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HORECA
Doresc sa reamintesc ca mai sunt doua luni si vor incepe
depunerile de proiecte pentru societatile din domeniul
hotelier, structuri turistice ,de alimentatie publica , motiv
pentru care trebuie sa va grabiti in principal in depunerea

bilantului contabil la ANAF si suma ceruta trebuie certificata
de un expert contabil membru CECAR
Desigur dat fiind intarzierile in decontarea platilor la
masurile 2 , sau reluarea inscrierii la masura 3 , totusi
aceste plati se fac si chiar va dau un exemplu de firma ,cred
din domeniul transportului cu o cifra mare de afaceri care a
primit cei 725.925 lei bani nerambursabili prin masura 2
COVID
JAC & RAC TRANS S.R.L. anunta lansarea proiectului cu titlul ,,SPRIJIN FINANCIAR DE TIP
CAPITAL DE LUCRU IN CONTEXTUL COVID 19" proiect nr. RUE 4428 Tnscris Tn cadrul Masurii
,,Granturi pentru capital de lucru", instituita prin OUG nr. 130/2020.
Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, Tncepand cu data semnarii contractului de
finantare cu Ministerul Economiei, Energiei �i Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv
25.03.2021.
Obiectivul proiectului Tl reprezinta sprijinirea financiara prin ajutorul de stat acordat sub
forma de grant - Capital de lucru pentru societatea JAC & RAC TRANS S.R.L.
Proiectul 'i�i propune ca principale rezultate, urmatoarele:
• mentinerea activitatii pe o perioada de minim 6 luni,
• mentinerea/suplimentarea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o
perioada de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor.

Valoarea proiectului este de 834.813,75
(valoarea totala) din care: 725.925,00 lei grant
si
, 108.888,75 lei cofinantare.
,
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational
Competitivitate 2014-2020.
SURSA htt.P..://WWW.FONDURI-STRUCTURALE.RO

Schema de sprijin pentru sectorul HoReCa:
inscrierile vor incepe dupa 1 iunie
Miercuri, 31.03.2021, Secretarii de Stat ai Ministerului Economiei, Antreprenorialului �i
Turismului s-au intrunit cu reprezentantii mai multor asociatii profesionale �i organizatii

· patronale din turism pentru a dezbate modalitatea prin care va fi implementata schema de
ajutor de stat destinata industriei HoReCa.
Secretarul de stat Paul Ene a facut cunoscut interesul MEAT de a elimina problemele de
inregistrare pe platforma electronica cu ajutorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
Au fost aduse clarificari din partea Secretarului de Stat Valentina Sagyo privind baza de
calcul �i categoriile de venituri care intra in componenta cifrei de afaceri, ce sta la baza
formulei de calcul pentru obtinerea granturilor.
In cadrul sedintei au fost mentionate
si
'
, modificarile care urmeaza sa fie dezbatute si
, votate
de Camera Deputatilor:
• eliminarea limitarilor aduse cheltuielilor eligibile prin OUG nr.10/2021 prin articolul 5,
alineatul 5: ,,Din grantul acordat beneficiarii pot achita obligatiile fiscale, precum �i
alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, care se inregistreaza la
plata dupa data acordarii ajutorului de stat �i pana la expirarea perioadei de 12 luni,
respectiv 24 de luni, prevazuta la art. 5."
• posibilitatea de opta pentru virarea granturilor in conturi deschise la bancile
comerciale, ce vor fi selectate in program printr-o procedura transparenta;
• majorarea plafonului maxim cumulativ, pentru prezenta schema �i alte masuri de
sprijin COVID-19, de la 800.000 euro, la 1.800.000 euro.
Conform comunicatului oficial, in a doua jumatate a lunii aprilie, proiectul procedurii de
implementare a schemei de ajutor de stat pentru HoReCa va fi supus dezbaterii publice.
Deschiderea etapei de inscriere va fi realizata dupa 1 iunie. Pana la aceasta data,
beneficiarii vor putea depune, conform termenelor legale, situatiile financiare obligatorii,
se arata in comunicatul oficial.
Redam mai jos conditiile pentru a accesa fondurile pentru domeniul HORECA
ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea �i completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru
intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de
alimentatie �i agen\ii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de
COVID-19, precum §i privind unele masuri fiscale "e) beneficiari de ajutor de stat - structuri
de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate, structuri de alimentatie, inregistrate
in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei, agentii de turism licentiate �i ghizii de turism
atestati, care i§i desfa§oara activitatea pe teritoriul Romaniei §i care primesc ajutor de stat,
conform acestei scheme, detinute de sau organizati ca intreprinderi infiin\ate in baza Legii
societatilor
nr. 31/1990, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, sau in baza Legii nr.
1/2005 privind organizarea §i functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile
ulterioare, sau in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea
infiintarii §i dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011,cu modificarile �i completarile ulterioare,
sau in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfa§urarea
activitatilor economice de catre

