,,Angajatorilor care organizeze

tsanc Post c

lNR

in baza planului anual de formare profesionale programe
de formare profesionale pentru
propriii angajati, den ate de

EUR USD IOO FT
3,687 1,$s 1,3,1
|,650 2,895 ..22

furnizorii de servicii

de

pregatire profesionale autortzaii in condiiiile legii, li se
acordd, din bugetul aslgurerilor pentru 9ol!xaj;r' 6 i s1115
reprezentand 50% din chelfuielile cu serviciile de formare

profesionald organizate pentru

un nundr de 20% din personaiul angajat", a precizat Dorel

Venitul, factor decisic la
oblinerea unui credit
bvru sAv

(Jrice persoani care intr) inlr-o
in cautarea unui credit va trebui

bance

sd rispundd, pentru inceput, la

urmitoarele inlrebiri standard: Ce fel
de credit dorili? Ce venituri avelii De

c;nd oblineli dceste veniluri?

nata sau pentru persoane sub 2.1 de

ani, venituri din dividende, diurne,
venituri din streinetate, pensii, chirii,
venituri din comisioane sau PFA, din
activit;ti agricole sau din contracte de

Sunt

agent/mandat/management.

ce

(J rmdtorul.criteriu, care trebuie trecut, este vechimea veniturilor. $i acest
criteriu diferi de la o bancd la llta, iar

constante aceste venituri?

[Je foarte multe ori, dupi
rSspunde la aceste

fizici

intrebiri, persoana

este informati politicos de c6tre
angajatul bincii cd nu se incadreazi
pentru credit la banca respectivS, fdrd
ca discutia sd mai poatd avansa la
probleme legate de sumd, durati, valuta/ costuri, garantii etc.

.de fatd, o date cu implementarea noilor norme BNR, au loc
modifjciri importante datorate obligativitSlii prezentirii figei fiscale pentru
sarant/ In spectat.

Care sunt motivele refuzului pre-

)i al treilea criteriu, frecvenla cu
care se oblin veniturile, se poate oovedi eliminatoriu. in special penlru venr-

matur? Veniturile pe care persoana fi-

zicl

le obline!

l\eaccepldrea de citre banci a
unui venit obtinut de o persoand fizici
poate fi cauzati de neindeplinirea oe
cdtre acel venit a unuia din
urmdtoarele trei criterii: tip, vechrme,
trecvenld.
Exist5 tipuri de venit care sunt
unanim refuzate de bdnci, gi anume:
pensii de boalS revizuibile, chirii neinregistrate la Finanle, diverse venituri
nedovedibile cu documente.
a

Existd gi categorii de venituri tratate
diferen{iat de binci, unele le accepti,
altele nu, sau doar in anumite conditii.

;
al

Ar [i vorba despre salarii din contrdcte de munc; pe perioadd determi-

in momentul

turile din co^misioane, dividende, PFA
sau diurne. In general, dacd veniturile
oblinute de clien{i nu sunt constanre,
bincile calculeazi valori medii pentru
veniturile fluctuante sau le elimini din
ca lcu l.
I

ldt; o parte dintre motivele penlru
care o vizit; la bancd se poate termina
mai repede decAt vi dorili.
Este importanl s; dflali motivete
pentru care veniturile dvs. nu au fost
dccepldte, 9i mdi apoi s; g.isili b;n(i
care accepta !i acele venituri.
LIVIU SAV,
administrator lnfoCiedit SRL. este membru
al Asociatiei Contabililot Cettificali din
Marea Britanie (ACCA)

