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REGULAMENTUL (CE) NR. 884/2006 AL COMISIEI
din 21 iunie 2006
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea din Fondul
European de Garantare Agricolă (FEGA) a măsurilor de
intervenție sub forma depozitării publice și contabilizarea
operațiunilor de depozitare publică de către agențiile plătitoare
ale statelor membre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în
2 august
de către
secțiunea

vedere Regulamentul (CEE) nr. 1883/78 al Consiliului din
1978 privind normele generale de finanțare a intervențiilor
Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă,
„Garantare” (1), în special articolul 9,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din
21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (2), în special
articolul 42,
întrucât:
(1)

Finanțarea măsurilor de intervenție destinate reglării piețelor
agricole în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 este asigurată de către
Comunitate în condițiile stabilite de legislația agricolă sectorială.
În ceea ce privește măsurile de intervenție sub forma stocării
publice, articolul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1883/78
prevede că suma oferită ca finanțare de Comunitate este determinată prin conturile anuale întocmite de agențiile plătitoare.
Acest regulament stabilește, de asemenea, regulile și condițiile
care reglementează conturile menționate anterior. După crearea,
prin Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, a Fondului European de
Garantare Agricolă (FEGA), care a înlocuit Fondul European de
Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA), secțiunea „Garantare”,
trebuie stabilite normele de aplicare corespunzătoare.

(2)

Măsurile de intervenție sub forma stocărilor publice pot fi
finanțate numai în cazul în care cheltuielile legate de acestea au
fost efectuate de către agențiile plătitoare desemnate de statele
membre în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE)
nr. 1290/2005. Îndeplinirea sarcinilor privind, în special, administrarea sau verificarea măsurilor de intervenție, cu excepția plății
ajutoarelor, poate fi delegată în conformitate cu articolul 6
alineatul (1) al doilea paragraf din regulamentul menționat
anterior. De asemenea, aceste sarcini trebuie să poată fi îndeplinite prin intermediul mai multor agenții plătitoare. Este
necesar să se prevadă că administrarea anumitor măsuri de depozitare publică poate fi încredințată unor entități publice sau
private terțe, sub responsabilitatea agenției plătitoare. Prin
urmare, trebuie să se specifice întinderea responsabilității agențiilor plătitoare în acest domeniu, să se specifice obligațiile
acestora și să se determine în ce condiții și în conformitate cu
ce reguli administrarea anumitor măsuri de depozitare publică
poate fi încredințată unor entități publice sau private terțe. În
acest ultim caz, trebuie, de asemenea, să se specifice că entitățile

(1) JO L 216, 5.8.1978, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată
prin Regulamentul (CE) nr. 695/2005 (JO L 114, 4.5.2005, p. 1).
(2) JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin
Regulamentul (CE) nr. 320/2006 (JO L 58, 28.2.2006, p. 42).
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în cauză acționează în mod obligatoriu în cadrul contractului, în
baza obligațiilor și principiilor generale definite de prezentul
regulament.
(3)

Cheltuielile privind măsurile de intervenție sub forma stocării
publice pot fi de natură diferită. Prin urmare, este necesar să se
specifice pentru fiecare categorie de operațiuni care cheltuieli pot
beneficia de finanțare comunitară și, în special, în ce condiții pot
fi acele cheltuieli acoperite, prin stabilirea condițiilor de eligibilitate și a metodelor de calculare a acestora din urmă. În legătură
cu aceasta, trebuie specificat în ce cazuri aceste cheltuieli trebuie
înregistrate pe baza elementelor înregistrate de către agențiile
plătitoare sau pe baza sumelor standard stabilite de către Comisie.

(4)

Pentru a permite statelor membre din afara zonei euro să-și poată
consolida cheltuielile și costurile în monedă națională și în euro
în mod armonios, trebuie specificate condițiile în care operațiunile privind depozitarea publică sunt înregistrate în conturile
lor și cursul de schimb care se aplică.

(5)

Pentru a stabili suma finanțării comunitare privind cheltuielile de
depozitare publică, ținând cont de natura foarte diferită a
măsurilor în cauză și de lipsa unor fapte generatoare omogene,
trebuie stabilit un fapt generator unic pe baza conturilor întocmite
și ținute de agențiile plătitoare către care sunt debitate și creditate
diferitele elemente de cheltuieli și venituri înregistrate de agențiile
plătitoare.

(6)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE)
nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al
Consiliului, în ceea ce privește ținerea conturilor agențiilor
plătitoare, declarațiile de cheltuieli și venituri și condițiile
pentru rambursarea cheltuielilor în cadrul FEGA și FEADR (1),
în vederea obținerii plății cheltuielilor de depozitare publică,
agențiile plătitoare sunt obligate să includă în declarațiile lor de
cheltuieli valorile și sumele înregistrate în cont în cursul lunii
următoare celei la care se referă operațiunile de depozitare
publică. Pentru a permite buna desfășurare a acestei proceduri,
trebuie stabilite condițiile în care informațiile necesare calculării
costurilor și cheltuielilor vor fi comunicate Comisiei.

(7)

Contabilitatea stocurilor publice deținute în cadrul intervenției
trebuie să permită stabilirea valorii finanțării comunitare și, în
același timp, cunoașterea situației stocurilor de produse aflate în
regimul de intervenție. Trebuie precizat în acest scop că agențiile
plătitoare țin evidențe operative și conturi financiare separate care
conțin elementele necesare monitorizării stocurilor și administrării
finanțării cheltuielilor și veniturilor generate de măsurile de intervenție de depozitare publică.

(8)

Este obligatorie contabilizarea de către agențiile plătitoare a
elementelor privind cantitățile, valorile și anumite cifre medii.
Cu toate acestea, anumite operațiuni sau cheltuieli nu ar trebui
înregistrate, datorită anumitor circumstanțe, sau ar trebui înregistrate după norme specifice. Pentru a evita tratamentul diferit
și pentru a asigura protejarea intereselor financiare ale Comunității, aceste cazuri și circumstanțe, precum și modalitățile de a
le include în contabilitate, trebuie precizate.

(9)

Data la care se efectuează contabilizarea diferitelor elemente de
cheltuieli și venituri inerente măsurilor de intervenție de depozitare publică depinde de natura operațiunilor și poate fi stabilită
în cadrul legislației agricole sectoriale aplicabile. În acest context,
trebuie prevăzută o normă generală care să stipuleze contabilizarea acestor elemente la data la care intervine operațiunea

(1) JO L 171, 23.6.2006, p. 1.
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materială ce rezultă din măsura de intervenție și care să prevadă
cazurile speciale ce trebuie luate în considerare.
(10)

În virtutea responsabilității generale care le incumbă, agențiile
plătitoare trebuie să verifice regulat și periodic stocurile de
produse în regimul intervenției. Pentru a garanta aplicarea
uniformă a acestei obligații de toate agențiile de plăți, trebuie
prevăzute intervalele la care vor fi efectuate verificările și principiile generale care se aplică controalelor și inventarelor.

(11)

Evaluarea operațiunilor privind depozitarea publică depinde, de
asemenea, de tipul operațiunilor și poate fi stabilită în cadrul
legislației agricole sectoriale aplicabile. Prin urmare, trebuie
stabilită o normă generală care să prevadă că valoarea achizițiilor
și vânzărilor este egală cu suma plăților sau a încasărilor efectuate
sau care urmează să fie efectuate pentru operațiunile fizice și
normele specifice sau cazurile speciale care trebuie luate în considerare.

(12)

Trebuie stabilite forma și conținutul documentelor a căror comunicare este cerută în temeiul măsurilor de intervenție de depozitare publică, precum și condițiile și modalitățile de transmitere
și de păstrare a acestor documente de către statele membre. Din
motive de consecvență cu normele stabilite în celelalte domenii
vizate de finanțarea politicii agricole comune, notificările și
schimburile de informații prevăzute de prezentul regulament
trebuie efectuate în condițiile și potrivit modalităților definite la
articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006.

(13)

Măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament înlocuiesc
prevederile din Regulamentul (CEE) nr. 411/88 al Comisiei din
12 februarie 1988 privind metoda și ratele care se aplică la
calculul cheltuielilor de finanțare a intervențiilor constând în achiziționare, stocare și desfacere (1), Regulamentul (CEE)
nr. 1643/89 al Comisiei din 12 iunie 1989 de definire a
sumelor standard care urmează să fie utilizate pentru finanțarea
operațiunilor fizice care decurg din stocarea publică a produselor
agricole (2), Regulamentul (CEE) nr. 2734/89 al Comisiei din
8 septembrie 1989 de stabilire a elementelor care trebuie luate
în considerare pentru determinarea cheltuielilor rezultate din
aplicarea articolului 37 alineatul (2) din Regulamentul (CEE)
nr. 822/87 al Consiliului și care sunt finanțate de Fondul
European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea
„Garantare” (3), Regulamentul (CEE) nr. 3492/90 al Consiliului
din 27 noiembrie 1990 de stabilire a elementelor care trebuie
luate în considerare în conturile anuale pentru finanțarea, de
către Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă,
secțiunea „Garantare”, a măsurilor de intervenție sub forma
stocării publice (4), Regulamentul (CEE) nr. 3597/90 al
Comisiei din 12 decembrie 1990 privind regulile contabile
pentru măsurile de intervenție ce implică achiziționarea, depozitarea și vânzarea produselor agricole de către agențiile de intervenție (5), Regulamentul (CEE) nr. 147/91 al Comisiei din
22 ianuarie 1991 de definire și stabilire a limitelor de toleranță
pentru pierderile de cantități de produse agricole stocate în intervenție publică (6) și Regulamentul (CE) nr. 2148/96 al Comisiei
din 8 noiembrie 1996 de stabilire a normelor de evaluare și

(1) JO L 40, 13.2.1988, p. 25. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima
dată prin Regulamentul (CE) nr. 956/2005 (JO L 164, 24.6.2005, p. 8).
(2) JO L 162, 13.6.1989, p. 12. Regulament, astfel cum a fost modificat prin
Regulamentul (CEE) nr. 269/91 (JO L 28, 2.2.1991, p. 22).
(3) JO L 263, 9.9.1989, p. 16.
(4) JO L 337, 4.12.1990, p. 3.
(5) JO L 350, 14.12.1990, p. 43. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima
dată prin Regulamentul (CE) nr. 1392/97 (JO L 190, 19.7.1997, p. 22).
(6) JO L 17, 23.1.1991, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat prin
Regulamentul (CEE) nr. 652/92 (JO L 70, 17.3.1992, p. 5).
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control al cantităților de produse agricole plasate în stocuri de
intervenție publică (1).
(14)

Trebuie abrogate regulamentele (CEE) nr. 411/88, (CEE)
nr. 1643/89, (CEE) nr. 2734/89, (CEE) nr. 3492/90, (CEE)
nr. 3597/90, (CEE) nr. 147/91 și (CE) nr. 2148/96.

(15)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu
avizul Comitetului Fondurilor Agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1
MĂSURI DE INTERVENȚIE CARE IAU FORMA
OPERAȚIUNILOR DE DEPOZITARE PUBLICĂ
Articolul 1
Obiectul
Prezentul regulament stabilește condițiile și normele aplicabile finanțării
de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a cheltuielilor
legate de măsurile de intervenție privind depozitarea publică, administrarea și controlul operațiunilor corespunzătoare de către agențiile
plătitoare prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (CE)
nr. 1290/2005, contabilizarea cheltuielilor și veniturilor corespunzătoare
ale FEGA și comunicarea către Comisie a informațiilor și documentelor
aferente acestora.
Articolul 2
Responsabilitate și obligații ale agenției plătitoare
(1)
Agențiile plătitoare asigură administrarea și controlul operațiunilor legate de măsurile de intervenție privind depozitarea publică
pentru care sunt responsabile, în condițiile stabilite în anexa I și, după
caz, în legislația agricolă sectorială, în special pe baza procentajului
minim de verificare, stabilit de anexa menționată anterior.
Agențiile plătitoare pot delega atribuțiile în acest domeniu agențiilor de
intervenție care îndeplinesc condițiile stabilite la punctul 1.C din anexa I
la Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei (2) sau pot acționa prin
intermediul altor agenții plătitoare.
(2)
Agențiile plătitoare sau agențiile de intervenție pot, fără a aduce
atingere responsabilității lor globale în domeniul depozitării publice:
(a) să încredințeze administrarea anumitor măsuri de depozitare publică
unor persoane fizice sau juridice care asigură depozitarea produselor
agricole de intervenție, numite în continuare „depozitari”. În acest
caz, administrarea se va realiza în mod obligatoriu în cadrul
contractelor de depozitare, pe baza obligațiilor și a principiilor
generale stabilite la anexa II;
(b) să mandateze persoane fizice sau juridice pentru realizarea anumitor
sarcini specifice, prevăzute de legislația sectorială.
(3)
Obligațiile agențiilor plătitoare în domeniul depozitării publice
sunt, în special, următoarele:
(a) să țină o evidență operativă și conturi financiare pentru fiecare
produs care face obiectul unei măsuri de intervenție de depozitare
(1) JO L 288, 9.11.1996, p. 6. Regulament, astfel cum a fost modificat prin
Regulamentul (CE) nr. 808/1999 (JO L 102, 17.4.1999, p. 70).
(2) JO L 171, 23.6.2006, p. 90.
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publică, pe baza operațiunilor pe care le efectuează de la
1 octombrie până la 30 septembrie anul următor, perioadă
denumită în continuare „an fiscal”;
(b) să țină o evidență actualizată a depozitarilor cu care s-au încheiat
contracte în cadrul depozitării publice. Această evidență conține
referințe care permit identificarea exactă a tuturor punctelor de
depozitare, capacitatea acestora, numărul de antrepozite, antrepozite
frigorifice sau de silozuri, planurile și schițele acestora;
(c) să pună la dispoziția Comisiei contractele-tip folosite pentru depozitarea publică, normele stabilite pentru recepția produselor, depozitarea și ieșirea acestora din magaziile depozitarilor, precum și
normele cu privire la responsabilitatea depozitarilor;
(d) să țină o evidență operativă centralizată și computerizată a tuturor
stocurilor, care să acopere toate locurile de depozitare, toate
produsele, toate cantitățile și calitățile diferitelor produse, specificând pentru fiecare în parte greutatea (netă și brută, după caz)
sau volumul;
(e) să efectueze toate operațiunile privind depozitarea, conservarea,
transportul sau transferul produselor de intervenție, în conformitate
cu legislațiile naționale și comunitare, fără a aduce atingere responsabilității cumpărătorilor, altor agenții plătitoare implicate într-o
operațiune sau persoanelor mandatate în acest sens;
(f) să efectueze controale în locurile de depozitare a produselor de
intervenție, pe tot parcursul anului. Aceste controale se efectuează
la intervale neregulate de timp și fără o înștiințare prealabilă. Cu
toate acestea, se poate acorda o înștiințare, limitată strict la durata
minimă necesară, cu condiția să nu dăuneze obiectivului controlului.
Această înștiințare nu trebuie să depășească 24 de ore, cu excepția
cazurilor justificate în mod corespunzător;
(g) să realizeze un inventar anual în condițiile stabilite la articolul 8.
Atunci când, într-un stat membru, administrarea conturilor de depozitare
publică pentru unul sau mai multe produse este realizată de mai multe
agenții plătitoare, evidența operativă și conturile financiare prevăzute la
literele (a) și (d) sunt consolidate la nivelul statului membru înainte ca
informațiile corespunzătoare să fie comunicate Comisiei.
(4)

Agențiile plătitoare iau toate măsurile necesare pentru a garanta:

(a) buna conservare a produselor care fac obiectul măsurilor de intervenție comunitare. Agențiile plătitoare controlează calitatea
produselor depozitate cel puțin o dată pe an;
(b) integritatea stocurilor de intervenție.
(5)

