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Foarte important

Legea nr. 93/2019 pentru
aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.
96/2018 privind prorogarea
unor termene, precum și
pentru modificarea și
completarea unor acte
normative - MO 354,
08.05.2019 

Termenul în care contractul individual de muncă existent încetează de
drept s-a redus de la 60 de zile calendaristice, la 30 de zile calendaristice
anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard (65 de ani) și a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare.

 

 

Ordonanța de urgență nr.
31/2019 privind acordarea
unor facilități fiscale și pentru
modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, pentru
completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.
11/2018 pentru adoptarea
unor măsuri bugetare și
pentru modificarea Legii-
cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului
plătit din fonduri publice - MO
403, 28.05.2018

S-a prelungit cu 120 de zile termenul de plată pentru obligațiile fiscale
aferente veniturilor realizate de persoane fizice în perioada 2014 – 2017,
noul termen de plată devenind 19 septembrie 2019. Termenul se aplica
deciziilor comunicate anterior datei de 23.05.2019.

S-a redus cota de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă
valoare calitativă, respectiv de alimente montane, eco sau produse
tradiționale. Pentru a se aplica cota redusa de 5% produsele trebuie să
fie autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar livrarea
trebuie să fie însoțită de copia documentului de
recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu
excepția livrării efectuate către consumatorul final.

Ordinul nr.
2165/837/743/2019 pentru
aprobarea modelului,
conținutului, modalității de
depunere și de gestionare a
formularului 112 "Declarație
privind obligațiile de plată a
contribuțiilor sociale,
impozitului pe venit și
evidența nominală a
persoanelor asigurate - MO
404, 28.05.2019

Se aduc urmatoarele modificari formularului 112:

- se introduce în formular obligația de plată a CAS asupra
remunerațiilor încasate de zilieri, cu modificarea corespunzătoare a
nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4;

- se modifica și completeaza secțiunea E4 ”Destinația sumelor pentru
acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/ unor
entități nonprofit/unități de cult reprezentând o cotă de până la 3,5% din
impozit.

Informativ

Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind
prorogarea unor termene, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative
Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind
prorogarea unor termene, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative -
MO 354, 08.05.2019 

S-a redus (de la 60 de zile calendaristice, la 30 de
zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de
vârstă standard și a stagiului minim de cotizare
pentru pensionare) termenul în care contractul
individual de muncă existent încetează de drept.

S-a introdus posibilitatea ca pe baza unei cereri
formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii
cumulative a condițiilor de vârstă standard și a
stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu
aprobarea angajatorului, salariatul să poată fi
menținut în aceeași funcție maximum 3 ani peste
vârsta de 65 de ani, cu posibilitatea prelungirii
anuale a contractului individual de muncă
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