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dintre ele. Pe 6 octombrie 1786, în primul an de domnie, emite un hrisov prin care acordă scutiri de la toate dările
care vor ieşi de la vistierie pentru două biserici situate în …

Companiile IT încearcă să BLOCHEZE impozitarea salariilor
Nov 16, 2021 · "În 2020, numărul angajaţilor din sectorul IT care au beneficiat de facilitatea fiscală (scutirea de
impozit pentru angajaţii din IT, n.r.) a depăşit 103.000 de persoane, o dovadă clară că măsura este în continuare
atractivă şi de o importanţă majoră la nivelul industriei. Or, dezbaterile privind ajustarea cadrului fiscal cu impact
asupra sectorului ar trebui să pornească de

Maria Terezia a Austriei - Wikipedia
Maria Terezia a Austriei (la naștere: Erzherzogin Maria Theresia Amalia Walpurga von Österreich) , cunoscută și
ca Maria Theresia, (în latină Maria Theresia Augusta, în germană Maria Theresia, în maghiară Mária Terézia), (n.
13 mai 1717, Innere Stadt, Viena, Austria – d. 29 noiembrie 1780, Viena, Imperiul Habsburgic), din Casa de
Habsburg, a fost conducătoarea Țărilor

Deja vu: Cotă unică vs. progresivă. Dezbaterea s-a
Nov 11, 2021 · Exact asta e scutirea de impozit. Statul roman castiga (exista un studiu in sensul asta - Manelici&
Pantea) mai mult din reducerea de impozit decat ar face-o fara. Pensiile speciale sunt un privilegiu, pentru ca sunt
bani dati si atat. Reducerea de impozit (cel …

Stiri de ultima ora, din Romania, stirile de azi
Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului
de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa
reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale.

Arhivă - 16.11.2021 | BURSA.RO
Nov 16, 2021 · Uniunea Europeană are în vedere crearea unei forţe militare comune de până la 5.000 de militari
până în 2025 pentru a interveni într-o serie de crize şi fără să se bazeze pe Statele Unite, potrivit unui proiect de
plan strategic.

Nov 16, 2021 · în 2020, numărul angajaţilor din sectorul it care au beneficiat de facilitatea fiscală (scutirea de
impozit pentru angajaţii din it, n.r.) a depăşit 103.000 de persoane, o dovadă clară că măsura este în continuare
atractivă şi de o importanţă majoră la nivelul industriei. Or, dezbaterile privind ajustarea cadrului fiscal cu impact
asupra sectorului ar trebui să pornească de. Nov 11, 2021 · exact asta e scutirea de impozit. Pensiile speciale sunt
un privilegiu, pentru ca sunt bani dati si atat. Reducerea de impozit (cel … Revoluția de la 1821 condusă de tudor
vladimirescu a fost unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de renaștere națională a
româniei.revoluția a avut cauze naționale, economice și sociale și, deși a fost în cele din urmă înfrântă, a adus în
atenția cancelariilor marilor puteri europene situația din principatele dunărene și a determinat imperiul otoman.
Nov 13, 2021 · o altă măsură prin care îşi arată sprijinul faţă de biserici este scutirea de impozite pentru două
dintre ele. Pe 6 octombrie 1786, în primul an de domnie, emite un hrisov prin care acordă scutiri de la toate dările
care vor ieşi de la vistierie pentru două biserici situate în … Maria terezia a austriei (la naștere: Erzherzogin
maria theresia amalia walpurga von österreich) , cunoscută și ca maria theresia, (în latină maria theresia augusta,
în germană maria theresia, în maghiară mária terézia), (n. 29 noiembrie 1780, viena, imperiul habsburgic), din
casa de habsburg, a fost conducătoarea țărilor. Citeste stiri de ultima ora din romania, afla stirile de azi, fii la
curent cu stirile sociale, politice si evenimentele importante. Afla stirile de ultima ora.

Revoluția de la 1821 - Wikipedia
Revoluția de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu a fost unul dintre evenimentele care au marcat începutul
procesului de renaștere națională a României.Revoluția a avut cauze naționale, economice și sociale și, deși a fost
în cele din urmă înfrântă, a adus în atenția cancelariilor marilor puteri europene situația din Principatele
Dunărene și a determinat Imperiul Otoman
Ce pensie de serviciu are Nicolae Ciucă - Politic - HotNews.ro
Oct 21, 2021 · Asa afla si populimea ca generali pensionati la 50 de ani (cand ar fi trebuit sa fie maxim lt colonel
daca nu cumva era Napoleon) , varsta la care militari din alte tari mai au 10-15 ani pana la pensie- au o pensie
enorma,artificial numita de serviciu-de fapt rupta de la gura celor care au contribuit 35-45 de ani la pensie
normala.
SERIAL EPISODUL 2. Mavrogheni, filantropul excentric
Nov 13, 2021 · O altă măsură prin care îşi arată sprijinul faţă de biserici este scutirea de impozite pentru două
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