Oportunitatea de a avea acces facil la informatie corecta
si din cea mai buna sursa!

350 lei + TVA

SEMINAR ONLINE

ALTE NOI REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE
ANTICRIZĂ & SOLUȚII PRACTICE
(INCLUSIV TOTUL DESPRE SOMAJUL TEHNIC)
CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEM ȘI SĂ IMPLEMENTĂM ÎN
CONTEXTUL ACTUAL DIN PUNCT VEDERE
CONTRACTUAL, FINANCIAR, CONTABIL ȘI FISCAL
LECTOR: CRISTIAN RĂDULESCU
31 MARTIE 2020
In urma recentei crize provocate de pandemie, Guvernul Romaniei si autoritatile publice, au luat o
serie de masuri pentru diminuarea socului si efectelor secundare economice ale raspandirii virusului
COVID – 19 asupra mediului de afaceri din Romania, in special pentru companii si ONG-uri.
Ultimele masuri au fost luate in sedinta de Guvern din 26.03.2020, cu numeroase modificari asupra
formei initiale a OUG 30/2020 dar si alte masuri deosebit de importante pe care le regasiti in
tematica de mai jos.
De asemenea sunt in vigoare OUG 29 si OUG 30 publicate in Monitorul Oficial nr 230 si nr 231 din
21.03.2020 cu alte efecte mult asteptate de mediul de afaceri din Romania. In cursul acestei saptamani
cel mai probabil vor aparea si norme astfel incat la data seminarului vom avea si restul informatiilor
disponibile.
Am pregatit impreuna cu cei mai buni specialisti in domeniu si in urma unei documentari riguroase
din cele mai autorizate surse, un webinar in cadrul caruia veti afla toate informatiile corecte si
necesare pentru ca dumneavoastra sa puteti beneficia din plin de toate aceste masuri, in aceasta
vreme de criza pe care o traversam cu totii.
Veti avea posibilitatea de a trimite intrebari si spete in scris legate de tematica de mai jos imediat dupa
inscrierea dumneavoastra, dar si in timpul seminarului – in scris.
Veti primi raspuns la fiecare dintre aceste intrebari in timpul seminarului online. Mai mult decat atat,
veti putea urmari in direct intrebarile si raspunsurile pentru toti participantii de la aceasta sesiune,
desigur cu anonimizarea datelor personale sau a companiilor care vor participa la webinar.
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TEMATICA
1. Masuri luate in sedinta de Guvern din 26.03.2020 – modificarea OUG 30/2020 si alte masuri
importante ce vor fi publicate rapid in Monitorul Oficial:
 Bonificatii de 5% si 10% pentru firmele platitoare de impozit pe profit care achita impozitul
datorat pe 25 aprilie 2020;
 Bonificatii pentru microintreprinderi, platitoare de impozit pe venit;
 Bonificatii pentru pentru firmele platitoare de impozit specific (turism, alimentatie publica
etc.);
 Suspendarea ratelor la banci si leasing - aplicata pentru debitorii (persoane juridice si fizice)
cu veniturile afectate de epidemia de coronavirus;
 Prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta;
 Scutirea de TVA pentru importurile de echipamente medicale;
 Noi criterii de plata in favoarea companiilor pentru indemnizatia firmelor (somajul tehnic)
care și-au redus temporar activitatea ca urmare a pandemiei cu facilitate de 100% pentru
microintreprinderi: cazuri particulare;
 Scurtarea perioadelor de rambursare a sumelor pentru somajul tehnic;
 Eliminarea conditiei "capacitatii financiare" pentru acordarea somajului tehnic;
 Noi categorii de angajatori ce vor beneficia de somajul tehnic fara a fi nevoie de Certificatul
de Situatii de Urgenta;
 Reglementarea speciala a mai multor situatii in care birocratia va fi transferata “online”;
 Modele de cereri, documente necesare;
 Noi prevederi pentru cei care beneficiaza de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea
copiilor;
 Posibilitatea de a desfasura si in sistem online programele de formare profesionala in
conditiile OG 129/2000 cu anumite restrictii;
 Derogari de la Legea nr. 76/2002;
 Noi prevederi pentru Legea asistentei sociale nr. 292/2011;
 Extinderea drepturilor prevazute de Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere
parintilor pentru supravegherea copiiilor si pentru crese;
2. Decretul 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei – aspectele
relevante. De exemplu: mecanismul de rechizitie a bunurilor: bunurile ce pot fi rechizitionate,
persoanele vizate, procedura si contestare.
3. Ordonanta Militara nr. 1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de
persoane si circulatia transfrontaliera a bunurilor – interdictiile si noile regulile pentru anumite
sectoare de activitate;
4. Codul Muncii – prevederi relevante din Codul Muncii si prezentarea masurilor ce au fost publicate
in OUG 30/2020 cu modificarile din 26.03.2020 si diverse posibilitati de adaptare a contractelor de
munca la contextul actual dintre care mentionam:
 Somajul tehnic (cine beneficiaza, cine plateste, aplicare, etc.) inclusiv Ordinul ministrului
Economiei nr. 791/2020 privind certificatul de situatie de urgenta + modificarile adoptate in
26.03.2020;
 Reducerea numarului de zile de munca;
 Fractionarea timpului de munca;
 Suspendarea contractului de munca;
 Regimul de telemunca;
 Obligatia de a acorda zile libere parintilor pentru supravegherea copiiilor (Legea nr. 19/2020);
5. Impactul pandemiei si prezentarea influentelor economice in situatiile financiare;
6. Codul Fiscal – regulile importante cu privire la tratamentul fiscal in contextul actual;
7. D 390 actualizata conform ultimelor modificari;
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8. Certificatul de Forta Majora vs. Certificatul de Situatie de Urgenta – proceduri de obtinere si
modalitatea de utilizare;
9. O serie de alte masuri decise de Guvern in sedinta din 18 martie 2020, cuprinse in OUG 29/2020,
OUG 30/2020 si publicate in Monitorul Oficial in data de 21.03.2020:
 amanarea platilor pentru utilitati (electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de
internet) si chirii pentru IMM-urile care obtin certificat de situatie de urgenta;
 credite garantate și cu dobanda subventionata pentru IMM-uri – modalitatea de aplicare,
conditii, informatii relevante;
 rambursari de TVA in procedura de urgenta;
 optiune pentru platitorii de impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial,
de a efectua platile anticipate in sistem real
 nu se calculeaza și nu se datoreaza dobanzi și penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale
scadente pe perioada limitata;
 prorogarea termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligatiilor bugetare si a
termenelor de plata a impozitelor locale;
 suspendarea executarilor silite;
 finantare pentru cresterea capacitatii de productie pentru materiale esentiale in combaterea
coronavirusului;
 modificarea termenului pentru depunerea declaratiei beneficiarului real;
 alte facilitati pentru societatile care intampina dificultati financiare.
10. Cum este afectata insolventa in aceasta perioada;
11. Masurile in domeniul justitiei si suspendarea litigiilor;
12. Ce masuri au adoptat alte state in contextul pandemiei actuale;

