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Cumpărătorul
reprezintă o întreprindere sau o grupare care cumpără lapte de la producătorul
deţinător de cotă de livrări:
pentru a-l supune uneia sau mai multor
operaţiuni de colectare, ambalare, stocare şi răcire
sau prelucrare, inclusiv sub formă de subcontractare;
pentru a-l ceda uneia sau mai multor
întreprinderi care tratează sau prelucrează laptele
sau alte produse lactate.
Pentru a desfăşura activitatea de cumpărător de lapte acesta trebuie să fie
aprobat de autoritatea competentă – APIA.

Declaraţia Anuală cuprinde:
- Cota individuală a producătorului;
- Conţinutul de grăsime al cotei individuale;
- Cantitatea de lapte fizic livrată, pe întregul an
de cotă;
- Conţinutul de grăsime aferent laptelui livrat;
- Reducerea datorată anului bisect;
- Cantitatea de lapte livrată, ţinând cont de
reducerea pentru anul bisect;
- Corecţia aplicată pentru grăsime, ţinând cont de anul bisect;
- Cantitatea de lapte livrată şi corectată cu grăsimea, luând în considerare anul
bisect.
Pentru cumpărătorii de lapte care nu depun la termen declaraţia anuală privind
cantităţile achiziţionate, sunt calculate penalităţi pentru fiecare zi calendaristică
de întârziere, începând cu data de 15 mai.
Penalitatea reprezintă suma corespunzătoare taxei datorate pentru o depăşire de
0,01 % din cantităţile de lapte care i-au fost livrate de producători pentru fiecare zi,
calendaristică de întârziere.
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Suma trebuie să fie cuprinsă între 100 şi 100.000 EUR.
Pentru cumpărătorii care nu depun declaraţia anuală, APIA retrage autorizarea sau
solicită plata unei sume proporţionale cu cantitatea de lapte estimată pe baza
cotelor înregistrate la aceştia. Suma rezultă din înmulţirea cantităţii de lapte în
cauză cu valoarea taxei pe excedent (27.83 euro/100 kg lapte).

Cumpărătorul trebuie să:

-

- să colecteze de la producători contribuţiile datorate în
scopul achitării taxei;
- să plătească, către APIA, taxa pe excedent în cazul
depăşirii cotei naţionale;
- să efectueze la sfârşitul fiecărui an de cotă, pentru
fiecare producător, un decont care prezintă cel puţin
cantitatea şi procentul de grăsimi al laptelui livrat;
- să trimită declaraţia lunară până la data de 25 a fiecărei
luni, privind cantităţile de lapte cumpărate şi conţinutul de grăsime al acestora;
să trimită declaraţia anuală până la data de 14 mai, inclusiv;
să achite, în numele producătorilor, înainte de 1 septembrie, contravaloarea
depăşirii cotelor;
să păstreze timp de trei ani, la dispoziţia autorităţii competente, de la sfârşitul
anului de cotă toate documentele cu privire la producător;
să înregistreze toate cantităţile de lapte care îi sunt livrate.

Legislaţia care reglementează
sistemul Cotei de lapte:
•
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007, de instituire a unei organizări
comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice
referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul
unic OCP, cu modificările şi completările ulterioare);
3

•
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 595/2004 din 30 martie 2004, privind
stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1788/2003,
cu modificările şi completările ulterioare;
•
Hotărârea Guvernului nr. 852 din 28 iunie 2006 privind aprobarea
Metodologiei gestionării cotelor de lapte de vacă în România;
•
Ordinul de Ministru nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de
aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru
aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, bd. Carol nr. 17, Sector 2, Bucureşti sau puteţi vizita pagina
oficială web a Agenţiei: la adresa:
http://www.apia.org.ro/mpi_lapte.htm
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