Agențiile plătitoare informează de îndată Comisia:

(a) de cazurile în care prelungirea perioadei de depozitare a unui produs
poate duce la deteriorarea acestuia;
(b) de pierderile cantitative sau deteriorarea produsului în urma calamităților naturale.
Atunci când situațiile prevăzute la paragraful 1 literele (a) și (b) sunt
aduse la cunoștința Comisiei, se adoptă deciziile adecvate:
(a) în ceea ce privește situațiile prevăzute la litera (a) menționată
anterior, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului
(1) sau, după caz, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul
corespunzător din alte regulamente privind organizarea comună a
piețelor agricole;
(1) JO L 270, 21.10.2003, p. 78.
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(b) în ceea ce privește situațiile prevăzute la litera (b) menționată
anterior, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.
(6)
Agențiile plătitoare suportă consecințele financiare ce rezultă din
conservarea neadecvată a produsului care face obiectul intervenției
comunitare, în special cele ce rezultă din metode nepotrivite de depozitare. Fără a aduce atingere oricărei acțiuni împotriva depozitarului,
agențiile poartă responsabilitatea financiară pentru nerespectarea angajamentelor și obligațiilor lor.
(7)
Agenția plătitoare pune permanent la dispoziția agenților
Comisiei și persoanelor mandatate de Comisie, pe suport electronic
sau la sediul agenției plătitoare, conturile de depozitare publică și
toate documentele, contractele și fișierele întocmite sau primite în
cadrul intervenției.
(8)

Agențiile plătitoare comunică:

(a) la solicitarea Comisiei, documentele și informațiile prevăzute la
alineatul (7) și prevederile administrative naționale complementare
adoptate pentru punerea în aplicare și administrarea măsurilor de
intervenție;
(b) la intervalele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 883/2006, informațiile privind depozitarea publică, pe baza
modelelor din anexa III la prezentul regulament.
Articolul 3
Măsuri de intervenție sub forma stocării publice
Măsurile de intervenție sub forma stocării publice pot include achiziționarea, depozitarea, transportul și transferul stocurilor, precum și
vânzarea și alte comercializări ale produselor agricole în condițiile
prevăzute de legislația agricolă sectorială aplicabilă și de prezentul regulament.
Articolul 4
Finanțarea

cheltuielilor de intervenție efectuate
operațiunilor de depozitare publică

în

cadrul

(1)
În cadrul operațiunilor de depozitare publică prevăzute la articolul
3, FEGA finanțează, în temeiul intervenției, următoarele cheltuieli de
intervenție, cu condiția ca respectivele cheltuieli să nu fi fost fixate de
legislația agricolă sectorială aplicabilă:
(a) costurile financiare pentru fondurile mobilizate de către statele
membre pentru achiziționarea de produse, în conformitate cu
metodele de calcul stabilite la anexa IV;
(b) cheltuielile pentru operațiunile fizice ce rezultă din achiziționarea,
vânzarea sau orice alte forme de transfer de produse (intrarea, depozitarea și ieșirea produselor în depozitare publică) prevăzute la
anexa V, pe baza sumelor standard uniforme pentru Comunitate,
calculate în conformitate cu metodele stabilite la anexa VI;
(c) cheltuielile pentru operațiunile fizice care nu sunt în mod necesar
legate de achiziționarea, vânzarea sau orice alte forme de transfer de
produse, pe baza sumelor standard sau nonstandard, în conformitate
cu prevederile stabilite de Comisie în cadrul legislației agricole
sectoriale privind aceste produse și în anexa VII;
(d) deprecierea produselor depozitate, în conformitate cu metodele de
calcul stabilite la anexa VIII;
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(e) diferențele (câștiguri și pierderi) dintre valoarea contabilă și prețul
de comercializare a produselor agricole sau diferențele ce rezultă din
alți factori.
(2)
Pentru statele membre din afara zonei euro, fără a aduce atingere
normelor și faptelor generatoare specifice prevăzute de anexele la
prezentul regulament sau de legislația agricolă, în special articolul 3
alineatul (1) și articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 2808/98 al Comisiei (1), cheltuielile prevăzute la alineatul (1)
literele (b) și (c) din prezentul articol care sunt calculate pe baza
sumelor stabilite în euro și cheltuielile sau veniturile făcute în monedă
națională în cadrul prezentului regulament sunt convertite, după caz, în
monedă națională sau în euro pe baza ultimului curs de schimb stabilit
de Banca Centrală Europeană înaintea anului fiscal în cursul căruia
operațiunile sunt înregistrate în conturile agenției plătitoare. Acest curs
de schimb se aplică, de asemenea, pentru înregistrările privind diferitele
cazuri specifice prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din prezentul regulament. Cu toate acestea, pentru anul fiscal 2007, statele membre
prevăzute la articolul 2 alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 aplică cursul de schimb prevăzut la articolul
13 din prezentul regulament.
CAPITOLUL 2
CONTABILIZAREA OPERAȚIUNILOR DE DEPOZITARE
PUBLICĂ
Articolul 5
Conținutul contabilității stocurilor publice ținute de către agențiile
plătitoare
(1)
Evidența operativă prevăzută la articolul 2 alineatul (3) litera (a)
include următoarele categorii de elemente, prezentate separat:
(a) cantitățile de produse înregistrate la intrarea și ieșirea din stocuri, cu
sau fără mutare fizică;
(b) cantitățile folosite în temeiul regimului distribuirii gratuite
persoanelor celor mai defavorizate prevăzut în Regulamentul
(CEE) nr. 3730/87 al Consiliului (2) și contabilizate în conformitate
cu prevederile articolului 5 din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 al
Comisiei (3), diferențiindu-le pe acelea care fac obiectul unui
transfer într-un alt stat membru;
(c) cantitățile care fac obiectul prelevărilor de eșantioane, distingând
prelevările efectuate de cumpărători;
(d) cantitățile care, după verificare prin control vizual în cadrul inventarului anual sau în urma controlului după recepția la intervenție, nu
mai pot fi reambalate și fac obiectul vânzărilor directe;
(e) cantitățile lipsă, din motive identificabile sau neidentificabile,
inclusiv cele care corespund limitelor legale de toleranță;
(f) cantitățile deteriorate;
(g) cantitățile excedentare;
(h) cantitățile lipsă care depășesc limitele de toleranță;
(i) cantitățile intrate în stocuri care nu îndeplinesc condițiile cerute și a
căror recepție este refuzată din această cauză;
(1) JO L 349, 24.12.1998, p. 36.
(2) JO L 352, 15.12.1987, p. 1.
(3) JO L 313, 30.10.1992, p. 50.
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(j) cantitățile nete aflate în stocuri la sfârșitul fiecărei luni sau la
sfârșitul anului fiscal și care sunt reportate la luna următoare sau
anul fiscal următor.
(2)
Conturile financiare prevăzute la articolul 2 alineatul (3) litera (a)
conțin:
(a) valoarea cantităților prevăzute la alineatul (1) litera (a) din prezentul
articol, indicând separat valoarea cantităților achiziționate și
valoarea cantităților vândute;
(b) valoarea contabilă a cantităților folosite sau înscrise în evidența
contabilă în temeiul regimului distribuirii gratuite prevăzute la
alineatul (1) litera (b) din prezentul articol;
(c) costurile financiare prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a);
(d) cheltuielile privind operațiunile fizice prevăzute la articolul 4
alineatul (1) literele (b) și (c);
(e) sumele care rezultă din deprecierile prevăzute la articolul 4 alineatul
(1) litera (d);
(f) sumele percepute sau recuperate de la vânzători, cumpărători și
depozitari, altele decât cele prevăzute la articolul 11 alineatul (2);
(g) suma rezultată din vânzările directe realizate după inventarul anual
sau după controalele efectuate după recepția produselor în stocurile
de intervenție;
(h) pierderile și câștigurile ce rezultă în urma ieșirii produselor, ținând
cont de deprecierile prevăzute la litera (e) din prezentul paragraf;
(i) celelalte debite și credite, în special cele corespunzătoare cantităților
prevăzute la alineatul (1) literele (c)-(g) din prezentul articol;
(j) valoarea contabilă medie exprimată, după caz, în tone sau hectolitri.
Articolul 6
Contabilizare
(1)
Elementele prevăzute la articolul 5 sunt contabilizate pentru cantitățile, valorile, sumele și mediile constatate de către agențiile plătitoare
sau pentru valorile și sumele calculate pe baza sumelor standard stabilite
de Comisie.
(2)
Constatările și calculele prevăzute la alineatul (1) sunt efectuate
sub rezerva aplicării următoarelor norme:
(a) costurile de ieșire privind cantitățile pentru care s-au constatat
lipsuri sau deteriorări, în conformitate cu normele prevăzute la
anexele X și XII, sunt înscrise în cont numai pentru cantitățile
vândute și ieșite din stocuri;
(b) cantitățile constatate ca lipsă în urma unui transfer între state
membre nu sunt considerate ca intrate în stocuri în statul membru
de destinație și nu beneficiază de sumele standard de intrare;
(c) cu ocazia unui transport sau a unui transfer, costurile standard de
intrare/ieșire stabilite pentru transport și transfer sunt înregistrate în
contabilitate în cazul în care, în conformitate cu reglementările
comunitare, aceste costuri nu sunt considerate ca făcând parte integrantă din costurile de transport;
(d) cu excepția prevederilor specifice ale reglementărilor comunitare,
sumele provenind din vânzarea produselor deteriorate, precum și
orice alte sume primite în acest cadru, nu sunt înscrise în înregistrările contabile ale FEGA;
(e) cantitățile excedentare care ar putea fi constatate sunt contabilizate
ca sumă negativă, în situația și circulația stocurilor la categoria
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cantități lipsă. Aceste cantități sunt incluse în stabilirea cantităților
care depășesc limita de toleranță;
(f) mostrele, altele decât cele prelevate de cumpărători, sunt contabilizate în conformitate cu anexa XII punctul 2(a).
(3)
Corecțiile făcute de Comisie privind elementele prevăzute la
articolul 5 din anul fiscal în curs vor fi aduse la cunoștința Comitetului
pentru Fonduri Agricole. Aceste corecții pot fi comunicate statelor
membre cu ocazia unei decizii de plată lunare sau, în cazul în care
aceasta lipsește, cu ocazia deciziei privind lichidarea conturilor.
Corecțiile sunt contabilizate de către agențiile plătitoare în condițiile
prevăzute de acea decizie.

Articolul 7
Date de contabilizare a cheltuielilor și veniturilor și a mișcării de
produse
(1)
Contabilizarea diferitelor elemente privind cheltuielile și veniturile se face la data la care are loc operațiunea fizică care rezultă din
măsura de intervenție.
Cu toate acestea, următoarele date se aplică în cazurile stabilite mai jos:
(a) data la care intră în vigoare contractul de depozitare menționat la
articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1262/2001 al
Comisiei (1), în ceea ce privește zahărul alb și zahărul brut, pentru
cantitățile recepționate în temeiul unui contract de depozitare semnat
între partea ofertantă și agenția plătitoare, înainte de transferul
stocurilor;
(b) data de primire, pentru sumele primite sau recuperate, menționate la
articolul 5 alineatul (2) literele (f) și (g);
(c) data plății efective a costurilor ocazionate de operațiunile fizice,
atunci când aceste costuri nu sunt acoperite de sumele standard.
(2)
Contabilizarea elementelor legate de circulația fizică a produselor
și de gestionarea stocurilor se face la data la care are loc operațiunea
fizică ce rezultă din măsura de intervenție.
Cu toate acestea, datele următoare se aplică în cazurile enumerate mai
jos:
(a) data recepției produselor de către agenția plătitoare, în conformitate
cu regulamentul privind organizarea comună a piețelor produsului în
cauză, pentru cantitățile care intră în depozitare publică fără
schimbarea locului de depozitare;
(b) data constatării pentru cantitățile care lipsesc sau sunt deteriorate și
cantitățile excedentare;
(c) data ieșirii efective a produselor din stoc, pentru vânzările directe
ale produselor care nu mai pot fi reambalate după examinare vizuală
în cadrul inventarului anual sau în timpul controlului după recepția
la intervenție;
(d) la sfârșitul anului fiscal, pentru eventualele pierderi care depășesc
limita de toleranță.
(1) JO L 178, 30.6.2001, p. 48.
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Articolul 8
Inventar
(1)
Pe parcursul fiecărui an fiscal, agențiile plătitoare procedează la
realizarea unui inventar pentru fiecare produs care face obiectul intervențiilor comunitare.
Ele confruntă rezultatele acestui inventar cu datele contabile. Diferențele
cantitative constatate și sumele rezultate din diferențele calitative găsite
cu ocazia verificărilor sunt contabilizate în conformitate cu articolul 9
alineatul (1) literele (b) și (c).
(2)
Cantitățile lipsă rezultate din operațiunile uzuale de depozitare
sunt supuse limitelor de toleranță stabilite la anexa XI și corespund
diferenței dintre stocurile teoretice ce rezultă din inventarul contabil,
pe de o parte, și stocurile reale stabilite pe baza inventarului prevăzut
la alineatul (1) sau stocul contabil rămas după epuizarea stocului real
dintr-un antrepozit, pe de altă parte.

CAPITOLUL 3
EVALUAREA CONTURILOR
Articolul 9
Evaluarea operațiunilor privind depozitarea publică
(1)
Valoarea achizițiilor și vânzărilor este egală cu suma plăților sau
a încasărilor efectuate sau care urmează să fie efectuate pentru operațiunile fizice, cu excepția prevederilor speciale menționate de prezentul
articol și sub rezerva celor prevăzute la:
(a) anexa IX, pentru produse de distilare (alcool mixt);
(b) anexa X, pentru cantitățile lipsă;
(c) anexa XII, pentru produse deteriorate sau distruse;
(d) anexa XIII, pentru produsele intrate în stoc a căror recepție a fost
refuzată.
(2)
Stabilirea valorii achizițiilor se face pentru cantitățile de produse
care intră în stoc, pe baza prețului de intervenție și ținând cont de
creșteri, prime, reduceri, procente și coeficienți care se aplică prețului
de intervenție cu ocazia achiziționării produsului, în conformitate cu
criteriile stabilite de legislația agricolă sectorială.
Cu toate acestea, pentru cazurile și situațiile prevăzute la anexa X și la
anexa XII punctele 2(a) și (c), creșterile, primele, reducerile, procentele
și coeficienții nu se iau în considerare.
(3)
Costurile plătite sau percepute pentru operațiunile fizice prevăzute
la articolul 4 alineatul (1) litera (c), în conformitate cu regulamentul
comunitar, cu ocazia achiziționării produsului, sunt introduse în cont sub
formă de cheltuieli sau venituri privind costurile tehnice, separat de
prețul de achiziție.
(4)
În conturile financiare prevăzute la articolul 5 alineatul (2), cantitățile de produse aflate în stoc la sfârșitul anului fiscal și care sunt
reportate în anul fiscal următor sunt evaluate la valoarea lor contabilă
medie (preț de report), după cum este stabilit de contul lunar al ultimei
luni a anului fiscal.

2006R0884 — RO — 29.06.2007 — 001.001 — 12
▼B
(5)
Cantitățile intrate în stoc care nu îndeplinesc condițiile pentru
depozitare sunt contabilizate ca vânzări la momentul ieșirii din stoc,
la prețul la care au fost achiziționate.
Cu toate acestea, în cazul în care la momentul ieșirii fizice a unui
produs, sunt întrunite condițiile pentru aplicarea anexei X litera (b),
ieșirea mărfii trebuie să facă obiectul unei consultări prealabile a
Comisiei.
(6)
Atunci când un cont evidențiază o balanță pozitivă, aceasta va fi
dedusă din cheltuielile anului fiscal în curs.
(7)
În caz de schimbare a sumelor standard, a termenului de plată, a
ratei dobânzii sau a altor elemente de calcul după prima zi a unei luni,
noile elemente se aplică începând cu operațiunile fizice din luna
următoare.

