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I.

FOARTE IMPORTANT E

Hotărârea nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42
din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
33/2018 privind stabilirea contravențiilor care
intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017,
precum și a modelului planului de remediere –
MO 777, 10 septembrie 2018
OUG 81 pentru modificarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul și indemnizația lunară pentru creșterea
copiilor - MO 792, 13 septembrie 2018

Detaliile au fost transmise in informarea din 12 septembrie.

În categoria veniturilor care se iau în considerare la stabilirea dreptului la concediu pentru
creșterea copilului și dreptul la indemnizația lunară, s-au reintrodus veniturile din
proprietate intelectuală. Potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal prin OUG 18/2018 (intrat
în vigoare la 23.03.2018), veniturile din drepturi de autor au fost scoase din categoria
veniturilor din activități independente și prin urmare nu se mai luau în considerare la
stabilirea drepturilor mai sus menționate.
OUG 81 corectează acest efect și le reglementează separat. Începând cu 17.09.2018,
veniturile care se iau în considerare la stabilirea indemnizațiilor lunare pentru creșterea
copilului, sunt:





venituri din salarii și asimilate salariilor,
venituri din activități independente,
venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe
venit.

Beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului, părintele care realizează venituri
cel puțin 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. La determinarea bazei de
calcul, se va avea în vedere venitul realizat pe fiecare categorie de venit din cele
menționate mai sus, din care se scad contribuțiile sociale datorate și impozitul pe venit,
dacă acesta s-a datorat.
Dacă s-au realizat concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse de venituri,
se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate.
Persoanele cărora, ulterior datei de 23.03.2018, nu le-au fost luate în considerare
veniturile din drepturi de proprietate intelectuală la stabilirea indemnizației pentru creșterea
copilului, pot depune documente doveditoare privind realizarea acestor venituri, la
Agențiile pentru plăți și inspecție socială, în termen de 60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanțe, pentru recalcularea indemnizației.
Indemnizația recalculată se aplică doar pentru perioada de după 17.09.2018 și nu pentru
perioada anterioară. Diferențele rezultate se vor achita până la data de 31.12.2018.

Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor
reglementări contabile – MO 792, 17 septembrie
2018

Detaliile au fost transmise în informarea din 19 septembrie.
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Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și
obligațiile personalului autorităților și instituțiilor
publice pe perioada delegării și detașării în altă
localitate, precum și în cazul deplasării în
interesul serviciului – MO 797, 18 septembrie
2018
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Începand cu 01 ianuarie 2019, se majorează alocația zilnică de delegare care poate fi
acordată salariaților instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă
localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului. Persoana delegată într-o
localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea în care își are locul permanent
de muncă și care nu se poate înapoia la sfârșitul zilei de lucru beneficiază de o alocație
zilnică de delegare compusă din:
1. Valoarea indemnizației de deplasare se majorează la 20 lei/zi. Astfel, suma care
se poate acorda salariaților/altor persoane asimilate acestora de către societățile
comerciale, persoane juridice private, devine 50 lei/zi. Societățile pot acorda și peste
această limită, însă pentru ceea ce depășește, suma va fi considerată avantaj în
natură la salariat.
2. Alocația de cazare (în limita căreia trebuie să își acopere cheltuielile de cazare)
poate fi în valoare de 230 de lei/zi. Conform reglementărilor în vigoare, aceștia
beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare (cheltuieli ce trebuie justificate cu
documente justificative, emise de structurile de primire turistice, în anumite condiții).
În ceea ce privește acordarea unei astfel de alocații salariaților/altor persoane
asimilate acestora de către societățile comerciale, persoane juridice private, conform
reglementărilor fiscale în vigoare, nu sunt venituri impozabile la salariat sumele
primite de salariați, potrivit legii, pe perioada delegării/detașării, în interesul
serviciului, primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare. Prin
urmare, Codul Fiscal nu conține prevederi cu privire la tratamentul fiscal al alocației
de cazare. Astfel că, acordarea sa personalului societăților comerciale, persoane
juridice private, ar fi considerat avantaj în natură la salariat. Până la
clarificări/amendamente viitoare, recomandăm societăților comerciale, persoane
juridice private, decontarea cheltuielilor cu cazarea pe baza documentelor
justificative.

Ordinul nr. 1943/4869/2018 privind modificarea și
completarea Clasificării ocupațiilor din România
- nivel de ocupație (șase caractere), aprobată
prin Ordinul ministrului muncii, familiei și
protecției sociale și al președintelui Institutului
Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 – MO
810, 21 septembrie 2018

Se completeaza lista ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale - nivel de ocupaţie
(şase caractere), cu următoarele ocupații:
Denumire ocupaţie

Cod COR

expert dezvoltare durabilă

242232

inginer auditor/evaluator sisteme de management de mediu

214311

inginer de cercetare în protecţia mediului

214309

inginer în gestiunea integrată a deşeurilor municipale/industriale

214307

inginer mecatronist

214491

inginer pentru controlul poluării mediului

214306

inginer sisteme de transport operaţional

214493
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inginer sisteme informatice pentru instalaţii şi procese de depoluare
inginer tehnologii informatice în protecţia mediului
inginer tehnolog în protecţia mediului
inginer utilaje gospodărie comunală şi ecologizare/salubrizare
instructor în poligonul de tragere
logistician în transporturi
manager sisteme de transport
recepţioner-distribuitor
specialist operare sisteme de poziţionare dinamică
surveyor maritim
surveyor fluvial
tehnician mentenanţă a sistemelor de poziţionare dinamică

214310
214308
214305
214492
342309
214955
132454
432113
214945
311538
311539
311537

II. INFORMATIVE
Ordinul nr. 2117/2018 privind aprobarea
modelului și conținutului formularelor și
documentelor utilizate în activitatea de verificare
a situației fiscale personale – MO 766, 05
septembrie 2018

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare utilizate în activitatea de verificare a
situației fiscale personale a unei persoane fizice.

Ordinul 105 pentru aprobarea Normelor privind
înregistrarea auditorilor financiari şi a firmelor
de audit în Registrul public electronic al
auditorilor financiari şi firmelor de audit – MO
801, 19 septembrie 2018

Normele reglementează înregistrarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în Registrul
public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit (denumit Registrul public
electronic).
Autoritatea competentă responsabilă cu reglementarea activităţii de înregistrare şi cu
întocmirea, actualizarea şi publicarea Registrului public electronic este Autoritatea pentru
Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (denumită ASPAAS).

