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REGULAMENTUL COMISIEI (CEE) nr. 1915/83
din 13 iulie 1983
privind anumite norme de aplicare referitoare la evidenţa contabilă în scopul stabilirii
veniturilor exploataţiilor agricole
COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene,
având în vedere Regulamentul Comisiei 79/65/CEE din 15 iunie 1965 de creare a unei reţele de
culegere de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor
agricole în Comunitatea Economică Europeană1, modificat ultima dată de Regulamentul
Consiliului (CEE) 2143/812, în special art. 6 şi 9,
întrucât este necesar ca Regulamentul Comisiei nr. 184/66/CEE3, aşa cum a fost modificat de
Regulamentul (CEE) nr. 1860/824, să fie adaptat prezentei situaţii în care operează reţeaua de
date;
întrucât trebuie încheiat anual un contract între autorităţile competente desemnate de fiecare stat
membru şi serviciile contabile care nu aparţin unui departament administrativ prin care serviciul
contabil îşi asumă îndeplinirea obligaţiilor în conformitate cu normele comunitare; întrucât
contractul în cauză trebuie să includă prevederi referitoare la normele comunitare în cauză;
întrucât pentru a se asigura că rezultatele reţelei de date sunt prezentate în fiecare an la un
interval care nu este prea îndepărtat faţă de data la care sunt înaintate Comisiei primele fişe ale
exploataţiilor, perioada în care se poate încheia exerciţiul financiar trebuie să fie limitată;
întrucât termenul de înaintare a fişelor exploataţiilor trebuie stabilit astfel încât să permită
serviciior contabile, agenţiilor de legătură şi Comisiei să îşi îndeplinească sarcinile;
întrucât perioada de înaintare a fişelor trebuie calculată de la sfârşitul exerciţiului financiar la
care se referă;
întrucât, pentru a fi considerată completată corespunzător, fişa exploataţiei trebuie să conţină
date care sunt exacte faptic şi înregistrate şi prezentate în conformitate cu Regulamentul
Comisiei (CEE) nr. 2237/77 din 23 septembrie 1977 privind forma fişei exploataţiei care trebuie
utilizată în scopul determinării veniturilor exploataţiilor agricole5, modificat de Regulamentul
(CEE) nr. 3272/826;
întrucât retribuţia standard de plătit de către Comisie trebuie plătită pentru fişele contabile
completate corespunzător şi înaintate în termenul stabilit;

1

JO 109, 23.06.1965, p. 1859/65.
JO L 210, 30.07.1981, p. 1.
3
JO 213, 23.11.1966, p. 3637/66.
4
JO L 205, 13.07.1982, p. 10.
5
JO L 263, 17. 10. 1977, p. 1.
6
JO L 347, 07.12.1982, p. 10.
2

întrucât, ca rezultat al creşterii generale a costurilor şi al efectelor asupra costului completării
fişei exploataţiei, retribuţia necesită o revizuire la intervale regulate;
întrucât, pentru a îmbunătăţi executarea operaţiunilor financiare pe care le presupune plata
retribuţiei standard, este necesar să fie prevăzută plata în cont;
întrucât Regulamentul nr. 184/66 trebuie abrogat începând cu exerciţiul financiar 1984 şi noile
prevederi aplicate de la începutul aceluiaşi an;
întrucât comitetul comunitar pentru reţeua de date contabile nu a prezentat un aviz în termenul
stabilit de preşedintele comitetului,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Contractul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Regulamentul nr. 79/65/CEE conţine cel puţin clauzele
stabilite în anexă.
Articolul 2
Exerciţiul financiar de 12 luni consecutive prevăzut la pct. I lit. (a) din anexa II a
Regulamentului (CEE) nr. 2237/77 se încheie în perioada cuprinsă între 31 decembrie şi 30 iunie
inclusiv.
Articolul 3
După verificarea conţinutului, agenţia de legătură înaintează Comisiei toate fişele exploataţiei
prezentate în forma cerută de anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2237/77, cu titlu de
confidenţialitate, în cel mult 9 luni de la încheierea exerciţiului financiar la care se referă.
Dacă perioada de 9 luni îi permite unei agenţii de legătură să înainteze toate fişele exploataţiei
pentru care este răspunzătoare după 31 decembrie, ulterioară încheierii exerciţiului financiar,
agenţia de legătură înaintează Comisiei între 15 şi 31 decembrie toate fişele care au fost
completate corect şi care se află în posesia sa; restul fişelor se înaintează Comisiei la o dată
ulterioară, în termenul stabilit.
Articolul 4
Fişa exploataţiei este considerată a fi completată corect dacă:
-

conţinutul este corect faptic şi
datele contabile conţinute au fost înscrise şi sunt prezentate în conformitate cu
dispoziţiile Regulamentului (CEE) nr. 2237/77.
Articolul 5

1. Comisia plăteşte o retribuţie standard statului membru în cauză pentru fiecare fişă a
exploataţiei completată corect şi care i-a fost înaintată în termenul prevăzut în art. 3.
2. Retribuţia standard se plăteşte în două tranşe:

-

o plată în cont echivalentăcu 50% din retribuţie se plăteşte la începutul fiecărui
exerciţiu financiar al statului membru pentru numărul de exploataţii care au depus
fişe stabilite în anexa I a Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 1859/827;
soldul, calculat prin înmulţirea retribuţiei cu numărul de fişe ale exploataţiei
completate corect şi înaintate Comisiei şi scăzând din cost plata menţionată anterior,
se plăteşte în 6 luni de la primirea fişelor de catre Comisie.

3. Suma retribuţiei standard se stabileşte în conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 din
Regulamentul nr. 79/65/CEE.
Articolul 6
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua urmatoare publicării în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene.
Se aplică de la începutul exerciţiului financiar 1984.
Regulamentul nr. 184/66/CEE se abrogă. Rămâne aplicabil până la sfârşitul exerciţiului financiar
1983.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 1983.
Pentru Comisie
Poul DALSAGER
Membru al Comisiei
ANEXĂ
Termenii contractului prevăzuţi în art. 9 din Regulamentul nr. 79/65/CEE
Contractele încheiate între autoritatea competentă desemnată de către statul memebru şi
serviciile contabile care nu apaţin unui departament administrativ şi care au fost alese în
conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 79/65/CEE includ cel puţin următorii termeni,
exprimaţi în mod explicit:
- asumarea de către serviciul contabil a obligaţiei de a completa fişele exploataţiilor în
conformitate cu normele comunitare;
- asumarea de către serviciul contabil a obligaţiei de a înainta fişele exploataţiilor în
termenul prevăzut astfel încât să respecte normele comunitare;
- asumarea de către serviciul contabil a obligaţiei de a furniza agenţiei de legătură toate
informaţiile pe care aceasta le poate solicita cu privire la îndeplinirea sarcinilor sale;
- asumarea de către serviciul contabil a obligaţiei de a nu divulga nici o dată contabilă
şi nici alte detalii separate pe care le obţine în timpul îndeplinirii sarcinilor sale sau
care în mod incidental au legătură cu îndeplinirea sarcinilor sale în raport cu Reţeaua
de Informaţii Contabile Agricole şi asumarea de către toate persoanele implicate în
îndeplinirea unor astfel de sarcini a conformării faţă de aceleaşi obligaţii şi luarea
tuturor măsurilor necesare îndeplinirii acestor obligaţii.

7

JO L 205, 13.07.1982, p. 5.

