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Bine de știut la început de an

→ Concedierea în 2019. Redacția noastră a identificat zece situații în care
angajatorului îi este interzis să dea afară anumite categorii de salariați. De
exemplu, nu pot fi concediate gravidele sau mamele aflate în concediul pentru
creșterea copilului, însă regula se aplică și angajaților aflați în concediul
medical ori în cel de odihnă.

Legislație: noutățile zilei

→ Plată ore suplimentare polițiști. Un proiect de ordin al Ministerului
Internelor detaliază cum vor beneficia polițiștii de banii pentru munca
suplimentară în anul ce tocmai a început. Ca să se aplice, regulile trebuie
aprobate și publicate în Monitorul Oficial.

Campanii informative pe domeniul muncii

→  Ghid de SSM pentru angajatori.  Specialiștii Eurofin Consult subliniază că
accidentele de muncă și bolile profesionale pot afecta activitatea unei
companii. Din acest motiv, firmele care acordă importanță SSM-ului au de
câștigat.

 + Citește celelalte materiale din serie
  

→  Diurne 2019: dosar fiscal.  În seria noastră pe indemnizațiile de delegare
și detașare, avem astăzi un articol despre acordarea diurnei pentru șoferii
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care activează în domeniul transportului internațional.
 + Citește celelalte materiale din serie

  
→ Noua lege a tichetelor valorice. Din seria noastră referitoare la biletele de
valoare pe care le pot acorda angajatorii, am scris azi despre voucherele de
vacanță. De reținut că noile reguli se vor aplica din 2021, astfel că până
atunci rămân valabile prevederile OUG 8/2009.

Informații utile la birou

→ Termen important: nu uita că mâine este ultima zi în care trebuie
raportate în Revisal majorările salariului minim brut care s-au făcut la data
de 1 ianuarie 2019.

  
→ Facturarea în 2019. Facturile se emit, conform legislației fiscale în vigoare,
pentru livrările de bunuri și pentru prestările de servicii. Aceste document stau,
practic, la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economice ale
firmelor și PFA-urilor.

 + Registrele contabile obligatorii pentru PFA-uri în 2019
  

→ Etapele inspecției fiscale în 2019. Specialiștii EY România au identificat, în
esență, 11 pași ce sunt parcurși, în mod obișnuit, în desfășurarea unei inspecții
fiscale la o companie. Aceștia sunt descriși succint în articolul nostru de azi.

 + Inspecțiile fiscale se vor axa în 2019 în mod special pe prețurile de
transfer

 + CCR: Procesele verbale întocmite la controalele Fiscului nu pot fi
mijloace de probă în anumite situații

  
→ Epidemie de gripă în România. Astăzi, autoritățile au recunoscut oficial că
în țara noastră există o epidemie de gripă. În acest context, am ținut să vă
amintim despre un aspect important ce ține de vaccinare: angajatorii își pot
obliga sau nu salariații să se vaccineze?

 + Școlile și grădinițele pot să se închidă acolo unde există absenteism
major

 + Ce măsuri trebuie luate pentru a preveni îmbolnăvirea de gripă
  

→ Cumulul pensiilor cu alte venituri: în caz că ești întrebat, ar trebui să știi
că pensionarii anticipat pot obține venituri independente fără să-și piardă
pensiile primite de la stat.
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Pentru o perspectivă mai largă asupra actualității

→ Uite și alte informații utile:

plata întreținerii la bloc: ce ar trebui să facem pentru a ne asigura că
nu plătim prea mult;
editorial: de ce e aproape imposibil să nu (vrei să) ai un cont bancar
în 2019, dacă ai un nivel de trai bun.

Urmărește-ne pe Facebook Intră pe avocatnet.ro
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