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Denegare de responsabilitate
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor
continute in aceste publicatii.
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in
domeniul reglementarilor vamale si in domeniul resurselor
umane.

A fost publicată în Monitorul Oficial
nr. 546/06.08.2009 Hotărârea Guvernului nr. 776/2009 („HG
776/2009”).
HG 776/2009 modifică Hotărârea
Guvernului nr. 1680/2008 pentru
instituirea unei scheme de ajutor de
stat privind asigurarea dezvoltării
economice durabile („HG
1680/2008”).
Cele mai importante dintre aceste
modificări se referă la:


Inserarea unor precizări
referitoare la sectoarele de
activitate pentru care nu se
aplică schema de ajutor de stat
pentru asigurarea dezvoltării
economice durabile;



Abrogarea listei sectoarelor de
activitate pentru care nu se
acordă ajutoare de stat în baza
schemei de ajutor de stat pentru
asigurarea dezvoltării economice durabile.

[Sursa: Monitorul Oficial nr.
546/06.08.2009 şi Monitorul Oficial nr.
897/30.12.2008]

Pentru informaţii suplimentare, vă
rugăm să-i contactaţi pe: Sorin
David, Dan Dascălu, Anda
Rojanschi sau Laura Toncescu.

