
APIA Sibiu primeste cereri pentru motorina
Centrul Judetean de Plati si Interventie pentru Agricultura (CJPIA Sibiu) informeaza fermierii din judet
ca, pana la 31 octombrie 2012 inclusiv, se depun cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a
diferentei de acciza pentru motorina utilizata in agricultura, trimestrul III / 2012.
  
  Reamintim ca ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare a diferentei dintre acciza standard si
acciza redusa (stabilita la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor
mecanizate in agricultura.
  
  Valoarea accizei decontate pentru anul 2012 este de 1,2686 lei / litru de motorina.
  
  Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare trebuie sa depuna cererile trimestriale
de solicitare a ajutorului de stat insotite de o situatie centralizatoare privind cantitatile de motorina
achizitionate in trimestrul respectiv, precum si de documentele prevazute de Ordinul MADR nr.
126/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. "Potrivit Ordinului MADR nr. 126/2010 cu
modificarile si completarile ulterioare, cererea trimestriala de rambursare a ajutorului de stat nu poate
depasi 40% din cantitatea totala stabilita conform acordului prealabil de finantare prin rambursare ", ne
precizeaza directorul CJPIA Sibiu, ing. Teodor Hategan.
  
  in judetul nostru exista 175 de beneficiari eligibili pentru motorina, cu o valoare totala de 523.149 lei.
Dintre acestia, 81 de fermieri vor beneficia de un ajutor de stat prin rambursare in valoare de 384.921 lei
in sectorul vegetal si 94 de fermieri vor incasa 138.228 lei in sectorul zootehnic. 
  
  
  
  Feriti-va de sanctiuni!
  
  
  
  Beneficiarii accizei reduse pentru motorina utilizata in agricultura risca amenzi de pana la 20.000 de lei,
dar si pierderea dreptului de a incasa acest ajutor de stat pentru o perioada de trei ani, daca in urma
controalelor se dovedeste ca au beneficiat de un ajutor necuvenit. Vanzarea motorinei pentru care s-a
acordat ajutor de stat sau utilizarea acesteia in alte scopuri decat cele prevazute de lege constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei.
  
  Ajutor necuvenit reprezinta orice suma care, in urma verificarilor efectuate de catre APIA sau de catre
alte institutii abilitate, se constata ca a fost acordata beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale.
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