CINE ESTE LECTORUL – CRISTIAN RADULESCU
Colaborator al World Trade Institute de 15 ani, Cristian Radulescu este lector si speaker la numeroase
conferinte si seminarii pe teme de fiscalitate, impozitare si TVA.
Cristian Radulescu, licentiat al Facultatii de Finante si Contabilitate a Academiei de Studii Economice
din Bucuresti, are 14 ani de experienta in consultanta fiscala locala si internationala la Taxhouse,
Andersen, Ernst & Young si PriceWaterhouseCoopers. Este de asemenea consultant fiscal autorizat
de Camera Consultantilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR si evaluator inregistrat
ANEVAR. Are o bogata experienta in numeroase companii multinationale si mari companii
romanesti, fiind implicat in importante restructurari fiscale si acordand consultanta pe probleme
fiscale locale si internationale pentru varii activitati corporatiste, fuziuni, divizari si reorganizari
pentru clienti din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal.
De asemenea este specializat si in legislatia de TVA a Uniunii Europene si a fost activ implicat in
asistenta acordata Ministerului Finantelor Publice pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele
europene.

ORGANIZARE
 Program:





Taxa instruire:
Discounturi:

Marti, 31 martie 2020, 0830 – 1130
Programul se poate prelungi in functie de intrebarile si spetele participantilor.
350 Lei plus TVA; Se elibereaza adeverinta CAFR/ACCA
3% - 2 persoane; 5% - 3 persoane; 7% - peste 4 persoane

Inscrieri:

Fax: (021) 319 12 96 / Email: wtib@wtib.ro / Tel: (021) 202 44 09/

Persoana de contact:

Silvan CONSTANTIN, Telefon: 0724 413 568
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
RA&SP - 31 martie 2020
NUME:

PRENUME:

FUNCTIA :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPANIA:

DOMENIUL DE
ACTIVITATE:

Nr. Reg. Comertului:

CONT BANCAR IBAN:

COD FISCAL/CUI:

BANCA:

ADRESA:

ORAS:
Judet//Sector:

COD POSTAL:

TELEFON:

FAX:

EMAIL:

MODALITATE DE PLATA
Plata se face în favoarea Fundatiei World Trade Institute Bucharest, HJ 79/1995, Cod fiscal
RO7806097, IBAN: RO75 WBAN 0099 1V06 4965 RO01, deschis la Intesa Sanpaolo, Agentia Victoriei.
Fisa de prezentare a programului impreuna cu prezentul Formular de Inscriere tine loc de contract
de instruire intre parti.
Pentru inscriere va rugam sa completati formularul de mai sus si sa il trimiteti la:
Email: wtib@wtib.ro / Fax: (021) 319 12 96 / Tel: (021) 202 44 09
Puteti de asemenea sa va inscrieti online direct pe pagina noastra la adresa www.wtib.ro

Data: ..................................

Semnatura si stampila: ……...........................
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