CAPITOLUL 4
SUME FINANȚATE ȘI DECLARAȚII DE CHELTUIELI ȘI
VENITURI
Articolul 10
Suma finanțată
(1)
Suma finanțată în temeiul măsurilor de intervenție prevăzute la
articolul 3 este stabilită pe baza conturilor întocmite și ținute de
agențiile plătitoare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) litera (a)
și în care sunt trecute, la debit, respectiv credit, diferitele elemente de
cheltuieli și venituri prevăzute la articolul 5, luând în considerare, după
caz, sumele pentru cheltuieli stabilite în cadrul legislației agricole
sectoriale.
(2)
Agenția plătitoare transmite Comisiei, lunar și anual, pe cale
electronică, informațiile necesare finanțării cheltuielilor de depozitare
publică și conturile justificative ale cheltuielilor și veniturilor privind
depozitarea publică, sub formă de tabele (tabele e-FAUDIT), ale căror
modele se regăsesc în anexa III la prezentul regulament, în termenele
stabilite la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE)
nr. 883/2006 și la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 883/2006.

Articolul 11
Declarații de cheltuieli și venituri
(1)
Finanțarea de la FEGA este egală cu cheltuielile, calculate pe
baza informațiilor transmise de agenția plătitoare, după deducerea
oricăror venituri rezultate din măsurile de intervenție, validate prin
sistemul computerizat creat de Comisie și incluse de agenția plătitoare
în declarația sa de cheltuieli întocmită în conformitate cu articolul 6 din
Regulamentul (CE) nr. 883/2006.
(2)
Sumele recuperate în cazul constatării neregulilor sau neglijențelor prevăzute la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1290/2005 și sumele percepute sau recuperate de la vânzători,
cumpărători și depozitari care îndeplinesc criteriile prevăzute la
articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 sunt declarate la
bugetul FEGA în condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera
(a) din regulamentul menționat anterior.
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CAPITOLUL 5
SCHIMBUL DE INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE
Articolul 12
Sisteme computerizate
Comunicările și schimburile de informații prevăzute de prezentul regulament, precum și întocmirea de documente ale căror modele figurează
la anexa III, se efectuează prin intermediul sistemelor computerizate
care permit un schimb electronic securizat, în condițiile și în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (CE)
nr. 883/2006.
CAPITOLUL 6
MĂSURI TRANZITORII ȘI PREVEDERI FINALE
Articolul 13
Tranziția
(1)
Pentru statele membre din afara zonei euro, valoarea cantităților
nete reportate din anul fiscal 2006 în anul fiscal 2007, după deducerea
celei de-a doua deprecieri de la sfârșitul anului fiscal 2006, este
convertită în euro pe baza ultimului curs de schimb stabilit de Banca
Centrală Europeană înaintea anului fiscal 2007.
(2)
Atunci când un stat membru din afara zonei euro continuă să își
țină conturile în monedă națională pentru anul fiscal 2007, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul
(CE) nr. 883/2006, cursurile de schimb care se aplică pe parcursul și la
sfârșitul acelui an fiscal sunt următoarele:
(a) ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înainte
de anul fiscal 2007 pentru conversia în monedă națională a:
— sumelor standard privind cheltuielile prevăzute la articolul 4
alineatul (1) literele (b) și (c) din prezentul regulament;
— valorii cantităților lipsă care depășesc limitele de toleranță, de
conservare și de prelucrare prevăzute la litera (a) din anexa X la
prezentul regulament;
— valorii cantităților deteriorate sau distruse ca urmare a accidentelor menționate la punctul 2(a) din anexa XII la prezentul
regulament;
— valorii mostrelor, altele decât cele prelevate de cumpărători,
prevăzute la articolul 6 alineatul (2) litera (f) din prezentul
regulament;
— sumelor standard privind cantitățile a căror recepție a fost
refuzată, prevăzute la punctele 1(a) și 1(b) din anexa XIII la
prezentul regulament;
(b) ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înainte
de prima zi a fiecărui trimestru al anului fiscal 2007, începând cu
1 octombrie 2006, pentru conversia în monedă națională a:
— valorii cantităților lipsă ca urmare a furtului sau a altor cauze
identificabile, prevăzute la litera (a) din anexa X la prezentul
regulament;
— valorii cantităților lipsă ca urmare a transferului sau transportului, prevăzute la litera (c) din anexa X la prezentul regulament;
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— valorii cantităților deteriorate sau distruse ca urmare a condițiilor
neadecvate de conservare, prevăzute la punctul 2(c) din anexa
XII la prezentul regulament;
(c) ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înainte
de anul fiscal 2008 pentru conversia în euro a valorii cantităților
nete care vor fi reportate din anul fiscal 2007 în anul fiscal 2008,
după deducerea celei de-a doua deprecieri la sfârșitul anului fiscal
2007.
Articolul 14
Abrogări
Regulamentele (CEE) nr. 411/88, (CEE) nr. 1643/89, (CEE)
nr. 2734/89, (CEE) nr. 3492/90, (CEE) nr. 3597/90, (CEE) nr. 147/91
și (CE) nr. 2148/96 se abrogă cu începere de la 1 octombrie 2006.
Referirile la regulamentele abrogate vor fi interpretate ca referiri la
prezentul regulament și vor fi citite în conformitate cu tabelele de
corespondență prevăzute la anexa XVI.
Articolul 15
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 octombrie 2006.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se
aplică direct în toate statele membre.
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ANEXE
PLĂTITOARE ȘI
FIZIC [articolul 2

ANEXA I

OBLIGAȚIILE AGENȚIILOR
PROCEDURI DE CONTROL
alineatul (3)].

ANEXA II

OBLIGAȚII ȘI PRINCIPII GENERALE PRIVIND
RESPONSABILITĂȚILE DEPOZITARILOR CARE
TREBUIE INCLUSE ÎN CONTRACTUL DE DEPOZITARE
ÎNCHEIAT
ÎNTRE
O
AGENȚIE
PLĂTITOARE ȘI UN DEPOZITAR [articolul 2 alineatul
(2)].

ANEXA III

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE DE
CĂTRE STATELE MEMBRE ÎN CONFORMITATE
cu articolul 10 alineatul (2) prin intermediul sistemului
computerizat prevăzut la articolul 12 (tabele e-FAUDIT)

ANEXA IV

CALCULAREA COSTURILOR FINANCIARE [articolul
4 alineatul (1) litera (a)] + APENDICE care cuprinde ratele
de referință ale dobânzii

ANEXA V

OPERAȚIUNI FIZICE ACOPERITE DE SUMELE
STANDARD PREVĂZUTE la articolul 4 alineatul (1)
litera (b)

ANEXA VI

SUME STANDARD PENTRU COMUNITATE [articolul
4 alineatul (1) litera (b)]

ANEXA VII

ELEMENTE SPECIFICE CARE TREBUIE AVUTE ÎN
VEDERE PENTRU CHELTUIELILE ȘI VENITURILE
PRIVIND ANUMITE PRODUSE

ANEXA VIII

DEPRECIEREA PRODUSELOR AFLATE ÎN STOC
[articolul 4 alineatul (1) litera (d)]

ANEXA IX

EVALUAREA STOCURILOR
DISTILARE (ALCOOL MIXT)

ANEXA X

EVALUAREA CANTITĂȚILOR LIPSĂ

ANEXA XI

LIMITE DE TOLERANȚĂ

ANEXA XII

EVALUAREA CANTITĂȚILOR DETERIORATE SAU
DISTRUSE

ANEXA XIII

NORME CONTABILE APLICABILE PRODUSELOR,
INTRATE ÎN STOC, A CĂROR RECEPȚIE ESTE
REFUZATĂ

ANEXA XIV

SPECIMEN DE DECLARAȚIE LUNARĂ A DEPOZITARULUI CĂTRE AGENȚIA PLĂTITOARE

ANEXA XV

SPECIMEN DE DECLARAȚIE ANUALĂ A DEPOZITARULUI CĂTRE AGENȚIA PLĂTITOARE

ANEXA XVI

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

DE

PRODUSE

DE
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ANEXA I
OBLIGAȚIILE AGENȚIILOR PLĂTITOARE ȘI PROCEDURILE DE
CONTROL FIZIC
[Articolul 2 alineatul (3)]

A.

OBLIGAȚIILE AGENȚIILOR PLĂTITOARE

I.

Controale

1.

Frecvența și reprezentativitatea
Fiecare punct de depozitare este inspectat cel puțin o dată pe an în conformitate cu prevederile de la litera B pentru a verifica în special:
— procedura pentru colectarea informațiilor privind depozitarea publică;
— conformitatea datelor contabile deținute la fața locului de depozitar cu
cele comunicate agenției plătitoare;
— prezența fizică în stoc a cantităților menționate în înregistrările
contabile ale depozitarului și care au constituit baza ultimei înregistrări
lunare transmise de depozitar, evaluată vizual sau, în caz de îndoială
sau de litigiu, prin cântărire sau măsurare;
— calitatea bună, originală și comercială a produselor depozitate.
Prezența fizică se stabilește printr-o inspecție fizică suficient de reprezentativă care să acopere cel puțin procentele de la litera B și care să permită
concluzia că există în stocuri întreaga cantitate înscrisă în evidența
operativă.
Controalele calității se efectuează vizual, olfactiv și/sau organoleptic, și, în
caz de îndoieli, prin analize detaliate.

2.

Controale suplimentare
În cazul constatării unei anomalii cu ocazia inspecției fizice, trebuie
inspectat un procent suplimentar din cantitățile depozitate utilizând
aceeași metodă. În cazul în care este necesar, inspecția se poate extinde
până la cântărirea tuturor produselor depozitate în lotul sau depozitul care
face obiectul controlului.

II.

Procesele-verbale ale controalelor

1.

Organismul de control intern al agenției plătitoare sau organismul autorizat
de către agenția plătitoare întocmește un proces-verbal pentru fiecare dintre
controalele sau inspecțiile fizice efectuate.

2.

Procesul-verbal conține cel puțin următoarele elemente:
(a) numele depozitarului, adresa antrepozitului vizitat și denumirea
loturilor controlate;
(b) data și ora începerii și finalizării operațiunii de control;
(c) locul unde s-a desfășurat controlul, precum și descrierea condițiilor de
depozitare, ambalare și accesibilitate;
(d) identitatea completă a persoanelor care au efectuat controlul, statutul
lor și mandatul;
(e) acțiunile de control luate și modalitățile de măsurare a volumului
utilizate, precum metodele de măsurare, calculele efectuate și rezultatele intermediare și finale obținute, precum și concluziile trase;
(f) pentru fiecare lot sau calitate depozitată în antrepozit, cantitatea înregistrată în registrele agenției plătitoare, cantitatea înregistrată în
registrele antrepozitului, eventualele discrepanțe constatate între cele
două registre;
(g) pentru fiecare lot sau calitate inspectată fizic, datele menționate la litera
(f), precum și cantitatea constatată la fața locului și eventualele
discrepanțe; numărul lotului sau al calității, paleții, cutiile de carton,
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silozurile, cuvele sau alte recipiente, greutatea (după caz, greutatea netă
și brută) sau volumul;
(h) declarațiile depozitarului în cazul în care există divergențe sau neconcordanțe;
(i) locul, data și semnătura persoanei care întocmește procesul-verbal,
precum și a depozitarului sau a reprezentantului acestuia;
(j) eventuala recurgere la un control extins în caz de anomalie, specificând
procentul de cantități depozitate care au făcut obiectul acestui control
extins, divergențele constatate și explicațiile furnizate.
3.

Procesele-verbale se transmit imediat șefului serviciului responsabil cu
ținerea conturilor agenției plătitoare. Imediat după primirea procesuluiverbal, se corectează contabilitatea agenției plătitoare în funcție de divergențele și neconcordanțele constatate.

4.

Procesele-verbale se păstrează la sediul agenției plătitoare și sunt disponibile personalului Comisiei și persoanelor autorizate de Comisie.

5.

Agenția plătitoare va elabora un document de sinteză care indică:
— controalele efectuate, distingând între acestea inspecțiile fizice
(controale de inventar);
— cantitățile verificate;
— anomaliile constatate și cauzele acestor anomalii în legătură cu declarațiile lunare și anuale.
Cantitățile verificate și anomaliile constatate sunt indicate, pentru fiecare
produs în cauză, în greutate sau volum și în procent din cantitățile totale
deținute.
Acest document de sinteză prezintă separat controalele efectuate pentru
verificarea calității produselor depozitate. Acesta se transmite Comisiei
împreună cu conturile anuale prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera
(c) (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.
Documentul de sinteză este elaborat și comunicat Comisiei pentru prima
dată pentru anul fiscal 2006.

B.

PROCEDURA DE INSPECȚIE FIZICĂ PE SECTORUL POLITICII
AGRICOLE COMUNE CU OCAZIA CONTROALELOR PREVĂZUTE
LA LITERA A

I.

Unt

1.

Selectarea loturilor care sunt controlate trebuie să reprezinte cel puțin 5 %
din cantitatea totală depozitată în temeiul intervenției publice. Selectarea
are loc înainte de vizita la magazie pe baza datelor contabile deținute de
agenția plătitoare, dar nu este anunțată depozitarului.

2.

Verificarea prezenței loturilor selectate și a compoziției acestora se face la
fața locului prin:
— identificarea numerelor de control ale loturilor și ale cutiilor de carton
pe baza buletinelor de achiziție sau de intrare;
— cântărirea paleților (unul din 10) și a cutiilor de carton (una pe palet);
— verificarea vizuală a conținutului unei cutii de carton (un palet din
cinci);
— verificarea stării ambalajului.

3.

Descrierea loturilor inspectate fizic și a problemelor constatate este inclusă
în procesul-verbal de control.

II.

Lapte praf degresat

1.

Selectarea loturilor care sunt controlate trebuie să reprezinte cel puțin 5 %
din cantitatea totală depozitată în temeiul intervenției publice. Selectarea
are loc înainte de vizitarea magaziei pe baza datelor contabile deținute de
agenția plătitoare, dar nu este anunțată depozitarului.
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2.

Verificarea prezenței loturilor selectate și a compoziției acestora se face la
fața locului prin:
— identificarea numerelor de control ale loturilor și sacilor pe baza buletinelor de achiziție sau de intrare;
— cântărirea paleților (unul din 10) și a sacilor (unul din 10);
— verificarea vizuală a conținutului unui sac (un palet din cinci);
— verificarea stării ambalajului.

3.

Descrierea loturilor inspectate fizic și a problemelor constatate este inclusă
în procesul-verbal de control.

III.

Cereale

1.

Procedură de inspecție fizică
(a) Selectarea celulelor sau a magaziilor care sunt controlate reprezintă cel
puțin 5 % din cantitatea totală a cerealelor sau orezului depozitat în
temeiul intervenției publice.
Selecția se face pe baza datelor disponibile în evidența operativă a
agenției plătitoare, dar nu este anunțată depozitarului.
(b) Inspecție fizică:
— verificarea prezenței cerealelor sau orezului în celulele sau
magaziile selectate;
— identificarea cerealelor sau a orezului;
— controlul condițiilor de depozitare și verificarea calității produselor
depozitate în condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 824/2000 al Comisiei (1) pentru cereale și în
condițiile prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE)
nr. 708/1998 al Comisiei (2) pentru orez;
— compararea locului de stocare și a identității cerealelor sau orezului
cu datele din evidența operativă a antrepozitului;
— evaluarea cantităților depozitate printr-o metodă aprobată anterior
de către agenția plătitoare și a cărei descriere trebuie depusă la
sediul acesteia.
(c) Planul antrepozitului și măsurătorile pentru fiecare siloz sau magazie
trebuie să fie disponibile la fiecare punct de depozitare.
Cerealele sau orezul trebuie depozitate astfel încât volumul acestora să
poată fi verificat în fiecare antrepozit.

