24 noiembrie 2017

Introducerea obligatiei initierii negocierii colective
Ordonanta de Urgenta nr. 82/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 902 din data de
16 noiembrie 2017
Prin derogare de la Legea diagolului social
nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, Ordonanta de
Urgenta, introduce, printre altele, obligatia
initierii negocierii colective a actelor
aditionale la contractele si acordurile
colective de munca in vigoare.
Aceasta obligatie este instituita in sarcina
unitatilor in care nu exista incheiat un
contract/ acord colectiv de munca in
vederea punerii in aplicare a prevederilor
Ordonantei de Urgenta nr. 79/2017 pentru
modificarea si completarea Codului fiscal.

Prevederile
se
aplica
in
20 noiembrie - 20 decembrie 2017.

perioada

In plus, prezenta Ordonanta de Urgenta
prevede si urmatoarele modificari:
majorarea punctului de pensie cu
10% de la 1 iulie 2018 (i.e. 1.100 RON);
reducerea contributiei la fondul de
pensii private de la 5,1% la 3,75%,
incepand cu 1 ianuarie 2018.

Alinierea normelor metodologice pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice
fiscale
Hotararea nr. 804/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 907 din data de 20 noiembrie 2017

Prin prezenta Hotarare de Guvern au fost
aliniate Normele metodologice de aplicare
a Ordonantei de Urgenta nr. 28/1998 privind
obligatia operatorilor economonici de a
utiliza aparate de marcat electronice
fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 479/2003, la ultimele modificari aduse
actului normativ de baza.
Totodata,
Hotararea
de
Guvern
reglementeaza si specificatiile tehnice
minimale necesare transmiterii datelor in

format XML catre sistemul informatic al
ANAF.
Totusi, pana la implementarea sistemului
informatic, utilizatorii aparatelor de marcat
electronice
fiscal cu
dispozitiv
de
memorare a jurnalului electronic sunt
obligati sa transmita datele reglementate
de prezenta Hotarare catre ANAF in baza
unei proceduri specifice ce urmeaza a fi
aprobata. Aceste dispozitii sunt aplicabile
incepand cu data de 1 august 2018.

Supunerea spre ratificare a unei conventii pentru evitarea dublei impuneri
Decretul nr. 988/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 903 din data de 17 noiembrie 2017

Prin prezentul Decret, se supune spre
ratificare Parlamentului Conventia dintre
Romania si Bosnia si Hertegovina pentru
evitarea dublei impuneri si prevenirea

evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe
venit, semnata la Sarajevo la 6 decembrie
2016.

***
Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite
un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro.
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