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Pentru susţinerea
economiei, Cris-Tim
a achitat în avans
impozitele la bugetul
statului
rupul Cris-Tim, unul dintre cei
mai importanţi jucători pe piaţa
produselor alimentare, a achitat în
avans taxele și impozitele la bugetul
statului și bugetele locale, în sumă
de 20 de milioane de lei, în vederea
susţinerii economiei.
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Reprezentanţii Grupului Cris-Tim
susţin că în prezent se aﬂă în situaţia
în care modiﬁcarea comportamentului de consum nu pune în pericol stabilitatea ﬁnanciară a companiei,
capacitatea de protecţie a clienţilor și
a celor 2.500 de angajaţi ai săi.
„Deciziile pe care le-am luat sunt
născute din spirit de solidaritate, din
respect pentru oameni, sunt
contribuţii modeste făcute în sprijinul celor profund afectaţi de
această situaţie extraordinară. Ne
bazăm mai mult ca oricând pe inspiraţia, seriozitatea și profesionalismul
celor care gestionează criza
medicală. Sperăm ca industriile mai
puţin afectate să ni se alăture, ﬁind
convinși că actuala criză este șansa
schimbării paradigmei României
neputincioase“, a declarat Radu
Timiș, președintele Cris-Tim.
Pentru a susţine eforturile sistemului
medical, familia Timiș, deţinătoarea
grupului Cris-Tim, a donat 1,45 de
milioane de lei, în cadrul teledonului
„Români împreună“, pentru utilarea
secţiilor ATI cu echipamente și
aparatură medicală.
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Firmele din HoReCa,
scutite de impozit pentru alte 90 de zile
irmele din domeniul HoReCa vor ﬁ
scutite de plata impozitului speciﬁc
pentru o perioadă suplimentară de 90
de zile, a anunţat șeful Cancelariei primministrului, Ionel Dancă.
„Prin ordonanţa de urgenţă iniţiată
de Ministerul Economiei, în domeniul
HoReCa au fost adoptate două
reglementări importante, respectiv scutirea de la plata impozitului speciﬁc pentru acest domeniu pentru o perioadă de
90 de zile care se adaugă la perioada
anterioară, de 60 de zile, perioada stării
de urgenţă pentru care au fost scutiţi de
la plata impozitului speciﬁc. Mecanismul
în baza căruia se va aplica această scutire este următorul: impozitul acesta
este un impozit anual datorat de către
operatorii economici din zona hoteluri,
restaurante, cafenele și din cuantumul
impozitului anual, calculat la 365 de zile,
se scade perioada de 90 de zile pentru
operatorii economici care beneﬁciază de

MADR schimbă legea comercializării produselor
românești, care nu avantajează producătorii mici
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această facilitate, la care se adaugă cele
60 de zile anterioare“, a explicat Dancă.
Plata acestui impozit se va face până
la data de 25 octombrie, astfel ﬁind amânat termenul de 25 iulie, a precizat șeful
Cancelariei premierului.

SIAL Paris nu se amână!
Se iau măsuri de siguranţă fără precedent
n vreme ce multe dintre târgurile și
expoziţiile programate pentru acest
an au fost amânate, organizatorii Salonului Internaţional al Alimentaţiei –
SIAL Paris au decis că evenimentul să
aibă loc în perioada stabilită, între 18 și
22 octombrie.
„Venind la ﬁnalul a 6 luni de acalmie
în mediul de afaceri, SIAL Paris va constitui, în perioada 18-22 octombrie 2020,
probabil mai mult ca niciodată, cel mai
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important eveniment global din industrie: ca un catalizator al afacerilor în
domeniu și un deja recunoscut izvor
pentru inovaţiile internaţionale. SIAL
Paris va da din nou startul exporturilor
de produse alimentare în întreaga lume“,
a menţionat Nicolas Trentesaux, directorul general al reţelei de târguri SIAL.
Pentru ediţia din acest an a SIAL
Paris se vor lua măsuri speciale de
siguranţă.
„Sunt studiate o serie de măsuri,
unele mai tehnice și legate de gestionarea riguroasă a ﬂuxurilor, unele mai
vizibile, cum sunt purtarea măștilor, dezinfectarea mâinilor, dezinfectarea și ventilarea spaţiilor, digitalizarea ecusoanelor,
un sistem de termoscanare. Luăm în calcul și amenajări speciale pentru organizarea degustărilor speciﬁce sectorului
nostru: porţii ambalate individual, feliere
la cerere, coșuri de gunoi închise ermetic
etc.“, a adăugat Trentesaux.
industriacarnii.ro

inistrul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, Adrian Oros, a declarat că
Legea 28/2020 privind comercializarea
produselor alimentare conţine două
prevederi „dăunătoare“, una dintre acestea referindu-se la posibilitatea de a
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percepe legal, de la furnizor, servicii și
taxe, costuri mai mari și pierderi comerciale pentru producătorii mici.
„Vom restabili principiile corecte de
piaţă, indiferent că ești mic sau mare, întrucât într-o economie de piaţă toţi trebuie să plece de pe picior de egalitate.
Vom înăspri sancţiunile pentru cei care
vor să își rotunjească veniturile prin efortul celor mulţi și mici, vom elimina
formele ascunse de taxare, gen autofacturare, remiză lunară, reducere
ulterioară raportată la cifra de afaceri
sau discount de volum“, a menţionat
Oros.
Ministrul Agriculturii a subliniat că
modificările vor fi aduse prin
transpunerea Directivei, „care poate
corecta relaţia între un producător și
un procesator mic și un comerciant
foarte puternic care are o reţea la
dispoziţie.“

Comisia Europeană
majorează bugetul alocat
Politicii Agricole Comune
onform noului plan, Executivul
comunitar susţine majorarea
bugetului PAC cu 26,4 miliarde euro,
comparativ cu propunerea
precedentă, la 391,4 miliarde euro.
Proiectul de buget pentru 2021 2027 al Uniunii Europene, cunoscut
sub denumirea de cadru ﬁnanciar
multianual, este în valoare de aproximativ 1.100 de miliarde de euro, iar
aproximativ o treime reprezintă alocarea pentru PAC. Sumele destinate
Politicii Agricole Comune reprezintă
cea mai importantă parte a bugetului
Uniunii Europene. Odată cu Brexit,
bugetul alocat PAC va scădea în mod
automat, însă unele state membre
vor să se aloce sume mai mari pentru a ﬁnanţa alte priorităţi.
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