„Modificari legislative recente - tendinte si consecinte"
PwC România, 20 noiembrie 2017, la Grand Hotel Italia Cluj.
• Va bulverseaza avalansa de modificari legislative din ultimul an?
• Nu stiti ce acte normative trebuie sa aplicati si cum trebuie implementate?
• Va puneti intrebari de cum sunt afectati angajatii si organizatia la care lucrati?

Ne propunem ca prin acest seminar sa trecem in revista modificarile legislative recente in domeniul
legislatiei muncii si legislatiei fiscale, cu accent pe aspecte practice ce tin de evidenta timpului de munca,
obligatii ale angajatorilor in contextul detasarilor transnationale, calcul salarial si tratamentul fiscal si al
contributiilor sociale aplicabile avantajelor de natura salariala. Totodata, vom discuta si despre
schimbarile preconizate la nivel national si tendintele la nivel european cu privire la aspectele mentionate
mai sus, precum și despre implicații practice asupra deciziilor salariale.
Prin urmare, seminarul îşi propune să vă ofere o privire de ansamblu asupra urmatoarelor subiecte:
1. Contribuţiile sociale obligatorii în 2017/2018, inclusiv impactul propunerilor de modificari legislative în
contextul veniturilor de natură salarială, implicatii practice asupra bugetarii si cresterilor salariale;
2. Timpul de muncă şi orele suplimentare, inclusiv reguli specifice pentru angajaţii mobili;
3. Tratamentul fiscal şi al contributiilor sociale, aplicabile celor mai des intalnite avantaje de natură
salarială, precum şi scutirile de la plata impozitului, prevăzute de legislaţia fiscală - implicaţii fiscale şi
abordări practice;
4. Regulile privind detașările în ţară şi în/din străinătate, precum şi tendinţele la nivel european, în acest
domeniu;
5. Salariul minim pentru salariaţii detaşaţi în Uniunea Europeană, obligativitate şi mod de calcul;
6. Proiecte de modificare a legislatiei muncii si reglementare a situatiei tele-muncii si a angajatilor
stagiari.
7. Intrebari si raspunsuri
Instructori
Carmen Argeşeanu – Manager, Mobilitate Internatională
Oana Munteanu - Senior Manager,Consultanță Resurse Umane
Rodica Ştefan - Manager, Servicii de salarizare şi contabilitate
Ioana Cercel - Avocat Senior
Durata
Seminarul se va desfășura între orele 10.00 şi 16.30.
Cui se adresează acest seminar?
Seminarul se adresează specialiştilor în domeniul resurselor umane şi financiar - contabil, implicati in
procesele de bugetare și calcul salarial și care doresc să se familiarizeze cu aceste subiecte sau să le
aprofundeze.
Înscriere
Seminarul va fi sustinut în limba română, iar taxa de participare este de 200 euro / persoană, exclusiv

TVA. Se acordă o reducere de 10% pentru participarea a minimum trei persoane din cadrul aceleiaşi
companii. Taxa de participare se va factura în avans.
Seminarul se va sustine pentru un numar minim de 15 participanti.
Vă rugăm să confirmaţi participarea completând formularul ataşat şi transmiţându-l la adresa de email calin.taut@ro.pwc.com până cel mai târziu miercuri, 15 noiembrie 2017.