2.

Prelucrarea diferențelor constatate
O anumită toleranță este permisă în cazul verificării volumului produselor.
Normele stabilite la anexa II punctul II se aplică atunci când greutatea
produsului depozitat și constatată cu ocazia inspecției fizice diferă față
de greutatea înregistrată în contabilitate cu 5 % sau mai mult în cazul
cerealelor și cu 6 % sau mai mult în cazul orezului pentru depozitarea
în siloz și în magazii.
În cazul depozitării cerealelor sau orezului în antrepozit, se poate ține cont
de cantitățile evaluate cu ocazia cântăririi la intrarea în stoc în locul celor
ce rezultă dintr-o evaluare a volumului atunci când aceasta din urmă nu
prezintă un grad de precizie adecvat, iar diferența dintre cele două valori
nu este foarte mare.
Agenția plătitoare folosește această opțiune pe propria răspundere și atunci
când circumstanțele, evaluate de la caz la caz, o justifică. Agenția indică în
procesul-verbal de control că s-a procedat în acest fel, folosind următorul
model:

(1) JO L 100, 20.4.2000, p. 31. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1068/2005 (JO L 174, 7.7.2005, p. 65).
(2) JO L 98, 31.3.1998, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1107/2004 (JO L 211, 12.6.2004, p. 14).
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IV.

Alcool

1.

Selectarea cuvelor care sunt controlate reprezintă cel puțin 5 % din
cantitatea totală depozitată în temeiul intervenției publice. Selecția se
face înaintea vizitării antrepozitului pe baza datelor contabile ale agenției
plătitoare, dar nu este anunțată depozitarului.

2.

Controlul sigiliilor vamale, în cazul în care acestea sunt prevăzute de
normele naționale.
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3.

Verificarea la fața locului a existenței cuvelor și a conținutului lor se face
prin:
— identificarea cuvelor după numărul lor și tipul de alcool;
— compararea identității cuvelor și a conținutului lor cu datele din
evidența operativă a antrepozitului și cu datele din registrele agenției
plătitoare;
— verificare organoleptică a prezenței alcoolului, a tipului de alcool și a
volumului de alcool din cuve;
— inspectarea condițiilor de depozitare prin controlul vizual al altor cuve.

4.

Descrierea în procesul-verbal de control a cuvelor inspectate fizic și a
lipsurilor constatate.

V.

Carne de vită și mânzat

1.

Selectarea loturilor care sunt controlate reprezintă cel puțin 5 % din
cantitatea totală depozitată în temeiul intervenției publice. Selecția se
face înaintea vizitării antrepozitului pe baza datelor contabile ale agenției
plătitoare, dar nu este anunțată depozitarului.

2.

Pentru carnea dezosată, verificarea la fața locului a prezenței loturilor
selectate și a compoziției lor include:
— identificarea loturilor și paleților și verificarea numărului de cutii de
carton;
— verificarea greutății a 10 % din paleți sau containere;
— verificarea greutății a 10 % din cutiile de carton din fiecare palet
cântărit;
— verificarea vizuală a conținutului acestor cutii și a stării ambalajului în
cutia de carton.
Paleții sunt aleși ținând cont de diferitele tipuri de bucăți depozitate.

3.

Descrierea în procesul-verbal de control a loturilor inspectate fizic și a
lipsurilor constatate.

VI.

Zahăr vrac (1)

1.

Procedura de inspecție fizică pentru stocurile publice de zahăr începând cu
anul de comercializare 2006/2007:
(a) Selectarea silozurilor, celulelor și a magaziilor care vor fi controlate
reprezentând cel puțin 5 % din cantitatea de zahăr vrac depozitat în
temeiul intervenției publice.
Selecția se face pe baza datelor disponibile în evidența operativă a
agenției plătitoare, dar nu este anunțată depozitarului.
(b) Inspecția fizică:
— verificarea prezenței zahărului vrac în silozurile, celulele sau
magaziile selectate;
— compararea datelor contabile ale depozitarului cu cele ale agenției
plătitoare;
— identificarea zahărului vrac;
— controlul condițiilor de depozitare și compararea locului de depozitare și a identității zahărului vrac cu datele contabile ale depozitarului;
— evaluarea cantităților depozitate printr-o metodă aprobată anterior
de către agenția plătitoare, a cărei descriere trebuie depusă la sediul
acesteia.
(c) Planul antrepozitului și măsurătorile pentru fiecare siloz sau magazie
trebuie să fie disponibile în fiecare loc de depozitare.
Zahărul vrac trebuie depozitat astfel încât volumul acestuia să poată fi
verificat.

(1) Inventarul se va efectua pe stocurile care fac obiectul unui contract de depozitare.
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2.

Procedura de inspecție fizică pentru stocurile publice de zahăr începând cu
anii de comercializare 2004/2005 și 2005/2006:
(a) În cazul în care procedurile de inventar descrise mai sus la punctul 1
nu se pot aplica, agenția plătitoare sigilează în mod oficial toate
punctele de acces și de ieșire ale silozului/locului de depozitare.
Agenția plătitoare verifică integritatea sigiliilor în fiecare lună pentru
a se asigura că rămân intacte. Aceste inspecții fac obiectul unei
descrieri detaliate. Nu va fi permis accesul la stocuri în lipsa unui
inspector al agenției plătitoare.
Statul membru garantează o procedură de sigilare care să asigure integritatea produselor aflate în stocurile publice de intervenție.
(b) De asemenea, trebuie efectuată, cel puțin o dată pe an, o inspecție care
să verifice condițiile de depozitare și buna conservare a produselor.

3.

Prelucrarea diferențelor constatate
Se aplică o marjă de toleranță în cazul verificării volumului.
Anexa II se aplică atunci când greutatea produsului depozitat și constatată
cu ocazia inspecției fizice (măsurarea volumului) diferă de greutatea înregistrată în contabilitate cu 5 % sau mai mult pentru depozitarea în silozuri
sau în magazii.
În cazul depozitării zahărului vrac în siloz/depozit, se poate ține cont de
cantitățile evaluate cu ocazia cântăririi la intrarea în stoc în locul celor ce
rezultă dintr-o evaluare a volumului atunci când aceasta din urmă nu
prezintă un grad de precizie adecvat, iar diferența dintre cele două valori
nu este foarte mare.
Agenția plătitoare folosește opțiunea menționată la alineatul al treilea pe
propria responsabilitate și atunci când circumstanțele, evaluate de la caz la
caz, o justifică. Agenția indică acest lucru în procesul-verbal.

VII. Zahăr ambalat (1)
1.

Procedura de inspecție fizică pentru stocurile publice de zahăr începând cu
anul de comercializare 2006/2007:
(a) Selectarea loturilor reprezentând cel puțin 5 % din cantitatea totală de
zahăr depozitat în temeiul intervenției publice. Selecția loturilor care
vor fi controlate se face înaintea vizitării locului de depozitare pe baza
datelor disponibile în evidența operativă a agenției plătitoare, dar nu
este anunțată depozitarului.
(b) Verificarea la fața locului a prezenței loturilor selectate și a compoziției
acestora:
— identificarea numerelor de control ale loturilor și ale sacilor pe baza
buletinelor de achiziție sau de intrare;
— compararea datelor contabile ale depozitarului cu cele ale agenției
plătitoare;
— starea ambalajului.
În ceea ce privește zahărul ambalat în saci de 50 kg:
— cântărirea paleților (unul din 20) și a sacilor (unul pe palet);
— verificarea vizuală a conținutului unui sac (unul la 10 paleți).
În ceea ce privește zahărul ambalat în „saci mari”:
— cântărirea unui sac din 20;
— verificarea vizuală a conținutului unui sac mare din 20.
(c) Descrierea în procesul-verbal de inventar a loturilor inspectate fizic și a
lipsurilor constatate.

2.

Procedura de inspecție fizică pentru stocurile publice de zahăr începând cu
anii de comercializare 2004/2005 și 2005/2006:
(a) În cazul în care procedurile de inventar descrise mai sus la punctul 1
nu se pot aplica, agenția plătitoare sigilează în mod oficial toate

(1) Inventarul se va efectua pe stocurile care fac obiectul unui contract de depozitare.
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punctele de acces și de ieșire ale silozului/locului de depozitare.
Agenția plătitoare verifică integritatea sigiliilor în fiecare lună pentru
a se asigura că rămân intacte. Aceste inspecții fac obiectul unei
descrieri detaliate. Nu va fi permis accesul la stocuri în lipsa unui
inspector al agenției plătitoare.
Statul membru garantează o procedură de sigilare care să asigure integritatea produselor aflate în stocurile de intervenție publică.
(b) De asemenea, trebuie efectuată, cel puțin o dată pe an, o inspecție care
să verifice condițiile de depozitare și buna conservare a produselor.
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ANEXA II
OBLIGAȚII ȘI PRINCIPII GENERALE PRIVIND
RESPONSABILITĂȚILE DEPOZITARILOR CARE TREBUIE
INTRODUSE ÎN CONTRACTUL DE DEPOZITARE ÎNCHEIAT ÎNTRE
O AGENȚIE PLĂTITOARE ȘI UN DEPOZITAR
[Articolul 2 alineatul (2)]
Depozitarul este răspunzător de buna conservare a produselor care fac obiectul
măsurilor comunitare de intervenție. Acesta suportă consecințele financiare ce
rezultă din conservarea necorespunzătoare a produselor.
I.

Calitatea produselor
În cazul în care calitatea produselor de intervenție aflate în depozit se
deteriorează ca urmare a condițiilor de depozitare necorespunzătoare sau
nepotrivite, pierderile sunt suportate de către depozitar și înregistrate în
conturile de depozitare publică sub forma unei pierderi rezultate din deteriorarea produsului ca urmare a condițiilor de depozitare (rândul 900.001
din tabelul 53).

II.

Cantități lipsă

1.

Depozitarul este răspunzător de toate diferențele constatate între cantitățile
din stoc și informațiile oferite în declarațiile de stoc trimise agenției
plătitoare.

2.

Atunci când cantitățile lipsă le depășesc pe cele permise de limitele de
toleranță relevante, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2), cu punctul
B.III alineatul (2) din anexa I și anexa XI sau cele permise de legislația
agricolă sectorială, acestea sunt, în totalitatea lor, imputate depozitarului ca
pierdere neidentificabilă. Depozitarul care contestă cantitățile lipsă poate
solicita cântărirea sau măsurarea produsului, costurile operațiunii fiind
suportate de el, cu excepția cazului în care se dovedește că toate cantitățile
declarate sunt, de fapt, prezente sau că diferența nu depășește limitele de
toleranță relevante, caz în care costurile cântăririi sau măsurării sunt
suportate de către agenția plătitoare.
Limitele de toleranță prevăzute la anexa I punctele B.III alineatul (2) și B.
VI alineatul (3) se aplică fără a aduce atingere celorlalte toleranțe prevăzute
la primul paragraf.

III.

Documente justificative și declarații lunare și anuale

1.

Documente justificative și declarații lunare
(a) Documentele privind intrarea, depozitarea și ieșirea produselor folosite
ca bază pentru întocmirea conturilor anuale trebuie să se afle în posesia
depozitarului și să conțină cel puțin următoarele informații:
— loc de depozitare (cu identificarea, după caz, a celulei sau a cuvei);
— cantitate reportată din luna anterioară;
— intrări și ieșiri din lot;
— stocuri la sfârșitul perioadei.
Aceste documente trebuie să permită identificarea exactă a cantităților
aflate în stocuri în orice moment, ținând cont în special de achizițiile și
vânzările care s-au încheiat dar pentru care nu au fost operate încă intrările
și ieșirile din stoc corespunzătoare.
(b) Documentele referitoare la intrarea, depozitarea și ieșirea produselor
sunt trimise de către depozitar agenției plătitoare cel puțin o dată pe
lună, în sprijinul unei declarații lunare de stoc. Documentele trebuie să
fie în posesia agenției plătitoare înainte de a zecea zi a lunii următoare
celei la care se referă declarația de stoc.
(c) Un model al declarației lunare de stoc este prevăzut la anexa XIV.
Acesta este pus la dispoziția depozitarilor în format electronic de către
agențiile plătitoare.

2.

Declarație anuală
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(a) Depozitarul pregătește o declarație anuală de stoc pe baza declarațiilor
lunare menționate la punctul 1. Declarația anuală este trimisă agenției
plătitoare cel mai târziu până pe 15 octombrie, după încheierea anului
fiscal.
(b) Declarația anuală de stoc furnizează un rezumat al cantităților stocate,
defalcate pe produs și pe loc de depozitare și indică pentru fiecare
produs în parte cantitățile din stoc, numerele loturilor (cu excepția
cerealelor), anul intrării lor în stoc (cu excepția alcoolului), precum
și o explicație a eventualelor anomalii constatate.
(c) Un model al declarației anuale de stoc este prevăzut la anexa XV.
Acesta este pus la dispoziția depozitarilor în format electronic de
către agențiile plătitoare.
IV.

Evidență operativă computerizată și punerea la dispoziție a informațiilor
Contractul de depozitare publică încheiat între agenția plătitoare și
depozitar conține prevederi care permit garantarea respectării legislației
comunitare.
Acesta necesită în special următoarele:
— ținerea unei evidențe operative computerizate a stocurilor de intervenție;
— punerea la dispoziție în mod direct și imediat a unui inventar
permanent;
— punerea la dispoziție în orice moment a tuturor documentelor privind
intrarea, depozitarea și ieșirea produselor din stoc, precum și a documentelor contabile și a proceselor-verbale întocmite în aplicarea
prezentului regulament și deținute de către depozitar;
— accesul permanent la aceste documente pentru personalul agenției
plătitoare și cel al Comisiei, precum și accesul oricărei persoane
mandatate corespunzător de acestea.

V.

Forma și conținutul documentelor comunicate agenției plătitoare
Forma și conținutul documentelor, prevăzute la alineatul III punctele 1 și 2,
sunt stabilite în conformitate cu modalitățile stabilite la articolul 18 din
Regulamentul (CE) nr. 883/2006.

VI.

Păstrarea documentelor
Documentele justificative privind toate actele referitoare la operațiunile de
depozitare publică sunt păstrate de către depozitar pe toată perioada cerută
de articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 885/2006, fără a aduce atingere
prevederilor naționale aplicabile.

2006R0884 — RO — 29.06.2007 — 001.001 — 25
▼B
ANEXA III
INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE DE CĂTRE STATELE
MEMBRE PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI COMPUTERIZAT
PREVĂZUT LA ARTICOLUL 12
TABELE ALE CERERII INFORMATIZATE E-FAUDIT (1)
[Articolul 2 alineatul (8) litera (b), articolul 10 alineatul (2) și articolul 12]
1. Calcularea lunară și anuală a pierderilor din vânzări și a deprecierilor privind
depozitarea publică
2. Diferențe de prețuri și alte elemente
3. Calcularea costurilor tehnice
4. Calcularea costurilor de finanțare
8. Stări și mutări ale stocului public
9. Calcularea valorii pierderilor rezultate din dezosare (carne de vită și mânzat)
care depășesc pierderile admise
13. Rambursarea cheltuielilor rezultate din refuzarea bunurilor (costuri tehnice) R. (CE) nr…/2006 (Anexa XIII punctele 1a și 1b)
14. Rambursarea cheltuielilor rezultate din refuzarea bunurilor (costuri
financiare) - R. (CE) nr…/2006 (Anexa XIII punctul 1c și articolul 9 § 5)
28. Justificarea transferurilor provenite din alte state membre
52. Tabel de sinteză pentru calcularea sumelor lunare ce urmează să fie contabilizate
53. Detalii despre comercializări
54. Calcularea lunară a pierderilor cauzate de furnizarea de produse alimentare
persoanelor cele mai defavorizate din Comunitate [R. (CEE) nr. 3730/87] produse altele decât carnea de vită și de mânzat
55. Carne de vită și de mânzat - Calcularea lunară a pierderilor cauzate de
furnizarea de produse alimentare persoanelor celor mai defavorizate din
Comunitate [R. (CEE) nr. 3730/87]
56. Calcularea lunară a pierderilor cauzate de furnizarea gratuită de produse
alimentare către
99. Calcularea valorii ce urmează să fie reportată la începutul anului fiscal

(1) Unele detalii privind forma și conținutul tabelelor de bază prevăzute de prezenta anexă
pot varia în cererea e-FAUDIT în funcție de produsul și de perioada în cauză.

