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Din cuprins: 

 

Fiscalitate 

● Consultanță fiscală (Cosmin Șerbănescu) 

 

Actualitate financiară 

● Plățile cu numerar între persoane juridice ar putea 

fi limitate la 2.000 lei 

● Producătorii de lapte pot negocia colectiv 

prețurile și cantitățile livrate procesatorilor în baza unui Regulament European 

● Aplicarea SAPS prelungită până în 2020, sistemul cotelor de zahar extins până în 2017 

 

Angajatori 

● Facilități pentru angajatorii persoanelor cu handicap (Adela Safta) 

 

Cheltuieli 

● Cum se legiferează repartizarea și finanțarea cheltuielilor cu înlocuirea țevilor de căldură din 

apartamente? (V. Greceanu) 

 

Servicii 

● Unificarea producerii cu distribuirea energiei termice (V. Greceanu) 

 

Creanțe 

● Cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabililor (Adela Safta) 

 

Legislație comentată 

● Contribuțiile de asigurări sociale aferente sporurilor și veniturilor suplimentare la calculul 

pensiilor (Adela Safta) 

 



Acte normative 

Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile 

care aplică sistemul TVA la încasare  și a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul 

persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare,  precum și a modelului și 

conținutului unor formulare 

 

Actualitate bancară 

● FMI avertizează că băncile centrale ar putea deveni prea puternice 

● Acte adiționale la convențiile încheiate cu 13 instituții financiare pentru finanțarea capitalului 

de lucru necesar fermierilor 

● BCC a lansat o promoție pentru persoanele fizice care accesează credite ipotecare 

● CEC Bank lansează Creditul APIA pentru finanțarea capitalului de lucru 

● Volksbank România a lansat un depozit care se poate lichida înainte de scadență 

● BRD lansează o nouă promoție la creditele de nevoi personale Expresso 

● BCR a lansat o campanie de promovare a creditelor noi de nevoi personale 

 

Politici bancare 

● Politica macroprudențială (Emilian M. Dobrescu) 

 

Actualitate în asigurări 

● Omniasig Vienna Insurance Group a lansat Asigurarea Afaceri Mici și Mijlocii 

● Piața de intermediere în asigurări 

● Finalizarea absorbției Fondului de pensii administrat privat PENSIA VIVA de către ALICO 

● APAPR, UNSAR si AAF își exprimă disponibilitatea de a deveni parteneri de  dezbatere ai 

Autorității de Supraveghere Financiară 

● Ordinul nr. 10/2013 

● Ordinul nr. 11/2013 


