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Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Cotele care se aplică în 2019
Microîntreprinderile care
au salariaţi cu timp parţial
pot aplicã cota de 1% doar
dacă fracţiunile de normă,
însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi.

Potrivit prevederilor legale,
o microîntreprindere este, în
anul 2019, o persoană juridică
română care îndeplinește, în
mod cumulativ, la data de 31
decembrie a anului ﬁscal 2018,
următoarele condiții esențiale
prevăzute de Codul ﬁscal: a realizat venituri care n-au depășit
echivalentul în lei a un milion
de euro (cursul de schimb folosit e cel valabil la închiderea
exercițiului ﬁnanciar în care
s-au înregistrat veniturile);
capitalul social este deținut de
persoane, altele decât statul și
unitățile administrativ-teritoriale; nu se aﬂă în dizolvare,
urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului
sau la instanțele judecătorești.
Impozitul pe veniturile microîntreprinderii sau, mai simplu,
impozitul micro trebuie aplicat
din anul ﬁscal următor celui în
care sunt îndeplinite condițiile
de mai sus. Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt următoarele:
1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai mulţi
salariaţi; 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi. În vederea aplicării acestor
cote, salariatul reprezintă o
persoană angajată cu contract
individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr.
53/2003 - Codul muncii, însă
condiţia se consideră înde-

SC ADP SA organizează, în data de
04.03.2019, ora 12.00, la sediul social din Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 5, jud. Bihor, o
procedură de licitație publică cu strigare
pentru spațiile comerciale nr. 28, 30, 34, 35,
36, 37, 38 din Piața 100.
Suprafața ﬁecărui spațiu este de 54 mp,
prețul de pornire a licitației ﬁind de 30 lei/mp/
lună.
Garanția de participare este egală cu prețul
de pornire/spațiu.
EDILUL S.A. Beiuş,

plinită şi în cazul microintreprinderilor care: au persoane
angajate cu contract individual
de muncă cu timp parţial dacă
fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme
întregi; au încheiate contracte
de administrare sau mandat,
potrivit legii, în cazul în care
remuneraţia acestora este cel
puţin la nivelul salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată. Aşadar, microintreprinderile care au salariaţi
cu timp parţial pot aplica cota
de 1% doar dacă fracţiunile de
normă, însumate, reprezintă
echivalentul unei norme întregi. Spre exemplu, o microintreprindere cu doi salariaţi cu normă de 2 ore/zi va aplica cota de
3%, însă o microintreprindere

cu doi salariaţi cu normă de 4
ore/zi va aplica cota de 1%.
În cazul în care, în cursul
anului ﬁscal, numărul de salariaţi se modiﬁcă, cotele de
impozitare se aplică în mod
corespunzător, începând cu
trimestrul în care s-a efectuat modiﬁcarea, potrivit legii.
Pentru
microîntreprinderile
care au un salariat şi care aplică cota de impozitare de 1%,
al căror raport de muncă încetează, condiţia referitoare la
numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul
aceluiaşi trimestru este angajat
un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată
nedeterminată sau pe durată
determinată pe o perioadă de
cel puţin 12 luni. Pentru microintreprinderile care nu au ni-

ciun salariat, în situaţia în care
angajează un salariat, în scopul
modiﬁcării cotelor de impozitare de la 3% la 1% noul salariat trebuie angajat cu contract
individual de muncă pe durată
nedeterminată sau pe durată
determinată pe o perioadă de
cel puţin 12 luni. Calculul și
plata impozitului micro se fac
trimestrial, până la data de 25
a lunii următoare trimestrului
pentru care se calculează impozitul. Cu alte cuvinte, aceste termene sunt, pentru anul
2019, următoarele: 25 aprilie
2019, pentru trimestrul I; 25
iulie 2019, pentru trimestrul II;
25 octombrie 2019, pentru trimestrul III; 27 ianuarie 2020,
pentru trimestrul IV.
Doina
ARONESCU-NEAGOE

MFP. În luna ianuarie,

AFM. Montarea panourilor fotovoltaice

Potrivit datelor publicate de Ministerul
Finanțelor Publice (MFP), bugetul general
consolidat a încheiat luna ianuarie cu un
excedent de 0,7 miliarde de lei, respectiv
0,07% din PIB.
Veniturile bugetului general consolidat au
totalizat 25,8 miliarde lei, reprezentând 2,5%
din PIB, comparativ cu 2,4% din PIB în 2018.
Procentual, veniturile au fost cu 15,1% mai
mari, în termeni nominali, față de luna ianuarie 2018. S-au înregistrat creșteri față de luna
ianuarie a anului precedent în cazul încasărilor din accize (+38%), contribuții de asigurări
(+32,3%), TVA (+23,1).
S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din
impozitul pe salarii și venit cu 37,6% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a
cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%,
măsură care s-a reﬂectat în încasări începând
cu luna februarie 2018. Sumele de la UE în
contul plăților efectuate au fost de 1,2 miliarde
lei. Cheltuielile bugetului general consolidat
au fost în sumă de 25,09 miliarde lei, cu 22,7%
mai mari față acceași lună a anului precedent.
 Doina A. NEAGOE

