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ANAF:

S.C. Administraţia Domeniului
Public S.A. Oradea angajează
prin concurs:

Precizări privind
plafoanele ﬁscale

- 4 muncitori necaliﬁcați la Cimitirul Municipal pentru întreținere spații verzi.
- 4 muncitori necaliﬁcați pentru curățenie
în piețe.
Condiţii minime:
- minim 8 clase;
- capacitate deplină de exerciţiu şi stare de
sănătate adecvată postului;
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul personal al S.C. A.D.P. S.A. până la data de
18.05.2017, ora 9.00. Acestea vor conţine: cerere de înscriere la concurs, copie după actul de
identitate, copie după actul de studii și adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul personal al societăţii: Piața Emanuil Gojdu
nr.21 (la Piața Cetate), tel.: 0259-479148.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
informează
contribuabilii
referitor la plafoanele ﬁscale
care se aplică începând cu 1
ianuarie 2017, actualizate în
funcţie de cursul valutar din
31.12.2016.
Plafonul pentru încadrarea
la microîntreprinderi - cifra
de afaceri sub 100.000 euro
(cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în
euro este cel de la închiderea
exerciţiului ﬁnanciar precedent - la 31 decembrie 2016 a
fost de 4,5411, prin urmare plafonul este 454.110 lei. Plafonul
pentru care contribuabilii au
obligaţia înregistrării ca plătitor de TVA - cifra de afaceri
este de 65.000 euro. Astfel,
persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de
afaceri anuală, declarată sau
realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui
echivalent în lei se stabileşte la
cursul de schimb comunicat de
Banca Naţională a României
la data aderării şi se rotunjeşte
la următoarea mie, respectiv
220.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special
de scutire). Plafonul pentru a
trece de la TVA la încasare la
TVA normal - cifra de afaceri
este de 2.250.000 lei. Nu sunt
considerate operaţiuni impo-

zabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri
care îndeplinesc printre altele
şi condiţia ca valoarea totală a
acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul
anului calendaristic curent sau
nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro (34.000
lei la cursul valutar de schimb
comunicat de Banca Naţională
a României la data aderării).
În ceea ce priveşte plafonul
pentru trecerea de la plătitor
trimestrial de TVA la plătitor
lunar, aceasta este cifra de

afaceri de 100.000 euro (contravaloarea în lei se determină
pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru
data de 31 decembrie a anului
2016, respectiv 4,5411). Astfel
plafonul la 2017 este de 454.110
lei.
Contribuabilii pentru
care venitul net se determină
pe bază de norme de venit și
care în anul ﬁscal anterior au
înregistrat un venit brut anual
mai mare decât echivalentul în
lei al sumei de 100.000 euro,
începând cu anul ﬁscal următor, au obligația determinării
venitului net anual în sistem

real. Legat de vânzările la distanţă, plafonul de la art. 275
alin. (2) lit. a) din CF este de
35.000 euro. Contravaloarea
în lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării
şi se rotunjeşte la cifra miilor,
rotunjire care se face prin majorare, când cifra sutelor este
egală cu sau mai mare decât
5, şi prin reducere - când cifra
sutelor este mai mică decât 5,
prin urmare plafonul este de
118.000 lei.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Pentru program parţial,

Fructele și legumele din
Plata contribuţiilor la nivelul piețe – veriﬁcate de MADR
salariului minim brut
Măsura din Programul
de convergenţă ar obliga
societăţile care au angajaţi
cu program parţial de muncă să plătească contribuţii
la nivelul salariului minim
brut pe ţară.
Programului de convergenţă 2017-2020, publicat de
Ministerul Finanţelor Publice
(MFP), are la bază prevederile cadrului macroeconomic
actualizat pentru perioada
2017-2020.
Una dintre măsurile luate
pentru creşterea veniturilor
bugetare ar putea ﬁ introducerea obligaţiei de plată de la
data de 1 iunie 2017 a contribuţiilor datorate de angajatori
la nivelul salariului minim
brut pe ţară garantat în plată

pentru salariaţii cu timp parţial de muncă cu salariul sau
cu venituri realizate sub nivelul de 1.450 lei şi care nu
desfăşoară în acelaşi timp şi
o activitate salarială cu normă
întreagă.
Practic această măsură ar
obliga societăţile care au angajaţi cu program parţial de
muncă să plătească contribuţii la nivelul salariului minim
brut pe ţară – de 1.450 lei începând cu 1 februarie 2017.
În situaţia în care se va implementa, de această măsură
vor ﬁ afectaţi angajatorii, deoarece cheltuielile cu salariile
angajaţilor, respectiv cu impozitele şi contribuţiile, vor creşte semniﬁcativ.
 Doina A. NEAGOE

