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ANAF:

Impozitarea persoanelor
fizice precizări importante
În anul 2018, până la data
de 15 iulie, sunt aşteptaţi să
depună declaraţia unică toate persoanele fizice care, potrivit legislaţiei vechi, aveau
obligaţia de a depune D 200
– „Declaraţia privind veniturile realizate din România”,
201 – „Declaraţia privind
veniturile realizate din străinătate” şi 221 – „Declaraţia
privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază
de norme de venit”.
Declaraţia unică se va depune anual, până la data de 15
martie, în principal de persoanele fizice care obţin venituri
din activităţi independente,
venituri din cedarea folosinţei
bunurilor (chirii), venituri din
tranzacţionarea de titluri financiare, venituri din activităţi
agricole (peste anumite valori)
impuse la norme de venit.
Pentru anul 2018, care este
un an de tranziţie de la vechiul
sistem la noul sistem, termenul
de depunere a declaraţiei unice va fi 15 iulie 2018. În anul
2018, până la data de 15 iulie
2018, sunt aşteptaţi să depună
declaraţia unică toate persoanele fizice care, potrivit legislaţiei vechi, aveau obligaţia
de a depune declaraţiile 200 –
„Declaraţia privind veniturile
realizate din România”, 201 „Declaraţia privind veniturile
realizate din străinătate” şi 221
- „Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”.
Urmare depunerii declaraţiei,
ANAF, pe de o parte va emite
decizie de definitivare a impozitului aferent anului 2017
(cu termen de plată, pentru o
eventuală diferenţă de impozit,
în 60 de zile de la comunicare),
iar pe de altă parte va înscrie
automat în evidenţa fiscală un
impozit pe venit estimat aferent anului 2018, corespunză-

Întreruperi energie
electrică
Săptămâna
02.04.2018-06.04.2018
1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru Aleșd
02.04.2018
08:00-15:00,
Loc.
Borșa, Chijic.
02.04.2018 09:00-17:00 Loc. Bălaia
(p).
2. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru Salonta
02.04.2018 08:00-16:00 Loc. Ciumeghiu (p), Cefa (p), Salonta cu str.:
Vasile Alecsandri, Balogh Péter,
Tompa Mihály (p), Batthyany Lajos
(p), Constituției, Olimpiadei, Darwin,
George Enescu, Roman Ciorogariu,
Alexandru cel Bun, Puskin, Tompa

tor veniturilor estimate a se
realiza în 2018.
Termenul unic de plată pentru impozitul aferent anului
2018 va fi 15 martie 2019, contribuabilul având posibilitatea
să efectueze până la această
dată plăţi, în ritmul şi în cuantumul dorit (au fost eliminate
termenele trimestriale de plăţi
anticipate în cursul anului.
ANAF nu va mai emite decizii
de plăţi anticipate şi nici decizii de regularizare pentru veniturile realizate începând cu
anul 2018). Tot până la data de
15 martie 2019, contribuabilul
va trebui să depună declaraţia
unică în care va declara veniturile realizate efectiv în anul
2018 (se definitivează astfel,
prin autoimpunere, impozitul
aferent anului 2018) şi va estima veniturile pe care preconizează a le realiza în anul 2019.
Declaraţia unică se va depune
numai prin sisteme electronice
de transmitere la distanţă, cu
titlu de excepţie - doar pentru
anul 2018 fiind permisă depunerea şi pe suport hârtie.

Mihály, Jóthe Gergely, Vasile Alecsandri, Menumorut, Győri Jakab, Ion
Ilariu, Radnóti Miklós, Aradului, M.
Sadoveanu, 22 Decembrie, Bajza József, Republicii, Regele Carol 1, Avram
Iancu, Șarcadului, Emile Zola, Decebal, Războieni, Regele Ferdinand.
4. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Beiuș - Punct de lucru Ștei
02.04.2018 09:00-17:00 Loc. Lazuri de Beiuș, Cușuiuș, Cucuceni,
Sudrigiu, Măgura Chișcău, Giulești,
Șuștiu, Colești, Briheni, Vașcău, Vărzarii de Sus, Vărzarii de Jos.
02.04.2018 08:00-16:00 Loc. Izbuc,
Chișcău.
5. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru
Oradea
02.04.2018 09:00-17:00 Loc. Sânmartin (p).
02.04.2018 09:00-17:00, Loc. Ora-

