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REVISTA PRESEI MAI 2019.
Inspecția muncii - rezultatele controalelor din perioada 6 – 17 mai 2019.
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 6 – 17 mai 2019, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi
în valoare totală de 885.420 euro, adică 3.500.600 de lei.
Au fost depistate 229 persoane care desfășurau muncă fără forme legale, dintre acestea 19 erau din județul Arad,
17 din județul Cluj și 15 din Timiș.
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 2.964 de controale în urma cărora sau aplicat amenzi în valoare
de 3.500.600 de lei, din care 2.971.000 lei pentru muncă nedeclarată, și au fost sancţionaţi 658 de angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 1930 de controale, în urma
cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 714.000 de lei.
Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 280 de evenimente care, în urma cercetărilor
efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca fiind accidente de muncă. Dintre acestea, 144 au
avut loc în București și 25 în județul Timiș.
www.inspectiamuncii.ro – 23 mai 2019

Declarația 112 a fost modificată.
În Monitorul Oficial nr. 404 din 23 mai 2019 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2165 din 10
mai 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112
“Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate”.
Modificări survenite:
 se modifică și se completează ”Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru
susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând o cotă de până la 3,5% din impozit”;
 se introduce o nouă poziție pentru membrii cooperatori, salariați în baza convenției individuale de
muncă, prevazută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
 se introduce obligația de plată a contribuției de asigurări sociale asupra remunerațiilor încasate de zilieri;
 se introduce o nouă poziție pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate
salariilor, pentru care sunt scutite de la plata impozitului, conform art. 60 pct. 1-4 din Codului fiscal;
 se introduce un nou tip de asigurat, respectiv ”persoane fizice care prestează o activitate specifică, în
baza unui contract de internship, potrivit Legii nr. 176/2018 privind internschip-ul, cu modificările
ulterioare”.
www.contabun.ro – 24 mai 2019
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Inspecția Muncii pune la dispoziția angajatorilor, începând cu data de 1 iunie 2019, o nouă versiune a aplicației
Revisal, 6.0.7.
Începând cu data de 1 iunie 2019, va fi disponibilă o nouă versiune a aplicației Revisal, 6.0.7.
După această dată, transmiterea registrului va putea fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs, generate sau
validate prin versiunile 6.0.5/6.0.6/6.0.7 ale aplicației Revisal.
Noua versiune a aplicației Revisal 6.0.7 va cuprinde actualizări ale codurilor COR, precum și o serie de modificari
ce urmează a fi descrise pe site-ul Inspecției Muncii, www.inspectiamuncii.ro secțiunea REGES.
Versiunile Revisal 6.0.5 si 6.0.6 vor funcționa în paralel cu versiunea nouă pentru o perioada de cel puțin două
luni.
În perioada 31.05.2019 ora 14:00 - 01.06.2019 ora 12:00, portalul REGES pentru transmiterea on-line a registrului
general de evidență a salariaților va fi indisponibil ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță programate.
Angajatorii, care în prezent utilizează versiunea Revisal 5.0.8, nu vor mai putea transmite registrul începând cu
data de 31 mai 2019.
Pentru actualizarea aplicației Revisal este recomandat să urmați instrucțiunile cuprinse în Ghidul de instalare şi
utilizare. Precizăm că, pentru securitatea datelor, este indicat ca, înainte de orice operaţiune legată de instalarea
unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, să efectuați o copie de siguranță a bazei de date.
www.inspectiamuncii.ro – 30 mai 2019

OUG 35/2019: declarația unică se depune și la ghișeu.
În Monitorul Oficial nr.427/30.05.2019 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.35 din 23 mai 2019
pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului si
pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Potrivit acestei ordonanțe, s-a eliminat obligația depunerii declarației unice exclusiv online:
“Alineatul (5) al articolului 122 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.”
www.contabun.ro – 31 mai 2019

Rămânem la dispoziție pentru orice clarificări suplimentare.
Dumitru Olăeriu – consilier juridic - Servizi Associati srl
Tel: 0722287926.