▼B

OPERAȚIUNI DE LA

Produs

= 003e +
005e + 008e

= 010e/009c

T53/999

= 009c - 020c

= 011d perioadă 12

= 025c × 031d

—

T53/997

010

011

020

021

025

031

034

050

004e

T28/910

= 001c + 004c + 006c

008

009

= 004e × coeficient

T28/910

005

—

= 001e-002e

006

004

003

—

-

Coloană

T99/010 și 050

a

Număr rând

002

Metodă de calcul sau referințe
la alte tabele

001

PÂNĂ LA

Tabelul 1

Valoarea contabilă medie

Depreciere complementară (Anexa VIII § 3 și 4)
Articol bugetar:

Valoare teoretică a cantităților care vor fi reportate

Valoare contabilă de reportat (valoare contabilă medie din ultima lună a anului
fiscal)

Cantități în stoc la sfârșitul lunii … ...........

Venituri privind cantitățile vândute până la … (inclusiv pierderile neidentificabile)

Cantități vândute până la …........................ (inclusiv pierderile neidentificabile)

Valoarea contabilă totală

Cantitățile reportate, achiziționate și transferate

Valoare care trebuie contabilizată în urma transferurilor

Cantități primite până la sfârșitul lunii precedente în urma transferului

Depreciere la cumpărare (=> T52/030e) (Anexa VIII §1)

Cantități și valori ale produselor achiziționate în perioada respectivă

Valoare totală a cantităților din stoc la începutul anului fiscal

Depreciere extraordinară
Articol bugetar:

Cantități reportate din anul fiscal precedent la valoarea lor contabilă

b

Descriere

—

—

—

—

—

—

—

0,000

0,000

0,000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
0,000

—

—
—

—

—

—
—

0,000

d

—

c

Cantități (t sau hl)

Sumă unitară

Fără limită de toleranță

Cu limită de toleranță

Calcularea lunară și anuală a pierderilor din vânzări și a deprecierilor privind depozitarea publică

Anul fiscal

Stat membru

0,00

0,00

—

—

—

—

—

—

—

e

Valori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Euro - Tone
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▼B

= 1c-5c-9c

= 1c × % limită

= 6c-7c

Tab. 001 - Rândurile 025
și 034

—

T53/993

006

007

008

009

010

—

004

005

—

CREDIT

TOTAL DEBIT

0,000

Cantități care vor fi reportate și valoarea acestora

—

0,000

Cantități care depășesc limita de toleranță și valoarea acestora

Sume percepute și garanții executate

0,000

0,000

0,000

—

—

—

0,000

c

Cantități (t sau
hl)

Limită de toleranță

Pierderi neidentificabile constatate

Cantități vândute și valoarea acestora, inclusiv accidente și pierderi
identificabile

Alte elemente de debit

Valoarea cantităților reportate, achiziționate și transferate

Tab. 001 – Rând 10

002

003

Cantitățile reportate, achiziționate și transferate

DEBIT

b

Descriere

Tab. 001 - Rând 9

a

Coloană

Tabelul 2
Diferențe de prețuri și alte elemente

PÂNĂ LA

001

Metodă de calcul sau referințe
la alte tabele

OPERAȚIUNI DE LA

Produs

Număr rând

Anul fiscal

Stat membru

—

—

—

—

—

—

1,000000

—

—

0,000

—

—

—

—

—

e

Rată

—

—

—

—

—

d

Preț unitar

Fără limită de toleranță

Cu limită de toleranță

—

—

—

—

—

—

—

—

f

1,05

0,05

Coeficient
sau %

—

—

—

—

—

g

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valori

Euro - Tone
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▼B

010.001

010
—

Costuri de intrare cu mutare fizică (T08/c + h)

b

a

A. Costuri standard

Descriere

OPERAȚIUNI DE LA

Produs

Număr rând

Anul fiscal

Alte elemente de credit

Stat membru

= 4g-16g

—

016

017

—

Tabelul 3

—

—

c

De la (zz/ll/aaaa)

Calcularea costurilor tehnice

PÂNĂ LA

—

—

d

La (zz/ll/aaaa)

SOLD DEBITOR/CREDITOR

TOTAL CREDIT

Tab. 009 -Rând 600

014

015

Pierderi constatate cu ocazia transferurilor către alte state membre

Tab. 053 sau 007 – Rând
998

013

Depășirea limitei de toleranță pentru prelucrare

Valoarea cantităților primite în urma transferurilor

Tab. 028 -Rând 990

012

Rambursarea cheltuielilor și penalizărilor

b

Tab. 016, 017

a

011

Coloană

—

—

—
0,000

—

f

0,00

Preț unitar în
EURO

Fără limită de toleranță

Cantități (t sau
hl)
e

—

—

—

—

—

—

—

e

Cu limită de toleranță

—

—

—

—

—
—

—

—

—
—

—

d

—

c

1,000000

—

g

Rată

—

—

—

—

—

—

—

f

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—
0,00

h= e ×f × g

Valoare

Euro - Tone

—

—

g
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▼B

Rambursarea costurilor tehnice pentru cantitățile refuzate (T13/100)x(-1)

560

—
—

Costuri de transport la export – negativ

Costuri de transport pentru transfer în stat membru – pozitiv

601.2

602.1

—

—

—

—

Costuri de transport la export – pozitiv

601.1

600.2

—

Costuri reale de transport primar la cumpărare - pozitiv

600.1

—

—

—

Costuri reale de transport primar la cumpărare - negativ

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—
—

—

—

—
—

d

c

—

B. Costuri neincluse în costurile standard

Costuri standard de transport (tabel 020 sau 021)

—

Costuri de scoatere din stoc și de reintroducere în stoc

—

Costuri de etichetare și marcarea (doar taxe adiționale)

—

Costuri de denaturare sau colorare (doar taxe adiționale)

—

Costuri de depozitare (T008 – cf. stoc mediu)

—

Costuri de ieșire fără mutare fizică (T08/f)

—

Costuri de ieșire cu mutare fizică (T08/e)

—

Costuri de intrare fără mutare fizică (T08/d)

b

500

180.001

180

160.001

160

130.001

130

090.001

090

070.001

070

050.001

050

030.001

030

a

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

e

0,000

0,000

0,000

0,000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

f

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

—

—

—

—

—

—

1,000000

—

1,000000

—

1,000000

—

1,000000

—

1,000000

—

1,000000

—

1,000000

—

g

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

h= e ×f × g
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▼B

—

—
—
—
—

Costuri de prelucrare – negativ

Alte costuri – pozitiv

Alte costuri – negativ

610.2

620.1

620.2
TOTAL COSTURI TEHNICE (T52/030b)

—

Costuri de prelucrare – pozitiv

610.1

999

—

—

Costuri de transport după intervenție – negativ

603.2

—

—

—

—

—

—

Costuri de transport după intervenție – pozitiv

603.1

—

d

—

c

Costuri de transport pentru transfer în stat membru – negativ

b

602.2

a

—

—

—

—

—

—

—

—

e

—

—

—

—

—

—

—

—

f

—

—

—

—

—

—

—

—

g

—

—

—

—

—

—

—

0,00

h= e ×f × g
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▼B

Perioada

130

Creștere cauzată de termenele pentru plată după ieșirea cantităților vândute
[Anexa IV (III) §2]

120

0,000

Deducere cauzată de termenele pentru ieșire după plata cantităților vândute
[Anexa IV (III) §1]

0,000

d

110

0,000

c

Deducere cauzată de respingere (T14/050)

b

e

0,000

Cumpărare în
perioadă

105

a2

La (ll/aaaa)

Stoc mediu

SUBTOTAL COSTURI DE FINANȚARE

a1

De la (ll/aaaa)

Tabelul 4

f

Deducere
pentru întârzierea plății

Calcularea costurilor de finanțare

PÂNĂ LA

100

001.001

Coloană

Total stocuri la Total stocuri la
sfârșitul
începutul
fiecărei luni
fiecărei luni

OPERAȚIUNI DE LA

Produs

Număr rând

Anul fiscal

Stat membru

0,000

h

0,000

Stocul mediu
pentru calcul

i

0,00

Valoare
contabilă
medie

2,300

i1

Rată %

TOTAL COSTURI DE FINANȚARE (=>T52/030c)

g

Stoc mediu
negativ
precedent

Fără limită de toleranță

Cu limită de toleranță

j

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Costuri de
finanțare

Euro – Tone
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▼B

0,000

0,000

0,000

11

12

99

0,000

0,000

10

0,000

0,000

9

0,000

0,000

8

0,000

0,000

7

0,000

0,000

6

Total

0,000

5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

h

4

g

0,000

f

3

e

0,000

d

0,000

c

2

b

0,000

Coloană

IEȘIRI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

j = b+c + d-e-f-g

i = b+c + d-e-fg + h

0,000

Stoc la sfârșitul
fiecărei luni fără
transferuri

Tone

Stoc la sfârșitul
fiecărei luni
inclusiv transferurile

Fără limită de toleranță

Cantități lipsă
identificate sau nu Transferuri pentru
(furt, accidente, perioada Cantități
Ieșiri cu mutare
Intrări cu mutare Intrări fără mutare
Ieșiri fără mutare
primite
…) + ieșiri după
fizică + eșantioane
fizică
fizică
fizică
termenul limită
pentru cereale și
orez

INTRĂRI

Tabelul 8
Stări și mutări ale stocului public

PÂNĂ LA

Cu limită de toleranță

1

a

Număr rând

Stoc la începutul
fiecărei luni

OPERAȚIUNI DE LA

Produs

Lună, An
(ll/aaaa)

Anul fiscal

Stat membru
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▼B

( 1)

OPERAȚIUNI DE LA

Produs

PÂNĂ LA

Tabelul 9

Fără limită de toleranță

Cu limită de toleranță

Randament minim prescris
= 300 col.(b) × {1 – 400 col. (d)}

Pierderi care depășesc randamentul minim
= 300 – 400

Sume care sunt creditate din FEOGA
= T009/500/c (dacă negativ) × T009/600/d * T009/600/e * T009/600/f

Cantități utilizate a căror prelucrare nu s-a încheiat la sfârșitul anului fiscal
(pentru CARNEA DE VITĂ ȘI DE MÂNZAT DEZOSATĂ)

400

500

600

700

Cantitățile se exprimă în tone cu trei zecimale după virgulă.

Total cantități utilizate și produse
= 100 + 200

300

0,000

—
0,000

—
—

—
—

0,000

Cantități utilizate și prelucrate în cursul anului fiscal curent

200

—

—

—

Cantități utilizate în cursul anului fiscal precedent și prelucrate în cursul
anului fiscal curent

100

c

0,000

—

a

Coloană

—

b

Perioade

Număr rând

—

—

—

—

—

d

1,00

1,00

Cantități utilizate Cantități produse
(greutate reală) (greutatea reală) Coeficient sau %
(1)
( 1)

—

—

—

—

—

—

e

0,00

Preț de intervenție

Calcularea valorii pierderilor rezultate din dezosare (carne de vită și mânzat) care depășesc pierderile admise

Anul fiscal

Stat membru

—

1,000000

—

—

—

—

—

f

Rată

—

—

—

—

—

—

g

0,00

Sume care sunt
creditate din
FEOGA

Euro – Tone
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▼B

OPERAȚIUNI DE LA

Produs

051.001

100 TOTAL

099 subtotal

Număr rând

—

Luna/Anul ieșirii
(ll/aaaa)

B. COSTURI DE DEPOZITARE

1= Intrare cu MF și ieșire cu MF
2= Intrare fără MF și ieșire fără MF
3= Intrare cu MF și ieșire fără MF
4= Intrare fără MF și ieșire cu MF
(MF: Mutare fizică)

Cod:

—

a

Coloană

050 subtotal

Luna/Anul ieșirii
(ll/aaaa)

Număr rând

A. COSTURI DE INTRARE ȘI DE IEȘIRE

001.001

PÂNĂ LA

Tabelul 13

Fără limită de toleranță

Cu limită de toleranță

0,000

—

Număr de luni de
depozitare

b

Tone refuzate

0,000

Tone refuzate

—

c

Coduri 1 sau 2 sau 3 sau
4 (*)

—

0,00

Sumă standard valabilă
în luna ieșirii EURO/T

—

d

Totalul sumelor standard
valabile în luna ieșirii
EURO/T

1,000000

(=> T03/560)

—

1,000000

Rată aplicabilă sumelor
standard

—

e

Rată aplicabilă sumelor
standard

Rambursarea cheltuielilor rezultate din refuzarea bunurilor (costuri tehnice) (Anexa XIII punctele 1a și 1b)

Anul fiscal

Stat membru

Valori

f =b ×d × e

Valori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Euro – Tone

2006R0884 — RO — 29.06.2007 — 001.001 — 34

▼B

b

0,000

Tone refuzate

051.001

Număr rând

PÂNĂ LA

200 Subtotal

0,000

Tone refuzate

c

Număr de luni de
depozitare

2. VALOAREA ACHIZIȚIILOR (înaintea deprecierii la cumpărare)

050 Subtotal

a

Coloană

001.001

Luna și anul ieșirii
(ll/aaaa)

Număr rând

1. COSTURI FINANCIARE

OPERAȚIUNI DE LA

Produs

Tabelul 14

Fără limită de toleranță

Cu limită de toleranță

Valoare achiziție/Tone

0

d

Număr de luni de
plată la intrare

(=> T53/950)

0

e = c-d

Număr de luni
luate în calcul

f

Valoare contabilă
medie de reportat

0,000

Valoare totală

(=>T04/105)

g

Rată pentru
calcularea
costurilor de
finanțare în %

Rambursarea cheltuielilor rezultate din refuzarea bunurilor (costuri financiare) (Anexa XIII punctul 1c și articolul 9 § 5)

Anul fiscal

Stat membru

0,00

0,00

0,00

h = b × e × f × (g/
12)

Valori

Euro – Tone
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▼B

c

Regulament (CE)

—

—

990 Total
fără 001

(=> Tabel 002 rând
12)

(=> Tabel 001 rând
6)

d

0,00

0,00

Cantități primite la
sfârșitul perioadei (t sau
hl)

În cazul în care această lună este ultima a anului fiscal, cantitățile și valorile sale trebuie reportate în tabelul 28 din anul fiscal următor.
N.B. Acest tabel nu trebuie completat în caz de distribuire gratuită.