Contribuabilii care vor depune în anul 2018 declaraţia unică prin internet, până la data
de 15 iulie 2018, vor beneficia
de o bonificaţie fiscală de 5%
din impozitul plătit integral
până la data de 15 martie 2019.
O altă bonificaţie fiscală, tot
de 5%, se va acorda contribuabililor care achită integral, cu
anticipaţie, impozitul aferent
anului 2018, până la data de 15
decembrie 2018. În ceea ce priveşte CAS, potrivit prevederilor legale, se trece, similar cu
sistemul privind impozitul pe
venit, de la sistemul de stabilire a CAS de către ANAF (prin
decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul
CAS se efectuează de persoana
fizică prin declaraţia UNICĂ).
Se datorează CAS de persoanele fizice care obţin venituri din
activităţi independente şi din
drepturi de proprietate intelectuală. CAS nu se va datora de
pensionari şi nici pentru veniturilre din drepturi de proprietate intelectuală în situaţia în
care persoanele fizice respecti-

ve obţin şi venituri din salarii.
Persoana fizică va face evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CAS, în funcţie de venitul
estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat
în anul precedent). Astfel: dacă
venitul net estimat pentru anul
curent este mai mare sau egal
cu 22.800 lei, se va datora CAS
la un venit ales, dar nu mai mic
decât nivelul salariului minim
brut pe ţară (anual 25% * cel
puţin 1.900 lei * 12 luni); dacă
venitul net estimat pentru anul
curent este mai mic de 22.800
lei – nu este obligatorie plata
CAS (contribuabilul se poate
asigura opţional). Totuşi, în
situaţia în care în anul viitor,
odată cu depunerea declaraţiei finale, se constată depăşirea
plafonului atunci se va datora
CAS. Pentru veniturile din
drepturi de proprietate intelectuală estimate a depăşi, la un
singur plătitor, plafonul anual
de 22.800 lei, CAS se va reţine
de plătitor.
n Doina
ARONESCU-NEAGOE

dea cu str.: Izvorului (p), Piersicilor,
Nicolae Beldiceanu (p), Pasului, Frunzișului, Caișilor, Cireșilor, Vântului,
N.D. Cocea, Vișinului, Atelierelor,
B-dul. Dacia (p), Costache Negruzzi
(p), Băile Felix (p), Alexandru Odobescu, Dacia, Doina, Menumorut,
Spartacus, Episcop Ioan Suciu, Corneliu Coposu, Iza (p).
6. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Oradea - Punct de lucru
Rural
02-06.04.2018 09:00-17:00 Loc.:
Cetariu (p), Cordău (p), Almașu Mic
(p), Burzuc (p), Chioag (p), Santăul
Mare (p), Santăul Mic (p).

eni cu str.: Tudor Nicolae, Dealul Vecser Mic, Dealul Vecser Mare, Crișan.
12.04.2018
09:00-17:00,
Loc.
Roșiori (p), loc. Diosig cu str.: Livezilor, Moara, Dumbravei, Sucevei, 15
Octombrie, Avram Iancu, Argeșului.
13.04.2018 09:00-17:00, Loc. Săcueni cu str.: Leta Mare (p), 1 Decembrie, Înfrățirii, 1 Mai, Nicolae Iorga,
Avram Iancu; loc. Chereșeu.

Întreruperi energie
electrică
Săptămâna
10.04.2018-13.04.2018

1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru Săcueni
11.04.2018 09:00-17:00, Loc. Săcu-

Săptămâna
10.04.2018-13.04.2018

1. Centru Operațiuni Rețea
(mt+jt) Aleșd - Punct de lucru Săcueni
16.04.2018 09:00-17:00, Loc. Vășad
(p), loc. Valea lui Mihai - DN 19
19.04.2018 09:00-17:00, Loc. Șimian (p); Loc. Valea lui Mihai cu str. Mihai Eminescu, Zrinyi Miklos, Korosi
Csoma Sandor, Octavian Goga, Viilor, Gării, Kos Karoly, Hunyadi Janos,
Alfred Nobel, Horea, Brassai Samuel,
George Enescu, Agrotex SRL; trecere
de frontiera Valea lui Mihai (Vama),
Antena Orange.

