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Înainte de dezbaterea din forul decizional

Impozitarea bacşișului,
adoptată de Senat

Senatorii au adoptat, miercuri,
cu 43 de voturi “pentru”, 23 de
voturi “contra” şi 6 abţineri,
proiectul de lege, iniţiat de
senatorul Eugen Teodorovici,
care prevede impozitarea
bacşişului şi includerea
acestuia pe bonul fiscal.
Bacşişul este definit ca “orice
sumă de bani oferită în mod
voluntar de client, în plus faţă
de contravaloarea bunurilor
livrate sau a serviciilor prestate
de către operatorii economici
care desfăşoară activităţi cu
profilul «Restaurante» sau
«Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor»”. Nivelul
bacşişului oferit de client poate
varia între 0% şi 15%, iar
sumele provenite din bacşiş
sunt calificate ca venituri din
alte surse, fiind supuse
impunerii prin reţinere la sursă.
Detalii, în pagina 3!
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Bilanț la Ministerul Muncii
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România are 7 milioane de angajaţi
şi 4,9 milioane de pensionari Regia Autonomă

de Transport în
Comun Constanța
anunță publicul
călător că din
cauza lucrărilor de
asfaltare derulate
pe strada Mihai
Viteazul, pe
porțiunea cuprinsă
între bulevardul
Ferdinand și
strada Traian,
astăzi, joi, 17
octombrie 2019,
traseele 42, 44, 48, 51, 51B și
101 vor cicula deviat, după cum
urmează. Pe sensul de mers
către Poarta 2, liniile 48 și101 vor
circula pe traseul bulevardul
Ferdinand - bulevardul Tomis -
strada Traian - Poarta 2, iar liniile
42, 44, 51 și 51B  vor circula pe
traseul strada Mihai Viteazul -

bulevardul Ferdinand - bulevardul
Tomis - strada Traian - Poarta 2.
Pe sensul de mers către
Magazinul Tomis, liniile 42, 44,
48, 51, și 01 vor cicula pe traseul
strada Traian - strada Negru
Vodă - strada Mircea cel Bătrân -
bulevardul Ferdinand - strada
Mihai Viteazul.

Declarație politică a senatorului Ștefan Mihu

Prerogativele prezidențiale se
limitează doar la desemnarea unui
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România are, în prezent, 7
milioane de angajaţi şi 4,9
milioane de pensionari, iar
şomajul este la un nivel
minim istoric - 3,03%. Alte
detalii despre nivelul și
numărul ajutoarelor
sociale, despre subvenții,
salarizări, indemnizații etc,
din bilanțul Ministerului
Muncii dat publicității ieri,
în pagina 5. uPAG. 5