—

TRANSFERURI DIN PERIOADA CURENTĂ

TRANSFERURI DIN ANUL FISCAL CURENT

—

—

—

910
fără perioada curentă

003.001

002.001

001.001

Țara de origine

b

Tabelul 28
Justificarea transferurilor provenite din alte state membre

PÂNĂ LA

TRANSFERURI DIN ULTIMA LUNĂ A ANULUI FISCAL PRECEDENT

a

Coloană

—

Luna și anul

OPERAȚIUNI DE LA

Produs

Număr rând

Anul fiscal

Stat membru

—

—

e

Preț

0,00

0,00

0,00

1,000000

1,000000

1,000000

(=> Tabel 052 rând
40)

(=> T01 rând 8)

f

Curs de schimb

Fără limită de toleranță

Cu limită de toleranță

g

Valori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Euro - Tone
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▼B

OPERAȚIUNI DE LA

Produs

PÂNĂ LA

Tabelul 52

Corectare articol 6 § 3- decizie a ….................

Cheltuieli privind operațiunile fizice de la …................. până la ….................

Valoarea cantităților primite în urma transferului sau a distribuirii gratuite
(T54,55/390f)

Valoarea negativă a cantităților reportate (T99/065)

Sume de contabilizat până la … .................

Sume contabilizate până la sfârșitul lunii precedente

Sume de contabilizat în ….................

030

052

053

400

410

420

a

Coloană

020

DESCRIERE

Număr rând

0,00

—

—
0,00

—

0,00

0

c

0

0,00

0,00

0,00

Costuri de finanțare

—

b

Costuri tehnice

—

d

Alte costuri

Fără limită de toleranță

Cu limită de toleranță

Tabel de sinteză pentru calcularea sumelor lunare ce urmează să fie contabilizate

Anul fiscal

Stat membru

0,00

0,00

0,00

0,00

0

—

—

e

0

0,00

0,00

0,00

Depreciere la
cumpărare

Euro - Tone
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▼B

Comercializări în condiții normale

Măsuri speciale

Ajutor alimentar

Eșantioane prelevate de către adjudecatari

Eșantioane (altele)

Vânzare directă în cadrul inventarului (articolele 5
§ 2g și 7 § 2c)

Distribuire gratuită (T54,55/400 Planuri 1, 2)

Recapitulativ Acțiuni de urgență (T56/400 Planuri
1,2)

Deteriorarea calității produsului din cauza condițiilor de depozitare

Deteriorarea calității produsului din cauza duratei
prea mari de depozitare

201.001

400

500

501.001

502

851

860

900.001

910.001

a

Coloană

001.001

Tip de comercializări

OPERAȚIUNI DE LA

Produs

Număr rând

Anul fiscal

Stat membru

c

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Informații
suplimentare
necesare

b

Data
(ll/aaaa)

Tabelul 53

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

d

Țara de
proveniență

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

e

Țara de
destinație

Detalii despre comercializări

PÂNĂ LA

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

f

Cantități
comercializate
(t/hl)

—

—

—

—

—

—

—

—

g

0,00

0,00

Coeficient

—

—

—

—

—

—

—

—

h

0,00

0,00

Preț de intervenție

Fără limită de toleranță

Cu limită de toleranță

—

1,000000

—

—

—

1,000000

—

—

—

—

i

Rată

—

—

—

—

—

—

—

—

0,00

0,00

j = f × g × h
× i

Valoarea
cantităților
comercializate

Euro - Tone
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Cantități refuzate după controlul calității (T14/
200)

Transferuri către alte state
distribuire gratuită

Transferuri către alte state membre: alte transferuri

950

991.001

992.001

999

998.001

997

996.001

993

Accidente

940.001

TOTAL
(=>T01/021e) (doar în valoare)

Pierderi în urma transferurilor (distribuire gratuită
sau între state membre) T02/013

Subtotal 993 + 996 (în cantități)

Pierderi neidentificabile constatate

Subtotal 001 la 992
(=>T02/005c,e)

pentru

Pierderi identificabile

930.001

membre

Calamități naturale

a

920.001

Coloană

c

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

b

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

d

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

e

—

—

0,000

—

0,000

—

—

0,000

—

—

—

f

—

—

—

—

—

g

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

—

—

—

—

—

h

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

—

1,000000

—

1,000000

—

—

—

—

1,000000

1,000000

—

i

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j = f × g × h
× i
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PÂNĂ LA

Tabelul 54

—
—

Total (030):

—

420

410

(400 – 410) Sume de contabilizat în … .................

Sume contabilizate până la sfârșitul lunii precedente (…. .................)

(001 + 002 + 390):

—

—

—

Total cantități comercializate și sume de contabilizat până la … .................

400

—

—

—

—

—

—

Garanții executate

330
Total (300 + 310 + 320 + 330):

—

—

Alte elemente de credit (negativ, a se folosi semnul –)

320

390

—

—

Alte elemente de debit (pozitiv)

310

300

—

—

—

030,001

—

c

—

b

Cantități
comercializate
(tone)

Corectare articol 6 § 3 – decizie a

a

Coloană

Data

Planul anului:

Produse altele decât carnea de vită și de mânzat

002

Descriere

Număr rând

Din stocul
propriu:

OPERAȚIUNI DE LA

Produs
Fără limită de toleranță

Cu limită de toleranță

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

d

Preț de intervenție

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

e

Curs de schimb

Euro - Tone

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f =c × d × e

Valoarea cantităților comercializate

Calcularea lunară a pierderilor cauzate de furnizarea de produse alimentare persoanelor cele mai defavorizate din Comunitate [R. (CEE) nr. 3730/87]

Anul fiscal

Stat membru
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OPERAȚIUNI DE LA

Produs

—
—

Sume contabilizate până la sfârșitul lunii precedente
(…)

(400 – 410) Sume de contabilizat în … ............

420

—

—

—

—

—

410

Total (300 + 310 + 320 + 330)

390

—
—

—
—

c
—

b

Total cantități comercializate și sume de contabilizat
până la … (001 + 002 + 390)

Garanții executate

330

—

—

—

—

d

0,000

0,50

0,35

Coeficient

Cantități comercializate
(tone)

0,000

—

Perioadă: de la
… /la … .........

—

—

—

—
—

—

—

—
—

c
—

b

Cantități
comercializate
(tone)

—

Data

400

Alte elemente de credit: (negativ: a se folosi semnul -)

320

a

Alte elemente de debit (pozitiv)

310

Coloană

Total (030)

Descriere

—

Număr rând

300

030.020

Sferturi posterioare

Sferturi anterioare

030.010

a

Corectare articol 6 § 3 - decizie a

Coloană

002

Descriere

Număr rând

Din stocul propriu:

—

Tabelul 55
Carne de vită și de mânzat

PÂNĂ LA
Fără limită de toleranță

Cu limită de toleranță

0,00

0,00

—

—

—

—

—

—

—

d

Preț de intervenție

—

—

—

—

e

Preț de intervenție

Planul anului:

—

—

—

—

—

—

—

e

Curs de schimb

—

1,000000

—

1,000000

—

—

f

Rată

Euro - Tone

0,00

0,00

0,00

—

—

—

f

0,00

0,00

0,00

0,00

Valoarea cantităților
comercializate

—

—

—

g = c × d × e × f

Valoarea cantităților

Calcularea lunară a pierderilor cauzate de furnizarea de produse alimentare persoanelor cele mai defavorizate din Comunitate [R. (CEE) nr. 3730/87]

Anul fiscal

Stat membru
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PÂNĂ LA

Tabelul 56

—
—

Sume contabilizate până la sfârșitul lunii precedente (…)
(400 – 410) Sume de contabilizat în …............

420

Total cantități comercializate și sume de contabilizat până la …............
(001 + 002 + 390)

410

400

—

—

—

—
—

—

—

Garanții executate

330

Total (300 + 310 + 320 + 330)

—

—

Alte elemente de credit: (negativ: a se folosi semnul –)

—

320

c

—

390

0,000

0,000

Cantități comercializate (tone)

b

Perioadă: de la
…/la …

—

—

—

Alte elemente de debit (pozitiv)

a

Coloană

Total de la 30 la 200

c

Cantități comercializate (tone)

b

Dată

Regulament:
Planul anului:

310

Descriere

Număr rând

300

—

- corectări articol 6 § 3 - decizie a:

a

Coloană

030.001

2

Descriere

Număr rând

Destinație:
Din stocul propriu:

OPERAȚIUNI DE LA

Produs
Fără limită de toleranță

Cu limită de toleranță

0,00

—

—

—

—

—

—

—

d

Preț de intervenție

—

—

d

Preț de intervenție

Calcularea lunară a pierderilor cauzate de furnizarea gratuită de produse alimentare

Anul fiscal

Stat membru

—

—

—

—

—

—

—

e

Rată

—

1,000000

—

e

Rată

0,00

0,00

—

—

—

f

0,00

0,00

0,00

0,00

Valoarea cantităților comercializate

—

f= 2 ×d ×e

Valoarea cantităților comercializate

Euro - Tone
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OPERAȚIUNI DE LA

Produs

PÂNĂ LA

Tabelul 99

Deprecierea suplimentară, Anexa VIII § 3 și 4 (sfârșitul anului fiscal precedent) (în euro)
Valoarea cantităților reportate în anul fiscal curent (în euro)
Valoarea cantităților reportate în anul fiscal curent (în euro) => T 01/001
Valoare contabilă medie a anului fiscal precedent (în euro) => T 14/001f
Valoarea negativă a cantităților reportate în anul fiscal curent (în euro)
Valoarea negativă a cantităților reportate în anul fiscal curent (în euro) => T 52/053

= 010c × 020d

—

—

—

—

—

—

030

040

050

055

057

060

065

Valoarea teoretică a cantităților reportate în anul fiscal curent (în euro)

Valoare contabilă medie (declarația din 10 noiembrie din anul
fiscal precedent, în euro)

—

0,000

T01/031d Anul fiscal
precedent

c

020

Cantități în stoc la sfârșitul anului fiscal precedent (=> T 01/001)

b

Cantitate (t sau hl)

T01/025c Anul fiscal
precedent

a

Coloană

Descriere

Fără limită de toleranță

Cu limită de toleranță

010

Metodă de calcul sau referință la
alte tabele

Număr rând

Calcularea valorii ce urmează să fie reportată la începutul anului fiscal

Anul fiscal

Stat membru

—

—

—

d

Valori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Euro - Tone
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ANEXA IV
CALCULAREA COSTURILOR FINANCIARE
[Articolul 4 alineatul (1) litera (a)]
I.

Ratele dobânzilor aplicabile

1. Pentru calcularea sumelor costurilor financiare care sunt suportate de FEGA
pentru fondurile mobilizate de statele membre în cadrul achiziționării de
produse de intervenție, Comisia fixează o rată a dobânzii uniformă pentru
întreaga Comunitate la începutul fiecărui an fiscal. Această rată uniformă a
dobânzii corespunde mediei ratelor Euribor la termen, pe 3 luni și pe 12 luni,
înregistrate în cele șase luni care preced comunicarea statelor membre
prevăzută la alineatul (2) de la acest punct, cu o pondere de o treime și
respectiv două treimi.
2. Pentru stabilirea ratelor dobânzii aplicabile pentru un an fiscal, statele
membre comunică Comisiei, la cererea acesteia, rata medie a dobânzii pe
care au plătit-o în mod real într-o perioadă de referință corespunzătoare celor
șase luni care preced această cerere.
În cazul în care rata dobânzii comunicată de un stat membru este mai mare
decât rata uniformă a dobânzii fixate pentru Comunitate în timpul perioadei
de referință, se aplică rata uniformă a dobânzii. În cazul în care rata dobânzii
comunicată de un stat membru este mai scăzută decât rata uniformă a
dobânzii stabilită pentru Comunitate în timpul perioadei de referință, se
stabilește o rată a dobânzii la nivelul ratei comunicate pentru acel stat
membru.
În absența vreunei comunicări din partea unui stat membru, rata dobânzii
care se aplică este egală cu rata uniformă fixată de Comisie. Cu toate acestea,
în cazul în care Comisia constată că nivelul ratelor dobânzii pentru acest stat
membru este inferior ratei uniforme a dobânzii, Comisia stabilește rata
dobânzii pentru acest stat membru la acest nivel inferior. Această constatare
este făcută pe baza mediei ratelor de referință ale dobânzii prevăzute de
apendicele la prezenta anexă, în timpul perioadei de referință menționate la
primul alineat, majorate cu un punct procentual. În cazul în care ratele de
referință ale dobânzii nu sunt disponibile toate pentru întreaga perioadă de
referință, se folosesc ratele disponibile pentru acea perioadă.
II. Calcularea costurilor financiare
1. Calcularea costurilor financiare este subdivizată în funcție de perioadele de
valabilitate ale ratelor dobânzii fixate de Comisie în concordanță cu normele
prevăzute la punctul I.
2. Costurile financiare prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) sunt
calculate aplicând rata dobânzii din statul membru la valoarea medie pe
tonă a produsului care face obiectul intervenției și înmulțind apoi produsul
astfel obținut cu stocul mediu din anul fiscal.
3. În scopul aplicării alineatului (2), se aplică următoarele definiții:
— valoarea medie pe tona de produs se calculează prin împărțirea sumei
valorilor produselor din stoc din prima zi a anului fiscal și a produselor
achiziționate în acel an la suma cantităților de produse din stoc în prima
zi a anului fiscal și a produselor achiziționate pe parcursul anului fiscal;
— stocul mediu pentru anul fiscal se calculează prin împărțirea sumei
stocurilor de la începutul fiecărei luni și a stocurilor de la sfârșitul
fiecărei luni la un număr egal cu de două ori numărul lunilor din anul
fiscal.
4. În cazul unui produs pentru care se stabilește un coeficient de depreciere în
conformitate cu alineatul (1) din anexa VIII, valoarea produselor achiziționate în timpul anului fiscal se calculează prin deducerea din prețul de
achiziție a sumei de depreciere care rezultă din coeficientul menționat
anterior.
5. În cazul unui produs pentru care se stabilește o a doua depreciere în conformitate cu anexa VIII alineatul (3) paragraful al doilea, calcularea stocului
mediu se face înainte de intrarea în vigoare a fiecărei deprecieri a cărei
valoare medie este luată în calcul.
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6. În cazul în care, în reglementările organizațiilor comune ale pieței, se
prevede că plata produsului achiziționat de agenția plătitoare nu poate fi
efectuată decât la cel puțin o lună de la data recepției, stocul mediu
calculat este redus în conturi cu cantitatea rezultată din următorul calcul:
QN
12
unde
Q = cantitățile achiziționate pe parcursul anului fiscal;
N = numărul de luni ale perioadei minime pentru plată.
Pentru acest calcul, perioada minimă indicată în reglementări va fi socotită ca
termen de plată. O lună este considerată ca fiind compusă din 30 de zile.
Orice fracțiune din lună mai mare de 15 zile este considerată ca o lună
întreagă; orice fracțiune dintr-o lună egală cu sau mai mică de 15 zile nu
va fi luată în considerare pentru acest calcul.
În cazul în care, după operarea reducerii prevăzute la primul paragraf,
calcularea stocului mediu dă, la sfârșitul anului fiscal, un rezultat negativ,
soldul negativ este aplicat stocului mediu calculat pentru anul fiscal următor.
III. Prevederi speciale privind responsabilitatea agențiilor plătitoare
1. În cazul în care, pentru vânzarea produsului de către agenția plătitoare, se
prevede, în reglementările pentru organizațiile comune ale piețelor sau în
anunțurile de participare la licitație emise pentru aceste vânzări, o
eventuală perioadă de ridicare a produsului după efectuarea plății de către
cumpărător și în cazul în care această perioadă depășește 30 de zile, costurile
financiare, în conformitate cu prevederile menționate la punctul II, sunt
reduse în conturi de agențiile plătitoare la suma obținută din următorul
calcul:
VJi
365
unde
V = suma plătită de cumpărător;
J

= numărul de zile între primirea plății și ridicarea produsului, minus 30
de zile;

i

= rata dobânzii aplicabile pentru anul fiscal.

