GUVERNUL ROMANIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C
(2013) 3.187 din 5 iunie 2013, al Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din
tratat şi al art. 8 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind
restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic - Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de
stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, numărul 965 din data de 30 decembrie 2014, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
“(2) Rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în
agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, este de 99,498 lei /1.000
litri.“
“(3) Diferenţa dintre rata accizei standard prevăzută în anexa nr. 1 la Titlul VII - Accize şi alte
taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, şi rata accizei reduse prevăzute la alin. (2), se acordă ca ajutor de stat sub formă de
rambursare.“
2. La articolul 6, după alineatul (2), se introduc trei noi alineate, alineatul (2¹), (22), (23), cu
următorul cuprins:
“ (2¹) Cererea va fi însoțită de originalul/copia adeverinței emisă de Primărie, conform
înscrisurilor din Registrul agricol sau va cuprinde informații privind suprafetele și
culturile/efectivele de animale menționate în cererea de plată unică pe suprafață, depusă la APIA,
în cadrul schemelor de plăți pe suprafață, în cursul anului de cerere.

(2²) În situația în care solicitantul a depus adeverința emisă de Primărie, odată cu cererea de plată
unică pe suprafață, aceasta își păstrează valabilitatea.
(2³) În situația exploatării în cursul anului de cerere și a altor suprafețe și culturi/efective de
animale, altele decât cele prevăzute la alin. (2¹), solicitantul are obligația să depună o adeverință
emisă de Primărie, conform înscrisurilor din Registrul agricol sau va cuprinde informații privind
suprafetele și culturile/efectivele de animale.“
3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
“ Art. 8 - (1) Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează periodic/trimestrial,
pentru perioada anterioară/trimestrul anterior.
(2)Plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru
care a fost emis acordul prealabil de finanţare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
prin centrele judeţene/locale, după caz, care se depun în termen de 30 de zile de la finele
perioadei/ trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare,
privind cantităţile de motorină, precum şi de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori
pe numele beneficiarilor. “
4. La articolul 9, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
“ (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului
Bucureşti analizează solicitările beneficiarilor şi documentele justificative anexate, în limita
cantităţilor totale anuale aprobate prin acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare, precum
şi valoarea acestuia şi întocmesc situaţii centralizatoare pe care le transmit Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură. “
“(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi trimite la Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente
cantităţilor de motorină determinate la plată. “
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