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale §i intreprinderile familiale,aprobata
cu modificari �i completari prin Legea nr. 182/2016;
g) durata schemei - prezenta schema de ajutor de stat se deruleaza pana la 31 decembrie
2021, plata sumelor corespunzatoare urmand a fi realizata pana eel tarziu la data de 30
iunie 2022, in limita creditului bugetar;"
Mentionam , ca toti cei inscrisi ,indiferent de data inscrierii , daca sunt eligibili , vor primi
ajutor (regula este ca in prima etapa se aloca un miliard de lei , care va fi platit la toti care
s-au inscris , facandu-se un calcul , cati s-au inscris, ce suma s-a cerut si se acorda
procentual la toti cei inscrisi, adica numai iau primii 1000 cat au cerut , ci redus cu un
procent sa ajunga la toti de exemplu 15.000 )
"Art. 2 - (1) Ajutorul se acorda beneficiarilor sub forma unor granturi in cuantum de 20%
din baza de calcul, rezultata din desfa�urarea activitatilor aferente codurilor CAEN
enumerate la art. 3 alin (2), in anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de
800.000 euro la nivel de intreprindere. Cifrele utilizate trebuie sa fie brute,�i anume inainte
de deducerea impozitelor sau altor taxe.
(2) Baza de calcul a ajutorului reprezinta:
a) pentru beneficiarii care raporteaza cifra de afaceri, diferenta dintre cifra de afaceri
obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2019 �i cifra de afaceri obtinuta din
activitatea eligibila aferenta anului 2020;
b) pentru beneficiarii care aplica regimul special pentru agentiile de turism in conformitate
cu dispozitiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile �i
completarile ulterioare, diferenta dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice,
inclusiv marja, aferente anului 2019 �i volumul facturilor emise pentru serviciile turistice,
inclusiv marja, aferente anului 2020;
c) pentru beneficiarii care tin evidenta in partida simpla, in conformitate cu dispozitiile
Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare,
diferenta dintre incasarile obtinute din activitatea eligibila aferenta anului 2019 �i incasarile
obtinute din activitatea eligibila aferenta anului 2020.
(3) Baza de calcul a ajutorului, calculata conform alin. (2), este certificata �i asumata de
catre un expert contabil membru al Corpului Expertilor Contabili �i Contabililor Autorizati
din Romania, selectat �i remunerat de catre aplicant, sau de catre un auditor financiar sau
o firma de audit autorizat/autorizata in Romania, care sunt inscrisi
, ca membri ai Camerei
Auditorilor Financiari din Romania, selectat/selectata �i remunerat/remunerata de catre
aplicant.
Atentie poate unele firme au si alte activitati in afara codurilor agentii de turism cod
CAEN 7911, 7912, 7990 structuri de primire turistica cu functiuni de cazare cod CAEN
5510,5520, 5530, 5590 structuri de alimentatie publica cod Caen 5610, 5621, 5629, 5630
motiv pentru care se iau doar incasarile pe aceste coduri CAEN si trebuie certificate de
un expert contabil sau auditor autorizat
"(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt agentii de turism, care desfa�oara activitati
conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu functiuni de
cazare care desfa�oara activitati conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri

