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Noutățile zilei

→ Noi informații despre cele două operațiuni majore de control
programate și anunțate de Fisc pentru 2019. La finalul lunii ianuarie, Fiscul a
anunțat demararea a două operațiuni majore pentru controlul afacerilor din
România: „Iceberg” și „Tomis”. La acel moment au zis că prima operațiune
vizează companiile mari, iar a doua va verifica, timp de trei luni,
importurile care vin în România prin Portul Constanța. Virgil Pîrvulescu,
vicepreședintele ANAF a atras atenția miercuri, în cadrul conferinței anuale
de fiscalitate organizate de PwC România, că intențiile autorităților de
control s-au modificat:

operațiunea Iceberg va viza și contribuabili medii, nu doar contribuabili
mari. Reprezentantul ANAF a spus că verificările din cadrul acesteia sunt
făcute la companiile care prezintă cele mai mari riscuri fiscale.
Totodată, trebuie reținut că firmele selectate pentru inspecții fiscale sunt
determinate în urma unor controale prealabile ale inspectorilor antifraudă,
prin care se confirmă, practic, existența riscurilor.
operațiunea Tomis, ce vizează importurile din Portul Constanța, va fi
prelungită, din moment ce controalele au avut rezultate bune.

+ On-topic: Redacția noastră a făcut, la începutul anului, în funcție de practica
Fiscului din anii anteriori, o estimare orientativă a domeniilor și firmelor vizate
de controalele ANAF în 2019. Iată care sunt firmele vizate de controalele
ANAF în acest an și perioadele în care e mai probabil să fie verificate de
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Fisc. 
  

→ Conectarea caselor de marcat la serverele ANAF nu se va face mai
devreme de a doua jumătatea a anului. Oficialii Ministerului Finanțelor
Publice estimează că până la mijlocul anului ar trebui să fie finalizat tot
procesul de înlocuire a caselor de marcat cu unele electronice. Abia apoi,
după ce toate casele vechi de marcat sunt scoase din funcțiune, se poate vorbi
de conectarea noilor aparate la registrul național al Fiscului. „Estimăm că
procesul de dotare -- pentru că noi trebuie să ajungem, după estimările
noastre, undeva la 700.000 - 750.000 de aparate instalate -- se va finaliza pe la
mijlocul acestui an. După ce se finalizează această etapă, urmează să
discutăm etapa conectării și, în a doua parte a acestui an, apreciez că vom fi
pregătiți să facem și această conectare. Pentru că sunt două etape. Acum nu
avem ce conecta”, a declarat Doru Dudaș, director general la MFP, în cadrul
conferinței anuale de fiscalitate a PwC România, ce s-a desfășurat miercuri la
București.

 + Registrul național prin care se va ține evidența caselor de marcat va ajuta
Fiscul la monitorizarea tuturor aparatelor și va permite transmiterea directă
a datelor de la aparate la serverele Fiscului.

 + Momentan, până se ajunge la conectarea aparatelor la registrul național,
firmele trebuie să facă raportări lunare la Fisc. Raportările pot fi făcute și
automat, s-au dezvoltat tot felul de programe informatice care fac asta (chiar
azi am publicat și noi un advertorial despre o asemenea aplicație)

 + Status la zi - înlocuire case de marcat: 

465.800 aparate au fost înregistrate în sistemul informativ al ANAF,
360.212 dintre ele au și identificatorul fiscal atribuit,
275.441 de case de marcat electronice sunt în funcțiune la contribuabili.

 
→ Atenție! Fiscul trimite mesaje în SPV că există neconcordanțe între
numărul de salariați regăsit în Revisal și cel înscris în declarația unică
112. Mai mulți profesioniști din domeniu au reclamat astăzi, pe grupurile de
Facebook dedicate contabililor și fiscaliștilor, că zeci de firme au primit în
Spațiul privat virtual, în secțiunea de Mesaje, comunicări din partea ANAF prin
care erau atenționate că există diferențe între numărul de salariați transmis în
Revisal și cel declarat în formularul 112. Mesajele primite erau clasificate de
ANAF ca fiind Rapoarte analiză de risc. O posibilă explicație al acestor
atenționări ar fi faptul că în Revisal apare numărul total de contracte de muncă
din istoricul unei companii, deci inclusiv cele încheiate), în timp ce în declarația
112 sunt preluați  doar salariații care au contracte de muncă în vigoare. Am
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făcut o solicitare la Fisc pentru clarificarea acestei situații, revenim cu un
răspuns oficial de îndată ce îl avem.

  
→ Retragerea de la Pilonul II de pensii va fi posibilă curând. A apărut
cererea prin care contribuțiile pot fi trecute integral la Pilonul I. Cei care nu
mai vor să contribuie deloc cu procentul din contribuția la pensii de 3,75% la
Pilonul II de pensii vor putea face în curând cereri pentru ca acest procent să
se ducă tot la stat, adică la Pilonul I. Modelul de cerere ce va trebui depus la
fondurile de pensii este cuprins într-un proiect de act normativ recent al
Autorității de Supraveghere Financiară.