Acţiunea are loc pentru a
întări ordinea şi disciplina în
toate pieţele agroalimentare
din România şi, în principal,
pentru informarea corectă a
populaţiei cu privire la provenienţa şi calitatea legumelor şi fructelor în special.
Experții Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(MADR) vor veriﬁca începând cu perioada următoare
toate pieţele agroalimentare
şi en gros din Bucureşti şi din
municipiile din toate judeţele,
aceste acţiuni având un caracter permanent. Obiectivele
controalelor care urmează a ﬁ
desfăşurate vizează: indicarea
corectă a provenienţei tuturor
cantităţilor de legume şi fructe
expuse la comercializare prin
aﬁşarea localităţii de producţie

din România sau a ţării de provenienţă pentru produsele din
import; identiﬁcarea şi sancţionarea tuturor substituirilor de
origine a tomatelor, castraveţilor, ardeilor, vinetelor, fructelor etc.; legalitatea deţinerii
atestatelor de către comercianţi, precum şi a modului de
eliberare a acestora de către
primării; existenţa unui spaţiu
delimitat şi marcat distinct, de
minim 40% pentru producătorii agricoli autohtoni, persoane
ﬁzice în toate pieţele agroalimentare din România; informarea corectă a tuturor consumatorilor privind originea şi
caracteristicile produselor pe
care le achiziţionează. Astfel
de veriﬁcări se desfăşoară permanent în baza unei tematici
de control aprobat de MADR.
 Doina A. NEAGOE

Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului
de mediu
SC ELECTRICA SA-SDEE Oradea,
anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Injecţie de putere în localitatea Sânmartin, zona cartier Lotus”,
propus a se realiza în comuna Sânmartin –
zona cartier Lotus, judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot
ﬁ consultate la sediul autorităţii competente
pentru Protecţia Mediului Oradea - Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Bihor – Oradea,
B-dul Dacia, nr.25/A, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului Oradea, B-dul Dacia, nr.25/A. (381)

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 15.05.2017-19.05.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
15.05.2017 08:00-15:00 Loc.: Fâșca (p), Șuncuiuș (p),
Beznea (p).
15.05.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
15.05.2017 09:00-15:00 Loc. Cubulcut cu nr. 1-33; 8185; 93-112; 120-157; 160-165; 166-250; 270-394.
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
15.05.2017 09:00-16:00 Loc.: Beiuș cu str.: Pandurilor,
Finișului, Târgul Mic, Plopilor, 1 Decembrie 1918, Niculiță Papp, Mizieșului; Loc. Hodișel, Loc. Șoimi.
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
15.05.2017 08:00-16:00 Loc. Salonta cu str: Bólyai
János, Bihorului, Eminescu, Jókai Mór, Dózsa György,
Bem József, Tudor Vlamirescu, Iancu de Hunedoara,
Crișan, Gheorghe Barițiu, Lăutarilor, Mircea cel Bătrân,
Louis Pasteur, Leonardo da Vinci, Lacul Roșu, Dankó
Pista, Reményik Sándor, Royvány György, Kölcsei Ferenc, A.I. Cuza, Petru Rareș, Bercsényi Miklós, Bartók
Béla, Ceaikovski, Titu Maiorescu, Barbu Șt. Delavrancea, Ciprian Porumbescu, Traian Vuia, 9 Mai.
5. Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
15.05.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea cu str: Vasile
Alecsandri, Al. Cazaban, Salcâmilor, Meșteșugarilor,
Ovid Densușianu, Erofte Grigore, I. Bogdan, Macului,
Cartier Podgoria (p), Gheorghe Doja (p), Peței, Depozitelor, Căii Ferate, Căprioarei, Rampei, Constanței, Oituz,
Magelan, Izvorului, A. Bena, Emil Gârleanu, Depoului,
Herculane, Războieni.
6. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
15.05.2017 09:00-17:00 Localitățile: Cihei, Fughiu,
Cetariu, Cheriu.

Vă aşteptăm
şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi
achitate şi la Punctul de preluare deschis
lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada
Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri, între
orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele
16.00-18.00.