de alimentatie, care desfa!}oara activitati conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630,
�i care sunt inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei, precum �i ghizii de turism
care desfa�oara activitati conform codului CAEN 7990.
Activitatile sunt eligibile daca sunt desfa�urate in baza unor licente de turism sau in baza
unor certificate de clasificare sau in baza unor autorizatii de functionare sau in baza unor
atestate de ghid de turism, valabile.
"c) au depus situatiile financiare anuale aferente ultimelor doua exercitii financiare
incheiate, pentru care s-a implinit termenul legal de depunere, prevazut de Legea
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, daca au
obligatia sa intocmeasa asemenea situatii."
Deci trebuie sa intocmiti si sa depuneti bilantul contabil pe anul 2020
"(2) Prin schema de ajutor de stat se acorda ajutoare de stat unui numar estimat de 73.211
de beneficiari.
(3) Semnarea contractului de finantare cu beneficiarul in cadrul schemei se face pana eel
tarziu la data de 31 decembrie 2021, iar plata sumelor se face pana eel tarziu la data de 30
iunie 2022, cu respectarea art. 1 alin. (2).
(4) Cererile de finantare depuse in cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finantare
in ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate." Mentionam ca toate
societatile vor primi sumele aferente ,penalizate cu un procent , astfel incat sa poate fi
platiti toti solicitantii inscrisi
"Art. 6 - (1) Modalitatea de lansare a apelului de proiecte, procedura de inscriere,
verificare, contractare, plata �i monitorizare, precum �i cheltuielile eligibile se detaliaza in
procedura de implementare a schemei de ajutor de stat.
(2) Tn vederea acordarii ajutorului de stat, reprezentantii furnizorului au obligatia sa verifice
urmatoarele:
a) 1ndeplinirea condi\iilor de eligibilitate prevazute i'n procedura de implementare a schemei de
ajutor de stat; codul CAEN corespunde
b) existenta raportului de expertiza contabila, semnat electronic de expertul contabil sau a
raportului de audit, semnat electronic de auditorul financiar;
c) corespondenta dintre baza de calcul anuala ob\inuta din activitatea eligibila aferenta anilor
2019 �i 2020, declarata pe propria raspundere de catre aplicant in formularul de inscriere,
cu valorile calculate, certificate �i asumate de catre expertul contabil sau de catre
auditorul financiar;
d) ca nu 1nregistreaza obliga\ii fiscale restante �i alte creante bugetare administrate de organul
fiscal central definit potrivit art 1, pct 31 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, cu modificarile �i completarile ulterioare. Tn acest sens, furnizorul ajutorului de stat
va extrage, din oficiu, certificatele de atestare fiscala, in mod automat, prin aplicatia
informatica PATRIMVEN. Tn cazul in care se inregistreaza astfel de obligatii restante,
beneficiarul se obliga sa le achite din ajutorul acordat in cadrul programului; deci nu mai
este nevoie sa scoatem certificatele de la ANAF, de la primarii deoarece se obtin automat

de catre program ,dar noi sa avem grija ca la data depunerii cererii sa verificam sa nu
avem datorii la ANAF sau la primarii(taxe locale)
e) eligibilitatea cheltuielilor 9i legatura acestora cu activitatea pentru care aplica. Adica toate
cheltuielile sa fie pe aceste coduri CAEN , iar in cazul in care avel si alte activitati conexe acestea
vor fi eliminate din cererea de subventii , de aceea se cere o expertiza contabila
(3) Daca se constata de catre furnizor, ca la Tnscriere aplicantul a facut declaratii incomplete,
nereale sau neconforme cu realitatea, furnizorul dispune recuperarea ajutorului de stat,
pentru motivul nerespectarii conditiilor de acordare, in conformitate cu dispozitiile art. 39
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile nationale in
domeniul ajutorului de stat, precum §i pentru modificarea §i completarea Legii concurentei
nr. 21/1996, cu modificarile �i completarile ulterioare.
(4) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 9 i Turismului, 1n calitate de furnizor, va incheia un
protocol de colaborare cu Ministerul Finantelor �i Agentia Na\ionala de Administrare
Fiscala, avand ca obiect verificarea valorii cifrei de afaceri realizata din activitatea de
turism, activitatea structurilor de cazare, structurilor de alimentatie §i agentiilor de turism
la contribuabilii selectati in functie de riscul fiscal rezultat din analiza de rise."
VA RUGAM CA ADMINISTRATORII SA AIBA CERTIFICAT CU SEMNATURA ELECTRONICA
SAU SA ISi FAC ROST, DACA NU AVETI VA POT DA UN TELEFON CERT DIGITAL
0735187383 si va vor elibera asemenea token cu semnatura digitala

Nota In cazul in care nu aveti expert contabil
puteti apela la expert contabil Radulescu
Vasile tel 0721299591
Nota: cei ce nu doresc asemenea informatii ,
va rugam a ne comunica pentru a va scoate
din baza de date
tel 0744384321
col(R)ing Balici Mihai
Bucuresti