Mediu a prelungit sesiunea de înscriere în vederea validării instalatorilor
în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie
electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională până
la data de 15 martie 2019 - se arată
într-un comunicat al AFM.
Pentru programul guvernamental
prin care românii pot primi până la
20.000 de lei subvenţie pentru montarea de panouri fotovoltaice pe casă,
pentru producerea energiei electrice,
până la începutul acestei săptămâni, se
înscriseseră circa 40 de ﬁrme de instalatori. În aceste condiții, Administrația
Fondului de Mediu a prelungit termenul de înscriere de la 1 martie la 15
martie. “Înscrierea persoanelor ﬁzice
în cadrul programului se va face la unul
dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM,

Excedentul bugetului Termen nou pentru înscrierea
instalatorilor
general consolidat
Administrația Fondului pentru după încheierea etapei de validare a in-

stalatorilor și publicarea listei acestora
pe site-ul instituției, numai în interiorul
sesiunii de înscriere organizate pentru
persoanele ﬁzice și în limita bugetului aprobat”, se mai arată în informarea AFM. Ministerul are la dispoziţie
un buget de 100 de milioane de euro
prin Programul Operaţional Regional
pentru montarea de celule fotovoltaice
la peste 60.000 de unităţi locative din
ţară. În programul de instalarea a panourilor fotovoltaice, persoanele ﬁzice
pot primi o subvenţie de 20.000 de lei
dacă îşi instalează un sistem fotovoltaic. Potrivit programului, ﬁnanţarea nerambursabilă pentru această achiziţie
este de 90 %. Fiecare panou fotovoltaic
are o putere instalată de 3 kW, iar ﬁecare gospodărie va putea să folosească
energia electrică produsă de panoul fotovoltaic, în timp ce surplusul va putea
ﬁ distribuit în reţeaua naţională.
 Doina A. NEAGOE

cu sediul în Beiuş, str. Horea, nr. 9, jud. Bihor
organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi:
- 1 post - lucrător operativ autocompactoare
(gunoier )/studii generale, cu contract de muncă
pe perioadă determinată – Compartiment salubritate.
Calendarul organizării concursului - Concursul se organizează la sediul EDILUL S.A. astfel :
- 15.03.2019, ora 14.00, termen depunere dosare, 20.03.2019, ora 10.00 proba practică pentru postul
de lucrător operativ autocompactoare (gunoier), interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei practice.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de Art. 3 din H.G. 286/2011
privind principiile generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant, cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
Condiţii speciale dosar înscriere concurs lucrător
operativ autocompactoare – gunoier
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de 14.03.2019, ora 14.00, la secretariatul societăţii un dosar care va cuprinde următoarele documente:
- cerere înscriere la concurs; - copia actului de
identitate ; - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor; - carnetul de muncă sau după caz,
adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie, - adeverinţă de la medicul de familie care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare, - curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
S.C. EDILUL S.A. între orele 8.00- 14.00, sau la
telefon 0259/32-19-23, sau pe site-ul EDILUL S.A.
www.edilulbeius.ro
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor

- anunţă publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei de încadrare conform prevederile H.G.
nr. 1076/2004, „PUZ – CONSTRUIRE SPAŢIU
COMERCIAL (MAGAZIN PENNY)”, propus a
se realiza în comuna Oşorhei, satul Oşorhei, nr.
cad. 60163, jud. Bihor, titular: ALIEN CONCEPT
ELECTRONICS S.R.L.,
Comitetul Special Constituit întrunit a decis încadrarea planului în categoria celor pentru care nu
este necesară evaluarea de mediu, planul urmând a
ﬁ supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat
privind decizia etapei de încadrare se depun în
scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor,
Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, telefon 0259/44-4590, fax. 0259-40-65-88, până la data de 10.03.2019.
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
- anunţă publicul interesat că, în urma parcur-

gerii etapei de încadrare conform prevederile H.G.
nr. 1076/2004, „PUZ -PARCELARE TEREN”,
propus a ﬁ realizat în mun. Oradea, str. Cedrilor,
nr. cad. 196777,196776, 8609, jud. Bihor,
titular: PAROHIA REFORMATĂ ORADEAEPISCOPIA BIHOR şi SZEKERES ALEXANDRU, cu sediu în mun Oradea, str. Dealului, nr.
20, județul Bihor
Comitetul Special Constituit întrunit a decis încadrarea planului în categoria celor pentru care nu
este necesară evaluarea de mediu, planul urmând a
ﬁ supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat
privind decizia etapei de încadrare se pot transmite în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, telefon
0259/44-45-90, fax. 0259-40-65-88, până la data
de 11.03.2019.
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