2. În cazul în care, pentru vânzările de produse agricole de către agențiile
plătitoare în baza regulamentelor specifice, termenul real de plată după
ridicarea acestor produse depășește 30 de zile, costurile financiare sunt
majorate, în conformitate cu prevederile de la punctul II, în conturi de
agențiile plătitoare cu suma obținută din aplicarea formulei următoare:
MDi
365
unde
M = suma ce urmează să fie plătită de cumpărător;
D = numărul zilelor scurse între ridicarea produsului și primirea plății,
minus 30 de zile;
i

= rata dobânzii aplicabile pentru anul fiscal.

3. La sfârșitul anului fiscal, costurile financiare prevăzute la alineatele (1) și (2)
sunt contabilizate la acel an fiscal pentru numărul de zile luate în calcul până
la acea dată, iar restul la următorul an fiscal.
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APENDICE
Rate de referință ale dobânzilor menționate în anexa IV
1. Bulgaria
Sofia interbank borrowing offered rate la trei luni (SOFIBOR)
2. Republica Cehă
Prague interbank borrowing offered rate la trei luni (PRIBOR)
3. Danemarca
Copenhagen interbank borrowing offered rate la trei luni (CIBOR)
4. Estonia
Talin interbank borrowing offered rate la trei luni (TALIBOR)
5. Cipru
Nicosia interbank borrowing offered rate la trei luni (NIBOR)
6. Letonia
Riga interbank borrowing offered rate la trei luni (RIGIBOR)
7. Lituania
Vilnius interbank borrowing offered rate la trei luni (VILIBOR)
8. Ungaria
Budapest interbank borrowing offered rate la trei luni (BUBOR)
9. Malta
Malta interbank borrowing offered rate la trei luni (MIBOR)
10. Polonia
Warszawa interbank borrowing offered rate la trei luni (WIBOR)
11. România
Bucharest interbank borrowing offered rate la trei luni (BUBOR)
12. Slovenia
Slovenian interbank borrowing offered rate la trei luni (SITIBOR)
13. Slovacia
Bratislava interbank borrowing offered rate la trei luni (BRIBOR)
14. Suedia
Stockholm interbank borrowing offered rate la trei luni (STIBOR)
15. Regatul Unit
London interbank borrowing offered rate la trei luni (LIBOR)
16. Pentru celelalte state membre
Euro interbank borrowing offered rate la trei luni (EURIBOR)
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ANEXA V
OPERAȚIUNI FIZICE ACOPERITE DE SUMELE STANDARD
prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b)
SECTORUL CEREALELOR ȘI AL OREZULUI
I.

SUMA STANDARD PENTRU DEPOZITAREA ÎN ANTREPOZIT
(a) mutare fizică a cerealelor la sosire din mijlocul de transport la celula de
depozitare (siloz sau cameră a antrepozitului) – prima transbordare;
(b) cântărire;
(c) prelevarea de mostre/analize/stabilirea calității.

II. SUMA STANDARD PENTRU DEPOZITARE
(a) chiria pentru spații la prețul din contract;
(b) cheltuieli de asigurare [în cazul în care nu sunt incluse la (a)];
(c) măsuri împotriva dăunătorilor [în cazul în care nu sunt incluse la (a)];
(d) inventar anual [în cazul în care nu e inclus la (a)];
(e) aerisire, dacă e cazul [în cazul în care nu e inclusă la (a)].
III. SUMA STANDARD PENTRU SCOATERE DIN STOC
(a) cântărirea cerealelor;
(b) prelevarea de mostre/analize (în cazul în care sunt datorate intervenției);
(c) scoaterea fizică și încărcarea cerealelor în primul mijloc de transport.

SECTORUL ZAHĂRULUI
I.

SUMA STANDARD PENTRU DEPOZITAREA ÎN ANTREPOZIT
(a) mișcare fizica a zahărului la sosire din mijlocul de transport la celula de
depozitare (siloz sau cameră a antrepozitului) - prima transbordare;
(b) cântărire;
(c) prelevarea de mostre/analize/stabilirea calității;
(d) ambalarea zahărului în saci (unde este cazul).

II. SUMA STANDARD SUPLIMENTARĂ PENTRU TRANSPORT
(a) navlu după clasa de distanță.
III. SUMA STANDARD PENTRU DEPOZITARE
(a) chiria pentru spații la prețul din contract;
(b) cheltuieli de asigurare [în cazul în care nu sunt incluse la (a)];
(c) măsuri împotriva dăunătorilor [în cazul în care nu sunt incluse la (a)];
(d) inventar anual [în cazul în care nu este inclus la (a)].
IV. SUMA STANDARD PENTRU SCOATERE DIN STOC
(a) cântărire;
(b) prelevare de mostre/analize (în cazul în care sunt datorate intervenției);
(c) scoaterea fizică și încărcarea zahărului în primul mijloc de transport.
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SECTORUL CĂRNII DE VITĂ ȘI DE MÂNZAT
I.

RECEPȚIE, DEZOSARE ȘI INTRAREA ÎN ANTREPOZIT (CARNE
DEZOSATĂ)
(a) controlul calității cărnii cu os;
(b) cântărirea cărnii cu os;
(c) manipulare;
(d) costul contractului de dezosare care include:
— refrigerare inițială;
— transportul de la centrul de intervenție la locul de tranșare (numai în
cazul în care vânzătorul livrează marfa la locul de tranșare);
— dezosare, fasonare, cântărire, ambalare și congelare rapidă;
— depozitare temporară a bucăților: încărcare, transport și reintroducerea în antrepozitul frigorific al centrului de intervenție;
— costul materialelor de ambalare: pungi de polietilenă, cutii de carton,
huse din bumbac;
— valoarea oaselor, a bucăților de grăsime și a altor resturi de carne
rămase la locul de tranșare (venituri ce vor fi deduse din costuri).

II. DEPOZITARE
(a) chiria pentru spații la prețul din contract;
(b) cheltuieli de asigurare [în cazul în care nu sunt incluse la (a)];
(c) controlul temperaturii [în cazul în care nu a fost inclus la (a)];
(d) inventar anual [în cazul în care nu a fost inclus la (a)].
III. SCOATEREA DIN STOC
(a) cântărire;
(b) controlul calității (în cazul în care cade în sarcina intervenției);
(c) mutarea cărnii de vită și de mânzat de la antrepozitul frigorific până la
hala de încărcare a antrepozitului unde este stocată.

SECTORUL PRODUSELOR LACTATE: UNT
I.

RECEPȚIE ȘI INTRAREA ÎN ANTREPOZIT
(a) mutarea fizică a untului la sosire din mijlocul de transport la celula de
depozitare;
(b) cântărirea și identificarea coletelor;
(c) prelevare de mostre/controlul calității;
(d) intrarea în antrepozitul frigorific și congelarea;
(e) a doua prelevare de mostre/verificare a calității la sfârșitul perioadei de
testare.

II. DEPOZITARE
(a) chiria pentru spații la prețul din contract;
(b) cheltuieli de asigurare [în cazul în care nu sunt incluse la (a)];
(c) controlul temperaturii [în cazul în care nu este inclus la (a)];
(d) inventar anual [în cazul în care nu este inclus la (a)].
III. SCOATERE DIN STOC
(a) cântărirea și identificarea pachetelor;

2006R0884 — RO — 29.06.2007 — 001.001 — 49
▼B
(b) mutarea untului de la camera frigorifică până la hala de încărcare a
depozitului, în cazul în care mijlocul de transport este un container,
sau încărcarea la hală în cazul în care mijlocul de transport este un
camion sau un vagon de cale ferată.
IV. ETICHETARE SAU MARCARE SPECIFICĂ
În cazul în care etichetarea este obligatorie în baza regulamentului (CEE)
adoptat pentru comercializarea produselor.

SECTORUL PRODUSELOR LACTATE: LAPTE PRAF DEGRESAT
I.

RECEPȚIA ȘI INTRAREA ÎN ANTREPOZIT
(a) mutarea laptelui praf degresat la sosire din mijlocul de transport la
camera de stocare;
(b) cântărire;
(c) prelevare de mostre/controlul calității;
(d) controlul marcajului și al ambalajului.

II. DEPOZITARE
(a) chiria pentru spații la prețul din contract;
(b) cheltuieli de asigurare [în cazul în care nu sunt incluse la (a)];
(c) controlul temperaturii [în cazul în care nu este inclus la (a)];
(d) inventar anual [în cazul în care nu este inclus la (a)].
III. SCOATERE DIN STOC
(a) cântărire;
(b) prelevare de mostre/controlul mărfii (în cazul în care cade în sarcina
intervenției);
(c) mutarea laptelui praf degresat până la hala de încărcare a antrepozitului
și încărcarea (exceptând arimarea) în mijlocul de transport, în cazul în
care acesta este un camion sau un vagon de cale ferată; mutarea laptelui
praf degresat până la hala de încărcare a antrepozitului în cazul în care
este vorba de un alt mijloc de transport, în special un container.
IV. MARCARE SPECIFICĂ
Marcare specifică a sacilor de ambalare în cazul vânzării la licitație a laptelui
praf degresat pentru un uz specific.

SECTORUL ALCOOLULUI [REGULAMENTUL (CE) NR. 1493/1999]
I.

RECEPȚIE ȘI INTRAREA ÎN ANTREPOZIT
(a) verificarea/controlul cantității;
(b) prelevare de mostre/controlul calității;
(c) depozitarea în cisterne (cu excepția cazului în care este achiziționat fără
mutarea alcoolului).

II. DEPOZITARE
(a) prețul din contract sau chiria pentru cisterne;
(b) cheltuieli de asigurare [în cazul în care nu sunt incluse la (a)];
(c) controlul temperaturii [în cazul în care nu este inclus la (a)];
(d) inventar anual [în cazul în care nu este inclus la (a)].
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III. SCOATERE DIN STOC
(a) controlul calității;
(b) prelevare de mostre/analiza calității (în cazul în care este în sarcina
intervenției);
(c) încărcarea în vehicul sau în cisternă de cumpărător.
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ANEXA VI
SUME STANDARD PENTRU COMUNITATE
[articolul 4 alineatul (1) litera (b)]

I.

Sume standard aplicabile

▼M1
1. Sumele standard aplicabile pe întreg teritoriul Comunității vor fi stabilite
pentru fiecare produs în parte, pe baza celor mai scăzute costuri reale înregistrate pe durata unei perioade de referință care începe la data de 1
octombrie a anului n și se încheie la data de 30 aprilie a anului următor.
Pentru anul bugetar 2008, perioada de referință pentru Bulgaria și România
începe la data de 1 ianuarie 2007 și se încheie la data de 30 aprilie 2007.

▼B

2. „Costuri reale constatate” înseamnă costurile reale pentru operațiunile fizice
prevăzute la anexa V, care au avut loc în perioada de referință, fie pe baza
unei facturi individuale pentru aceste operațiuni, fie pe baza unui contract
semnat pentru acoperirea lor. În cazul în care, pentru un produs dat, există un
stoc în perioada de referință, dar fără a se fi înregistrat intrări sau ieșiri, se
pot folosi, de asemenea, costurile de referință din contractele de depozitare
pentru acel produs.
3. Statele membre informează Comisia, cel mai târziu pe 10 mai, asupra
costurilor reale privind operațiunile prevăzute la anexa V, suportate în
perioada de referință. Sumele standard prevăzute la alineatul (1) se
stabilesc în euro, pe baza mediei ponderate a costurilor reale constatate în
timpul perioadei de referință în cel puțin 4 state membre care au cele mai
mici costuri reale pentru o operațiune fizică dată, în cazul în care acestea
corespund cu cel puțin 33 % din stocul mediu total al produsului în cauză în
perioada de referință. În caz contrar, costurile reale ale altor state membre
sunt incluse în cântărire până ce se atinge procentul de 33 % din cantitățile
depozitate.
4. În cazul în care, pentru un produs dat, mai puțin de patru state membre îl
plasează spre depozitare publică, sumele standard pentru acel produs se
stabilesc pe baza costurilor reale constatate în statele membre în cauză.
5. În cazul în care, pentru un produs aflat în stoc, costurile reale declarate de un
stat membru, folosite în calculul prevăzut la alineatul (3), depășesc de două
ori media aritmetică a costurilor reale declarate de celelalte state membre,
atunci acest cost este redus până la nivelul acestei medii.
6. Costurile reale reținute pentru calculul prevăzut la alineatele (3) și (4) sunt
evaluate în funcție de cantitățile stocate de statele membre alese.
7. Pentru statele membre din afara zonei euro, costurile lor reale declarate sunt
convertite în euro pe baza cursului mediu de schimb al monedei lor naționale
pe parcursul perioadei de referință prevăzute la alineatul (1).
II. Prevederi speciale
1. Stabilirea sumelor standard poate include majorarea cheltuielilor de ieșire din
magazie cu condiția ca statul membru, pe întreaga durată a anului fiscal și
pentru întregul stoc al unui produs, să declare că renunță la aplicarea limitei
de toleranță prevăzute la articolul 8 alineatul (2) și că va garanta cantitatea.
Această declarație este adresată Comisiei și trebuie să-i parvină înainte de
primirea primei declarații lunare privind cheltuielile din anul fiscal în cauză
sau, atunci când produsul în cauză nu se găsește în stocul de intervenție la
începutul anului fiscal, cel mai târziu în luna următoare intrării produsului în
stocul de intervenție.
Creșterea prevăzută la primul paragraf este calculată prin înmulțirea prețului
de intervenție al produsului în cauză cu limita de toleranță prevăzută pentru
acel produs la articolul 8 alineatul (2).
2. Pentru toate produsele din stoc, cu excepția cărnii de vită și de mânzat, se
reduc sumele standard stabilite pentru cheltuielile de intrare și de ieșire din
locurile de depozitare în cazul în care cantitățile în cauză nu sunt mutate
fizic. Această reducere este calculată de Comisie în mod proporțional, pe
baza reducerii sumelor standard stabilite în decizia luată de Comisie pentru
anul fiscal precedent.
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3. Comisia poate reține sumele standard fixate anterior pentru un produs atunci
când nu a existat sau nu va exista depozitare publică pentru anul fiscal în
curs.
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ANEXA VII
ELEMENTE SPECIFICE CARE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERE
PENTRU CHELTUIELILE ȘI VENITURILE PRIVIND ANUMITE
PRODUSE
I.

CEREALE
Uscare
Costurile suplimentare de uscare, destinată reducerii umidității sub cea
prevăzută pentru standardul de calitate, sunt introduse în cont sub forma
unei operațiuni fizice, prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c), în
măsura în care necesitatea acestei operațiuni a fost stabilită în conformitate
cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1784/2003.
Pierderile cantitative datorate uscării nu intră în calculul pentru limita de
toleranță pentru conservare.

