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Tichetele de masă 2019: Valoarea maximă ce se va folosi pâna în martie 2020, oficializată.
Valoarea maximală a unui tichet de masă, adică 15,18 lei, va rămâne aceeași până în primăvara anului viitor. Cea
mai recentă majorare a fost în prima parte a anului 2018.
Menținerea cuantumului tichetelor de masă la acest nivel este prevăzută în Ordinul comun al Ministerului
Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2.892/1.253/2019, care a fost publicat în Monitorul
Oficial in 23 septembrie 2019.
Această valoare nominală maximă va fi valabilă, potrivit ordinului, până în luna martie a anului 2020. Valoarea
maximală de 15,18 lei a fost stabilită în mai 2018, atunci când aceasta a fost majorată de la 15,09 lei.
După luna martie 2020, valoarea maximă a tichetelor de masă ar putea crește, în condițiile în care un proiect
legislativ în acest sens se află pe ordinea de zi a senatorilor, cu propunere de adoptare. Potrivit documentului,
valoarea tichetelor de masă ar urma să crească de la 15,18 lei la 20 de lei.
Tichetele de masă sunt bilete de valoare ce se pot acorda lunar salariaților și care pot fi utilizate doar pentru
achiziția de alimente sau achitarea meselor, conform Legii nr. 165/2018.
Acestea se pot distribui atât în format tipărit, cât și pe suport electronic și pot fi folosite în unităţile de alimentaţie
publică, magazinele alimentare, cantinele-restaurant sau bufetele care acceptă plata cu acest tip de bilet de
valoare.
Valoarea stabilită semestrial de Ministerul Muncii este una maximală, astfel că angajatorii pot acorda tichete cu o
valoare individuală inferioară.
www.avocatnet.ro – 23 septembrie 2019.

Rezultatele acțiunilor de control din perioada 2 – 13 septembrie 2019.
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 2 - 13 septembrie 2019, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat
amenzi în valoare totală de 3.520.350 de lei. Au fost depistate 172 de persoane care desfășurau muncă fără
forme legale, dintre acestea 20 erau din județul Arad și 15 din București.
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 1.993 de controale în urma cărora sau aplicat amenzi în valoare
de 2.942.200 de lei, din care 2.400.000 de lei pentru muncă nedeclarată, și au fost sancţionaţi 420 de angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 1.533 de controale, în urma
cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 578.150 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale
de muncă 290 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate
ca fiind accidente de muncă. Dintre acestea, 140 au avut loc în București, 30 în Timiș și 28 în județul Cluj.
www.inspectiamuncii.ro – 23 septembrie 2019.
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O nouă facilitate a Spațiului Privat Virtual: Eliberarea cazierului fiscal.
Serviciul electronic Spațiul Privat Virtual oferă contribuabililor înrolați o nouă facilitate: posibilitatea de a solicita
si de a primi, on-line, cazierul fiscal.
Solicitarea se transmite prin intermediul Secțiunii „Solicitări / Eliberare documente/ Certificat de cazier fiscal”,
prin selectarea CIF/CNP-ului pentru care se dorește eliberarea certificatului și menționarea motivului solicitării.
Cazierul fiscal se va regăsi în Sectiunea „Mesaje”.
Reamintim contribuabililor că serviciul Spațiul Privat Virtual este ușor de accesat, gratuit și disponibil 24 de ore
din 24, atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică.
Acest serviciu online permite obținerea informațiilor fiscale privind situația fiscală, depunerea electronică a
declarațiilor fiscale și primirea electronică a documentelor și a actelor administrativ fiscale.
Documentele comunicate prin Spațiul Privat Virtual au aceeași putere juridică, asemenea celor comunicate prin
postă sau la ghișeu.
www.anaf.ro – 25 septembrie 2019.

Angajarea persoanelor cu handicap se va face în condiții mai relaxate. Ce taxe va plăti angajatorul.
Senatul va dezbate un proiect de lege care modifică OUG nr. 60/2017, prin care angajatorii sunt obligați să
angajeze persoane cu dizabilități, într-un procent de 4%, dacă au peste 50 de angajați.
În caz contrar, legea actuală prevede plata lunară a unei sume reprezentând salariul de bază minim brut pe țară
garantat în plată, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat personae cu dizabilități.
Proiectul inițiat prevede ca în aceste cazuri, angajatorii să poată opta pentru plata a 50% din suma menționată,
restul urmând a fi folosit pentru achiziționarea de produse şi servicii realizate prin propria activitate a
persoanelor cu handicap, angajate în unitățile protejate autorizate.
Inițiatorii susțin, pe baza datelor de la Ministerul Muncii, că deși Guvernul și-a propus ca prin aceste obligativități,
să crească numărul de persoane cu dizabilități angajate, firmele și instituțiile preferă să plătească taxele aferente,
astfel că numărul persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piaţa muncii a scăzut.
www.legestart.ro – 26 septembrie 2019.

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

