mătase;


să se asigure că suprafeţele de teren pe care le
exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar
suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În
cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor
pomicole, pepinierelor viticole, arbusţilor fructiferi,
suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1
ha;