 + Context: OUG nr. 114/2018 a modificat legislația pensiilor private astfel încât
să se dea posibilitatea contribuabililor să nu mai contribuie deloc la acest
pilon de pensii și să contribuie numai la Pilonul I.

Informații utile la birou

→ Procesele-verbale ale Fiscului nu mai pot fi probe în cauzele penale, Ce
înseamnă asta pentru procesele în curs. Curtea Constituțională a dat recent
o decizie deosebit de importantă pentru contribuabili și a spus că nu este
constituțional ca procesele-verbale întocmite de Fisc în cadrul unor controale
efectuate la cererea organelor penale să fie folosite ulterior în procese ca
mijloace de probă. Decizia a fost aplaudată de fiscaliști, dar importanța ei nu
contează doar pentru viitor, ci și pentru procesele în derulare, în care astfel de
probe sunt folosite. "În cauzele penale în curs, cele aflate în faza de urmărire
penală, procurorii nu vor mai putea solicita controale fiscale, trebuind să
utilizeze doar procedeele probatorii strict prevăzute de Codul de procedură
penală, întrucât procesele-verbale întocmite în urma controalelor fiscale nu mai
au nicio valoare probatorie, acestea fiind golite practic de
conținut”, explică Magdalena Roibu, senior attorney at law Schoenherr și
Asociații SCA, specializată în white-collar crime. Citiți articolul complet pentru
a înțelege mai bine ce se întâmplă cu procesele aflate în desfășurare, dar și ce
se mai poate face în cazul dosarelor deja judecate.

 + Informații detaliate despre decizia CCR (nu uitați că actul nu a fost încă
publicat în Monitorul Oficial, astfel că decizia CCR va deveni obligatorie doar
după ce este bifată și această etapă legislativă).

  
→ Plafoane fiscale aplicabile firmelor în 2019 și cursurile valutare la care
se calculează. Firmele plătitoare de impozit pe profit sau pe veniturile
microintreprinderii, plătitoare de tva sau care aplică regimul de scutire,
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și nu numai, trebuie să
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analizeze periodic încadrarea în plafoanele legale, pentru a aplica
reglementările fiscale corecte, pentru îndeplinirea obligațiilor declarative la timp,
dar și pentru a evita plata unor amenzi și penalitați considerabile în caz de
aplicare eronată. Vă prezentăm azi rezumatul celor mai importante praguril
fiscale aplicabile în 2019 și cursul de schimb valutar la care se calculează
fiecare plafon.

Pentru o perspectivă mai largă asupra actualității

→ Pensiile speciale ar putea fi eliminate pentru toate categoriile de
bugetari. Deputații, senatorii, judecătorii, procurorii, dar și militarii și polițiștii
sunt doar câteva dintre categoriile de bugetari ce ar putea pierde pensiile
speciale pe care le primesc în prezent, potrivit unui proiect de act normativ pus
recent în dezbaterea senatorilor.

  
→ Din 2019, nu mai trebuie să ceri despăgubiri pentru penele de curent
nu mai trebuie solicitate, banii ți se acordă automat. De la începutul acestui
an, în cazul întreruperilor apărute în alimentarea cu energie
electrică, consumatorii casnici primesc automat despăgubiri, fără să mai
fie nevoiți să solicite acordarea acestora, potrivit unui act normativ al Autorității
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

  
→ Analiză. Mutarea în bugetele administrațiilor locale a cheltuielilor cu
asistența socială (în totalitate) și renunțarea alocării lor de la centru către
teritoriu este cuprinsă în viitoarea lege a bugetului pe 2019, aflată acum la
stadiul de proiect în Parlament. Mutarea a fost criticată atât de autoritățile
locale, cât și de persoanele cu dizabilități. Acestea din urmă se tem că
primăriile le vor opune mai abitir, de acum, lipsa fondurilor, iar în unele
cazuri s-ar putea ajunge chiar la refuzul efectiv al unor drepturi. De
cealaltă parte, cei care susțin mutarea cred că primăriile vor înceta să mai fie
atât de darnice cu oferirea certificatelor de handicap celor care nu le merită și,
prin asta, se vor face reduceri de cheltuieli.

  
→ Onorariile minime ale avocaților din oficiu vor crește cu 141%, conform
unui protocol încheiat astăzi între Uniunea Națională a Barourilor din România
(UNBR) și Ministerul Justiției. Majorarea vine după ce avocații au protestat,
zilele trecute, din cauza alocărilor bugetare insuficiente prevăzute pentru plata
avocaților din oficiu, în condițiile în care remunerațiile acestora erau oricum
foarte mici.
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