S.C. VULTURUL NEGRU S.A. ORADEA
Piaţa Emanuil Gojdu, nr. 33, bl. A.7
Nr.Reg.Com.Bihor: J.05/161/1991
Cod fiscal: RO 55375

CONVOCATOR

În temeiul dispoziţiilor art. 18. alin. 1 al Statutului societăţii,
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C.
VULTURUL NEGRU S.A. Oradea convoacă pentru
data de 4 mai 2018, ora 10.00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. VULTURUL NEGRU S.A. Oradea, pentru a lua decizii privitoare la următoarele puncte
de pe ordinea de zi:
1. Analiza şi aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie al S.C. VULTURUL NEGRU S.A. Oradea,
privind activitatea pe anul 2017.
2. Analiza şi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la verificarea Bilanţului contabil şi al contului de profit şi pierderi la 31.12.2017.
3. Analiza şi aprobarea Bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2017.
4. Analiza şi aprobarea propunerilor Consiliului de
Administraţie al S.C. VULTURUL NEGRU S.A. Oradea, privind repartizarea profitului realizat în anul 2017.
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de
Administraţie.
6. Discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli şi al Planului de investiţii şi modernizări pe
anul 2018.
7. Împuternicirea unei persoane pentru negocierea şi
semnarea actelor necesare transferului de proprietate în
cadrul contractelor de vânzare-cumpărare de spaţii comerciale.
8. Împuternicirea Consiliului de Administraţie să negocieze şi să semneze contractele de închiriere, gajare,
concesionare privind spaţiile comerciale aparţinând firmei, precum şi înfiinţarea sau desfiinţarea a unuia sau mai
multor unităţi ale societăţii.
9. Împuternicirea unei persoane care să reprezinte S.C.
VULTURUL NEGRU S.A. Oradea, în adunarea generala
a societăţii unde S.C. VULTURUL NEGRU S.A. Oradea este acţionar.
10. Diverse.
Acţionarii îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunarea Generală Ordinară sunt cei înscrişi în Registrul Acţionarilor la data Adunării Generale Ordinare.
Adunarea Generală Ordinară va avea loc în Oradea, la
sediul societăţii din Oradea, Piaţa Emanuil Gojdu, nr. 33,
bl. A.7, în data de 4 mai 2018, ora 10.00.
În cazul în care cvorumul legal nu va fi atins, Adunarea
Generală se va ţine în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data
de 5 mai 2018.
Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi încheiate
la data de 31 decembrie 2017, raportul administratorilor
şi cenzorilor pot fi consultate de acţionari înainte cu 30
zile de data desfăşurării Adunării Generale Ordinare, la
sediul societăţii între orele 10.00 – 14.00.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE
Ec. Luciana Bar
(196)

S.C. OTL S.A. organizează
selecţie de personal pentru
funcţia de:
mŞOFERI

Condiţii:
- posesor certificat de pregătire profesională (CPC);
- posesor carnet de conducere D (C, E).
Candidaţii interesaţi pot depune o cerere,
însoţită de documente relevante în sensul celor de mai sus, la SECRETARIAT, str. Atelierelor, nr. 12.
Informaţii suplimentare la tel: 0259/42-3245, int. 416.
Persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.
Angajarea se va face pe perioadă nedeterminată.
(197)
Administratorul unic al S.C. ANA PANTIŞ S.A., cu sediul în Oradea, B-dul Dacia,
nr. 33, bl. AN55, judeţul Bihor, înmatriculată la O.N.R.C. sub nr. J05/806/1995, C.U.I.
RO7476517 convoacă pe data de 18.05.2018,
ora 12.00, la sediul societăţii, ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ, având următoarea ORDINE DE ZI:
1. Analiza şi aprobarea raportului de activitate al administratorului pe anul 2017;
2. Analiza şi aprobarea raportului comisiei
de cenzori pe anul 2017;
3. Aprobarea situaţiilor financiare pentru
exerciţiul financiar 2017;
4. Diverse.
Dacă nu se întruneşte majoritatea cerută de
lege pentru legalitatea constituirii adunării
generale a acţionarilor pe data de 18.05.2018
se convoacă o a doua adunare generală ordinară, pentru a doua zi, 19.05.2018, la aceeaşi
oră, acelaşi sediu şi aceeaşi ordine de zi. (195)

