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Increased meal tickets
and nursery tickets
values

Orders of the Labor Ministry no. 882/2013 and no. 883/2013, published in
Official Gazette no. 276 dated May 16,2013
Starting with May, the new value of a meal ticket is 9,35 lei, and the monthly
amount to be granted as nursery tickets is 420 lei.
According to art. 3, para. (2) of Law no. 142/1998 on granting meal tickets and art.
31 of Methodological Norms of the Law approved by Government nr. 5/1999, as
amended, the value of a meal ticket can be indexed quarterly with consumer price
index, registered to food goods, published by National Institute of Statistics.
Also, the computation of indexed nominal value of a nursery ticket is based on
Methodological Norms for the application of Law no. 193/2006, for providing gift
tickets and nursery tickets, as amended, taking into account the evolution of
monthly total consumer price index.
The new values for meal tickets and nursery tickets, in force since May, are
applied for first semester 2013.

Changes applied to the
contribution for
accidents at work and
occupational diseases

Government Decision no. 225/2013 for the amendment of Methodological
Norms for computing the contribution for accidents at work and
occupational diseases, published in Official Gazette no. 275 of 16.05.2013
Starting 01.06.2013, the contribution for accidents at work and occupational
diseases is changing.
According to Law no. 346/2002 on insurance against accidents at work and
occupational diseases republished, contributions are established based on rates
and risk classes. In accordance with art. 82 of Law 346/2002, the rate of risk is
determined for each sector based on the risk of accidents and occupational
diseases in the sector. Within the risk rates the differentiation on categories of
activities is made by risk classes.
Therefore, based on the Methodological Norms for computing the for accidents at
work and occupational diseases, amended by Government Decision no.
225/2013, are established new values for the risk rates, and the determination of
the risk classes changes.
The legislative act makes changes on reference indices, their impact is:
The four reference indices based on which the risk classes are
determined and that further reports to a number of 1000 employees, will
no longer represent the frequency of accidents, illness, or the employees
working in special and unusual working conditions, but the number of
cases actually declared for each type of case, respectively the annual
average number of employees working in special
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average number of employees working in special and unusual working
conditions.
The above leads to changes in risk classes, which are influenced by the
frequency indices and the data of years 2009, 2010 and 2011, unlike the
old provisions taking into account year 2005.
The change of risk classes, leads to the change of grid for setting the
risk rates, therefore employers will have to check the new rate applied
from 01.06.2013, based on their registered activity type.
New percents, with effect from 01.06.2013, determined according to the National
Classification of Economic Activities (CAEN code), which can be found in Annex
no. 2 from GD no. 225/2013, will be applied to the computation of taxes due for
the payment of salaries for the month of June 2013.

Disclaimer
This tax & fiscal alert is provided for information purposes and should not be
considered as a consultancy service. Although we aim to provide accurate and
updated information, there is no assurance that this information will continue to
remain valid in the future as well. It is recommendable to request tax consultancy
before you take action based on the content of the tax alert. For any questions
regarding the topics covered by the tax alert, please do not hesitate to contact us.
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Majorarea valorii nominale
a tichetelor de masă și de
creșă

Ordinele Ministerului Muncii nr. 882/2013 și nr. 883/2013, publicate în
Monitorul Oficial nr. 276 din data de 16 mai 2013
Începând cu luna mai, noua valoare nominală a unui tichet de masă este de
9,35 lei, iar valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de
creșă este de 420 lei.
Potrivit art. 3, alin.(2), din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de
masă și a prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii aprobate prin
Hotărârea de Guvern nr.5/1999, cu modificările ulterioare, valoarea nominală a
unui tichet de masă poate fi indexată semestrial cu indicele prețurilor de
consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Național de
Statistică.
Totodată, modul de calcul a valorii nominale indexate a unui tichet de creșă se
face potrivit Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr.
193/2006, privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu
modificările ulterioare, ținând cont de evoluția indicelului lunar al prețurilor de
consum total.
Noile valori ale tichetelor de masă și de creșă, în vigoare începând cu luna
mai, se aplică pentru semestrul I 2013.

Modificarea contribuției de
asigurare pentru accidente
de muncă și boli
profesionale

Hotărârea nr. 225/2013 pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de
muncă și boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 275 din
16.05.2013
Începând cu 1 iunie 2013, se modifică contribuția de asigurare pentru
accidente de muncă și boli profesionale.
Potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli
profesionale republicată, contribuțiile se stabilesc în funcție de tarife și clase de
risc. In conformitate cu art. 82 din Legea 346/2002, tariful de risc se determină
pentru fiecare sector de activitate în funcție de riscul de accidentare și de
îmbolnăvire profesională din cadrul sectorului respectiv. În cadrul tarifelor de
risc diferențierea pe categorii de activități se realizează prin clase de risc.
Astfel, potrivit Normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurare
pentru accidente de muncă și boli profesionale, modificate prin HG nr.
225/2013, se stabilesc noi valori pentru tariful de risc, iar modalitatea de
determinare a claselor de risc suferind modificări.
Actul normativ aduce schimbari asupra indicilor de referinta, impactul acestora
fiind:
Cei 4 indici de referinta care stau la baza determinarii claselor de risc
si care se raporteaza in continuare la un numar de 1000 de salariati,
nu vor mai reprezenta efectiv o frecventa a accidentelor, a
imbolnavirilor, respectiv a salariatilor care lucrează în condiții de
muncă speciale și deosebite, ci numarul de cazuri efectiv declarate
pentru fiecare tip de caz in parte, respectiv numărul mediu anual al
salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite.
Cele de mai sus duc la modificarea claselor de risc, acestea fiind
influentate atat de indicii de frecventa, cat si de datele anilor 2009,
2010 si 2011, spre deosebire de vechile prevederi care luau in
considerare anul 2005.
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Prin modificare claselor de risc, se ajunge la schimbarea grilei de
stabilire a tarifului de risc, prin urmare angajatorii vor trebui sa
verifice noul procent aplicat incepand cu 01.06.2013 pentru sectorul
de activitate in care au fost incadrati.

Noile procente, în vigoare începând cu data de 1 iunie 2013, determinate în
funcție de codul CAEN, și care se regăsesc în Anexa nr. 2 a HG nr. 225/2013,
vor fi aplicate la calculul impozitelor și taxelor datorate pentru plata salariilor
aferente lunii iunie 2013.

Disclaimer

Acest buletin informativ este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat
ca un serviciu de consultanță. Deși încercăm să furnizăm informaţii corecte şi
de actualitate, nu există nici o garanţie că aceste informaţii vor fi corecte la
data la care sunt primite sau că vor continua să rămână corecte în viitor. Este
recomandabil să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de
a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul buletinului informativ. Pentru întrebări
suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să
ne contactaţi.
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