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Lege nr. 77 din 17 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative

In acest numar:
• Cod fiscal
• Fonduri Europene
• Reforma in domeniul sanatatii
• Acte normative
• Registrul de bani personali

Informatiile prezentate au caracter
general. Recomandam sa fie solicitata
consultanta de specialitate pentru fiecare
caz particular.

Emitent: Parlamentul Romaniei
(M. Of. Partea I nr. 263 din 20 aprilie 2015)
Ordin nr. 826 din 21 aprilie 2015 privind aprobarea schemei de ajutor de
minimis "Dezvoltarea economiei sociale - continuarea sprijinului pentru
infiintarea si dezvoltarea de structuri de economie sociala", aferenta
Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 20072013 (POSDRU 2007-2013), axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii
sociale", domeniul major de interventie 6.1 "Dezvoltarea economiei
sociale"
Emitent: Ministerul Fondurilor Europene
(M. Of. Partea I nr. 279 din 24 aprilie 2015)
Legea nr. 91/2015 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma
in domeniul sanatatii

Pentru informatii suplimentare va rugam
sa ne contactati:

Emitent: Parlamentul Romaniei
(M. Of. Partea I nr. 283 din 27 aprilie 2015)

av. Marius Rimboaca
Partner
Legal Services
marius.rimboaca@ibsprofessional.ro

OUG nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative
privind bacsisul

Adi Baniceru
Partner
Accounting, Audit, Tax
adi.baniceru@ibsprofessional.ro
Tel : (40-31) 420 53 33
Fax: (40-31) 420 62 48
Daca doriti sa nu mai primiti acest Buletin
Legislativ, va rugam sa trimiteti un e-mail la
adresa office@ibsprofessional.ro cu textul
„dezabonare”. Acest serviciu este gratuit.
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Emitent: Guvernul Romaniei
(M. Of. Partea I nr. 285 din 28 aprilie 2015)
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 513/2015 pentru aprobarea
modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a
procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
(M. Of. Partea I nr. 300 din 30 aprilie 2015)

IBS Integrated Business Services

