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Informații utile în deciziile operaționale

→ Atenție la acest tip de înșelăciune care se folosește de GDPR, prin care
poți pierde sute sau chiar mii de euro. Firmele românești sunt vizate de o
încercare de înșelăciune, care se folosește, printre altele, și de Regulamentul
general privind protecția datelor (GDPR). Potrivit unei avertizări a Camerei de
Comerț și Industrie Suceava, în acest moment există o entitate germană care
solicită companiilor românești să confirme anumite date comerciale care
le vizează, pentru a fi în acord cu GDPR. Entitatea germană pretinde că
datele respective vor apărea într-un registru european, care nu există în mod
real, iar firmele care răspund la solicitarea falsă sunt ulterior obligate (inclusiv
prin diferite șicanări) să plătească de la câteva sute până la câteva mii de euro
pentru acest serviciu.  

  
→ Inventarul fondurilor nerambursabile pe care le pot accesa firmele în
2019. După Start-up Nation, alte opt programe naționale de finanțare vor fi
lansate în acest an. Pentru 2019, există mai multe linii de finanțare destinate
firmelor mici din România, atât debutante, cât și cu istoric. Astfel, antreprenorii
vor putea solicita fonduri nerambursabile pentru activități diverse precum
producție, comerț, servicii, dar și pentru participarea la târguri și expoziții.

 + 33.514 este numărul final de proiecte înregistrate în sesiunea Start-up
Nation (închisă aseară la ora 20.00 - aveți aici lista tuturor firmelor care au
depus dosare de finanțare). Aproximativ 6000 dintre proiecte au fost înscrise
fix în ultimele două zile, când volumul de înregistrări creștea într-un ritm
efervescent, cu 3-12 proiecte/minut.
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→ Mecanismul voluntariatului în România. În ultimele 24 de ore, în presa
centrală s-a dezbătut intens cazul unui fals medic ginecolog de la Spitalul
Județean Ilfov care a lucrat timp de un deceniu în această unitate medicală,
deși nu avea drept de practică, în baza unuia sau mai multor contracte de
voluntariat succesive. Discuția ne-a făcut să ne uităm un pic mai atent pe
legislația care reglementează voluntariatul, astfel încât să vă oferim niște
clarificări precise despre când se pot folosi voluntarii și în ce condiții.

 + În primă fază, ne-am concentrat pe a afla dacă asistența medicală poate să
fie oferită de un medic (chiar și cu drept de practică și fără probleme în
exercitarea profesiei sale), în baza unui contract de voluntariat încheiat
(direct) cu spitalul. "Nu se poate încheia valabil un contract de voluntariat
între o persoană juridică -- unitate sanitară publică sau privată -- și un voluntar.
În general, construcția este tripartită, între unitatea sanitară -- numită beneficiar
-- , organizația gazdă -- ONG -- și voluntarul – persoana fizică", ne-a
spus Cătălina Bordianu Calangiu, avocat coordonator în cadrul societății de
avocatură Bordianu&Asociații. Dar citiți articolul complet ca să înțelegeți mai
bine contextul.

 + Am explicat apoi regulile care guvernează o relație de voluntariat. Ce ar
trebui să rețineți? Contractul de voluntariat se poate încheia doar între un
ONG și voluntar, niciodată direct între voluntar și beneficiarul final, oricare ar fi
acela. Dacă o firmă ar vrea să lucreze direct cu voluntari ar fi ilegal:
companiile nu pot folosi direct munca voluntarilor, ci trebuie să apeleze la o
organizație non-profit ce oferă servicii de voluntariat.

 + În plus, legea voluntariatului interzice expres ascunderea unui raport de
muncă sau a altui gen de raport oneros sub paravanul unui voluntariat. 

  
→ Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat miercuri, în
debutul întrevederii cu reprezentanţii Centrului Român al Energiei, că în urma
discuţiilor pe care le-a avut cu prim-ministrul Viorica Dăncilă despre taxa de 2%
pe cifra de afaceri a companiilor din energie a reieşit că aceasta este excesivă
şi este posibil să se renunţe la ea. Mai multe detalii despre declarația lui
Tăriceanu găsiți moemntan pe Agepres, noi vom reveni pe subiect când (și
dacă) va exista și o propunere legislativă concretă în acest sens.