II. ALCOOLUL ETILIC PROVENIT DIN VIN
1. Valoarea cantităților achiziționate
În sensul articolului 9 alineatul (2) primul paragraf, în ceea ce privește
cumpărarea de alcool, o sumă egală cu ajutorul acordat distilatorului este
dedusă din prețul de achiziționare a alcoolului de către agențiile de
intervenție și contabilizată la rubrica din buget rezervată distilării.
Valoarea de achiziționare a alcoolului, după deducerea ajutorului, este
înregistrată în cont la coloana pentru cantități și valori ale produselor
achiziționate recepționate în perioada respectivă (rândul 004 din tabelul
1). Ajutorul ce urmează să fie dedus este cel aplicabil calității alcoolului
livrat.
2. În sensul prevederilor anexei X și anexei XII punctele 2(a) și 2(c), prețul
utilizat este cel plătit distilatorului, după deducerea ajutorului prevăzut la
punctul 1, în locul prețului de intervenție.
III. CARNEA DE VITĂ ȘI DE MÂNZAT
În sensul dispozițiilor anexei X și anexei XII punctele 2(a) și 2(c), prețul de
bază pentru carnea de vită și de mânzat dezosată este prețul de intervenție
înmulțit cu un coeficient de 1,47.
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ANEXA VIII
DEPRECIEREA PRODUSELOR AFLATE ÎN STOC
[Articolul 4 alineatul (1) litera (d)]
1. În cazul în care, pentru un produs dat, prețul estimat de vânzare pentru
produsele depozitate în intervenție publică este mai mic decât prețul de
cumpărare, se aplică un procent de depreciere, numit „coeficientul k”, la
momentul cumpărării. Acesta se stabilește pentru fiecare produs la
începutul fiecărui an fiscal.
2. Procentul de depreciere nu depășește diferența dintre prețul de cumpărare și
prețul de comercializare estimat al produsului în cauză.
3. La momentul cumpărării, Comisia poate limita deprecierea la o parte din
procentul calculat în conformitate cu alineatul (2). Această parte nu poate fi
mai mică de 70 % din deprecierea stabilită în conformitate cu prevederile de
la alineatul (1).
În acest caz, Comisia stabilește o a doua depreciere la sfârșitul fiecărui an
fiscal, în conformitate cu metoda prevăzută la alineatul (5).
4. În cazul deprecierilor prevăzute la al doilea paragraf de la alineatul (3),
Comisia stabilește sume globale de depreciere pe produs și pe stat
membru înainte de 20 octombrie a fiecărui an.
În acest scop, prețul estimat de vânzare a produselor aflate în stoc este
comparat cu valoarea de report estimată pe produs și pe stat membru. Diferențele între valorile de report estimate și prețurile estimate de vânzare
înmulțite cu cantitățile în stoc estimate la sfârșitul anului fiscal dau sumele
globale de depreciere pe produs și pe stat membru în cauză.
5. Estimarea cantităților aflate în depozitare publică și valorile de report pe
produs și pe stat membru în sensul articolului 6 alineatul (1) se bazează
pe o comunicare a statelor membre trimisă Comisiei cel mai târziu pe
7 septembrie din anul n + 1, privind produsele aflate în stoc la 30 septembrie
din același an, incluzând următoarele elemente:
— cantitățile achiziționate în perioada cuprinsă între data de 1 octombrie a
anului n și data de 31 august a anului n + 1;
— cantitățile aflate în stoc la data de 31 august a anului n + 1;
— valoarea în euro a produselor aflate în stoc la data de 31 august a anului
n + 1;
— cantitățile estimate în stoc la data de 30 septembrie a anului n + 1;
— estimările cantităților achiziționate între 1 și 30 septembrie din anul
n + 1;
— valoarea estimată, în euro, a achizițiilor între 1 și 30 septembrie din anul
n + 1.
6. Valorile în monedă națională, comunicate de către statele membre din afara
zonei euro în vederea calculării deprecierii la sfârșitul anului fiscal, sunt
convertite în euro folosind cursurile de schimb aplicabile la momentul
calculării sumelor globale ale deprecierii la sfârșitul anului fiscal.
7. Comisia comunică sumele globale ale deprecierii pe produs fiecărui stat
membru în cauză pentru a le permite includerea acestor sume în ultima lor
declarație lunară de cheltuieli către FEGA din anul fiscal în cauză.

2006R0884 — RO — 29.06.2007 — 001.001 — 55
▼B
ANEXA IX
EVALUAREA STOCURILOR DE PRODUSE DE DISTILARE (ALCOOL
MIXT)
Costurile rezultate din comercializarea produselor de distilare prevăzute la articolele 35 și 36 din Regulamentul (CEE) nr. 822/87, ce vor fi luate în considerare
de către FEGA, sunt egale cu valorile de achiziție a alcoolurilor în cauză după
deducerea:
(a) veniturilor din vânzările alcoolurilor;
(b) contravalorii pierderilor cantitative care depășesc limita de toleranță;
(c) contravalorii cantităților lipsă ca urmare a furtului sau a altor pierderi identificabile;
(d) contravalorii cantităților deteriorate ca urmare a condițiilor de depozitare;
(e) contravalorii cantităților pierdute în accidente;
(f) garanțiilor executate în cadrul reglementării comunitare;
(g) altor venituri.
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ANEXA X
EVALUAREA CANTITĂȚILOR LIPSĂ
Valoarea cantităților lipsă, sub rezerva dispozițiilor speciale menționate la anexa
VII, se calculează în următoarele condiții:
(a) Atunci când limitele de toleranță privind depozitarea sau prelucrarea
produselor sunt depășite sau atunci când sunt constatate cantități lipsă ca
urmare a furturilor sau din alte cauze identificabile, valoarea cantităților
lipsă se calculează înmulțind aceste cantități cu prețul de intervenție
aplicabil fiecărui produs, în conformitate cu calitatea standard, în prima zi
a anului fiscal în curs, majorat cu 5 %.
În ceea ce privește alcoolul, prețul de intervenție este înlocuit cu prețul plătit
distilatorului, după deducerea unei sume echivalente cu ajutorul care i-a fost
plătit.
(b) Atunci când, în ziua constatării cantităților lipsă, prețul mediu de piață,
pentru calitatea standard în statul membru unde are loc depozitarea, este
mai mare decât 105 % din prețul de intervenție de bază, contractanții
rambursează agențiilor de intervenție prețul de piață constatat de statul
membru, majorat cu 5 %.
Prețul mediu de piață este stabilit de statul membru pe baza informațiilor pe
care le comunică periodic Comisiei.
Diferențele dintre sumele încasate în temeiul aplicării prețului pieței și
sumele contabilizate la FEGA prin aplicarea prețului de intervenție sunt
creditate la FEGA la sfârșitul anului fiscal, printre celelalte elemente de
credit.
(c) Atunci când cantitățile lipsă sunt constatate în urma transferului sau a transportului produselor de la un centru de intervenție sau de la un loc de depozitare, desemnat de agenția plătitoare, la un alt loc, iar când nu s-a stabilit o
valoare anume de reglementarea comunitară sectorială, valoarea acestor
cantități lipsă se stabilește în conformitate cu litera (a).
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ANEXA XI
LIMITE DE TOLERANȚĂ
1. Limitele de toleranță care acoperă pierderile cantitative ce rezultă din operațiunile normale de depozitare efectuate în conformitate cu normele sunt
stabilite pentru fiecare produs care face obiectul unei măsuri de depozitare
publică, după cum urmează:
— cereale

0,2 %

— orez nedecorticat, porumb, sorg

0,4 %

— zahăr

0,1 %

— alcool

0,6 %

— lapte praf degresat

0,0 %

— unt

0,0 %

— carne de vită și de mânzat

0,6 %

2. Procentul de pierderi admise cu ocazia dezosării cărnii de vită și de mânzat
este stabilit la 32. Acest procent se aplică tuturor cantităților dezosate pe
parcursul anului fiscal.
3. Limita de toleranță pentru pierderile cantitative admise pentru depozitarea de
produse de distilare, prevăzute la articolele 35 și 36 din Regulamentul (CEE)
nr. 822/87, este cea prevăzută pentru produsele de distilare menționate la
articolul 39 din regulamentul menționat anterior.
4. Limitele de toleranță prevăzute la alineatul (1) sunt stabilite ca procent din
greutatea reală, fără ambalaj, a cantităților intrate în stoc și recepționate în
cursul anului fiscal în cauză, plus cantitățile aflate în stoc la începutul anului
fiscal.
Aceste toleranțe se aplică cu ocazia controalelor fizice ale stocurilor. Ele sunt
calculate, pentru fiecare produs, pe baza tuturor cantităților depozitate de
agenția plătitoare.
Greutatea reală la intrare și la ieșire este calculată deducând din greutatea
constatată greutatea standard a ambalajului care este prevăzută în condițiile
de cumpărare sau, în cazul în care acestea nu sunt prevăzute, greutatea medie
a ambalajelor folosite de agenția plătitoare.
5. Limita de toleranță nu acoperă pierderile în numărul de ambalaje sau în
numărul de bucăți înregistrate.
6. Cantitățile lipsă ca urmare a furturilor sau a altor pierderi identificabile nu
sunt incluse în calcularea limitelor de toleranță prevăzute la alineatele (1) și
(2).
7. Limitele prevăzute la alineatele (1) și (2) sunt stabilite de Comisie.
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ANEXA XII
EVALUAREA PRODUSELOR DETERIORATE SAU DISTRUSE
1. Cu excepția cazurilor în care prevederile speciale ale reglementărilor comunitare dispun altfel, un produs este considerat deteriorat în cazul în care nu
mai îndeplinește condițiile de calitate aplicabile cu ocazia achiziționării.
2. Valoarea cantităților de produse deteriorate sau distruse se calculează în
funcție de natura cauzei în următoarele condiții:
(a) în caz de accidente, cu excepția cazurilor în care prevederile speciale
menționate la anexa VII dispun altfel, valoarea produselor se calculează
prin înmulțirea cantităților în cauză cu prețul de intervenție de bază
valabil, pentru calitatea standard, în prima zi a anului fiscal în curs,
redus cu 5 %;
(b) în caz de calamități naturale, valoarea cantităților afectate este stabilită
printr-o decizie specială a Comisiei luată în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1784/2003 sau, după caz, în conformitate cu procedura prevăzută
de articolul corespunzător din alte regulamente privind organizarea
comună a piețelor agricole;
(c) în caz de condiții neadecvate de conservare, datorate în special
neadaptării metodelor de depozitare, valoarea produsului este contabilizată în conformitate cu literele (a) și (b) din anexa X;
(d) în caz de perioadă prea îndelungată de depozitare, valoarea de contabilizare a produsului este stabilită cu ocazia punerii în vânzare a
produsului, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau, după caz, în
conformitate cu procedura prevăzută de articolul corespunzător din alte
regulamente privind organizarea comună a piețelor agricole.
Decizia privind vânzarea este luată fără întârziere în conformitate cu
legislația agricolă sectorială aplicabilă pentru produsul în cauză. Veniturile provenite din vânzare sunt înregistrate în contabilitate în luna de
ieșire a produsului.
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ANEXA XIII
NORME CONTABILE APLICABILE PRODUSELOR, INTRATE ÎN
STOC, A CĂROR RECEPȚIE ESTE REFUZATĂ
1. Cu excepția cazurilor în care prevederile speciale ale reglementărilor comunitare dispun altfel, cheltuielile de intrare, de ieșire, de depozitare și de
finanțare deja contabilizate pentru fiecare cantitate refuzată sunt deduse și
sunt înregistrate în cont separat, în următoarele condiții:
(a) cheltuielile de intrare și de ieșire care se deduc se calculează înmulțind
cantitățile refuzate cu sumele standard respective valabile în luna ieșirii;
(b) cheltuielile de depozitare care se deduc se calculează înmulțind cantitățile
refuzate cu numărul de luni scurse între intrare și ieșire și cu suma
standard valabilă în luna ieșirii;
(c) costurile financiare care se deduc se calculează înmulțind cantitățile
refuzate cu numărul de luni scurse între intrare și ieșire, după
deducerea numărului de luni de întârziere a plății valabil la intrare, cu
rata de finanțare în vigoare în luna ieșirii împărțit la 12 și la valoarea
contabilă medie de report valabilă la începutul anului fiscal sau în prima
lună de declarare, în cazul în care nu există o valoare contabilă medie de
report.
2. Costurile prevăzute la alineatul (1) sunt contabilizate la rubrica destinată
operațiunilor fizice din luna de ieșire.
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ANEXA XIV
SPECIMEN DE DECLARAȚIE LUNARĂ A DEPOZITARULUI CĂTRE AGENȚIA
PLĂTITOARE
(model)
DECLARAȚIE LUNARĂ DE STOC
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ANEXA XV
SPECIMEN DE DECLARAȚIE ANUALĂ A DEPOZITARULUI CĂTRE AGENȚIA
PLĂTITOARE
(model)
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ANEXA XVI
TABEL DE CORESPONDENȚĂ
Prezentul regulament

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 411/88

Prezentul regulament

Articolul 1

Anexa IV punctul II alineatele (2) și
(3)

Articolul 2 alineatul (1)

Anexa IV punctul II alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (1)

Anexa IV punctul II alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (2)

Anexa IV punctul II alineatul (6)

Articolul 2 alineatul (3)

Anexa IV punctul III alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (4)

Anexa IV punctul III alineatul (2)

Articolul 3

Anexa IV punctul I alineatul (1)

Articolul 4

Anexa IV punctul I alineatul (2)

Articolul 5

—

Articolul 6

—

Anexă

Apendice la anexa IV

Regulamentul (CEE) nr. 1643/89

Prezentul regulament

Articolul 1

Anexa VI punctul I alineatul (1)

Articolul 1a

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 2

Anexa VI punctul I alineatele (2)-(6)
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Regulamentul (CEE) nr. 1643/89

Prezentul regulament

Articolul 3

Articolul 2 alineatul (3) litera (c)

Anexă

Anexa V

Regulamentul (CEE) nr. 2734/89

Prezentul regulament

Articolul 1

Anexa IX

Articolul 2

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 3

Anexa XI alineatul (3)

Articolul 4

—

Regulamentul (CEE) nr. 3492/90

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 5

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (8)

Articolul 3

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2)

Anexa XI alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Anexa XI alineatul (6)

Articolul 4 alineatul (4)

Anexa XI alineatul (7)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2) litera (b)

Articolul 5 alineatul (2)

—

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (2) litera (d)

Articolul 5 alineatul (4)

Anexa XII punctul 1

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 6

Articolul 5 alineatul (2) litera (f)

Articolul 7

Articolul 9 alineatul (1) litera (a)

Articolul 8

—

Articolul 9

—

Articolul 10

—

Anexă, litera A

Articolul 4

Anexă, prima liniuță de la litera B

Articolul 9 alineatul (1)

Anexă, a doua liniuță de la litera B

Articolul 5 alineatul (2) litera (f)

Regulamentul (CEE) nr. 3597/90

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatele (1)-(3)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (4)

Anexa IV punctul III alineatul (3)
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Regulamentul (CEE) nr. 3597/90

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (4) al doilea
paragraf

Anexa IV punctul II alineatul (1)

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Anexa X

Articolul 2 alineatul (3)

Anexa XII

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (5) prima liniuță

Articolul 9 alineatul (2) al doilea
paragraf

Articolul 2 alineatul (5) liniuțele a
doua și a treia

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2) litera (a)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (2) litera (b)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (2) litera (c)

Articolul 4

Anexa VI punctul II alineatul (1)

Articolul 5

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2) litera (f)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2) litera (c)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (5)

Articolul 7 alineatele (2) și (3)

Anexa XIII

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 8

Articolul 9 alineatul (7)

Articolul 9

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 10

Articolul 6 alineatul (2) litera (e)

Articolul 11

Articolul 2 alineatul (3) litera (a)

Articolul 12

—

Anexă

Anexa VII

Regulamentul (CEE) nr. 147/91

Prezentul regulament

Articolul 1

Anexa XI alineatele (4) și (5)

Articolul 2

Anexa XI alineatele (1) și (2)

Articolul 3

Articolul 7 alineatul (2) litera (d)

Articolul 4

—

Articolul 5

—

Articolul 6

—
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Regulamentul (CEE) nr. 2148/96

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2 alineatele (2) și (3) literele
(a) și (b)

Articolul 2

Anexa II punctul III alineatul (1)

Articolul 3

Anexa II punctul II alineatul (2)

Articolul 4

Anexa I punctul A.I

Articolul 5

Anexa I punctul A.II

Articolul 6

Anexa II punctul II

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (3) litera (d)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (7)

Articolul 8

Anexa II punctul IV

Articolul 9

Articolul 2 alineatul (8)

Articolul 10

—

Articolul 11

—

Anexa I

Anexa XIV

Anexa II

Anexa XV

Anexa III

Anexa I litera B