Bine de știut 

→ Firmele pot începe depunerea bilanțurilor pentru 2018. Toate
formularele necesare, publicate de Fisc. Societățile comerciale pot începe
depunerea situațiilor financiare anuale pentru anul 2018, toate formularele
necesare fiind funcționale pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
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Aplicațiile care permit generarea situațiilor financiare anuale, și
anume formularele S1002-S1003-S1005 au fost actualizate în 4 și 8
februarie, în timp ce S1042 (formularul pentru situațiile financiare depuse de
operatorii care au optat pentru un exercițiu financiar diferict de anul
calendaristic) a fost și el revizuit în 12 februarie.

 + Acestea nu sunt singurele aplicații actualizate de Fisc. Mai multe formulare
au versiuni noi, printre care și declarația 101 pentru raportarea impozitului pe
profit.

 + Și declarația unică pentru persoane fizice a primit ieri o revizuire.
  

→ Procedură nouă Fisc. Contractele de închiriere pot fi înregistrate din
nou la ANAF, inclusiv online.

 + Nu uitați că înregistrarea lor la Fisc nu mai este obligatorie nici pentru cei
care obțin venituri din chirii. deoarece această obligație a fost eliminată în
mai 2018.

 + Tot ce trebuie să știți despre contractele de închiriere în acest an găsiți în
acest articol dedicat.

  
→ Important de știut: O microîntreprindere care a intrat în lichidare în
2018 va plăti impozit pe profit în 2019. Microîntreprinderile plătitoare de
impozit pe venit de 1% (cu salariați) sau 3% (fără salariați) care au demarat
lichidarea voluntară la ONRC în 2018, dar pentru care operațiunea nu s-a
încheiat până la finalul anului, sunt obligate să își schimbe sistemul de
impozitare, devenind plătitoare de impozit pe profit. Astfel, începând de la 1
ianuarie, ele vor plăti 16% impozit pe profit, datorat pentru toată perioada
cuprinsă între prima zi a acestui an și până la înregistrarea radierii la Registrul
Comerțului.

Pentru o perspectivă mai amplă asupra actualității

→ Consumatorii ar putea beneficia de protecții suplimentare, când
cumpără produse. O propunere de directivă europeană - care, dacă ar fi
adoptată, va trebui transpusă și în țara noastră - ar putea acorda protecții
sporite consumatorilor, în relațiile cu comercianții. Printre altele, ar urma să
se extindă substanțial perioada în care un client poate solicita reparația sau
înlocuirea unui produs care s-a defectat, considerându-se că defectul exista de
la cumpărare, de la șase luni la unul sau chiar doi ani.

  
→ Modul în care sunt emise polițele RCA s-ar putea schimba. Ce propun
autoritățile. Deținătorii de autovehicule, indiferent că sunt persoane fizice sau
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juridice, sunt obligați de legislația în vigoare să încheie pentru acestea
contracte de asigurare de răspundere civilă auto . În momentul de față, calculul
valorii polițelor RCA se face ținându-se cont, în esență, de capacitatea
cilindrică a motorului mașinii, de vârsta șoferului, cât și de numărul
evenimentelor rutiere în care a fost implicat acesta din vina lui, dar Consiliul
Concurenței  recomandă ca valoarea RCA să se stabilească în funcție de mai
mulți parametri.

  
→ CCR a amânat decizia pe proiectul noii Legi a pensiilor. Pensiile de stat
ale românilor vor fi stabilite în baza unei noi legi, iar proiectul acesteia ar fi
trebuit analizat azi de Curtea Constituțională a României, pentru a vedea
dacă este constituțională sau nu. Numai că CCR-ul a amânat concluzia pentru
27 februarie. Proiectul de lege se va aplica din septembrie 2021, iar printre
noutățile incluse în acesta se numără recalcularea pensiilor actuale, stabilirea
studiilor de masterat și doctorat ca vechime în muncă, reducerea vârstei de
pensionare pentru „mamele eroine” și stabilirea unui singur tip de pensie
anticipată. 

 + Am detaliat deja multe dintre prevederile propuse în viitoarea Lege a pensiilor
aici.
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