VeÅŸti bune pentru cei cu datorii la Fisc - ANAF nu va ma
bloca toate conturile
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VeÅŸti bune pentru cei cu datorii la Fisc. ANAF nu va mai bloca toate conturile românilor, ci va pune popriri doar pe sumele
datorate. În plus, Ministrul FinanÅ£elor a anunÅ£at cÄƒ firmele vor beneficia ÅŸi de ÅŸtergerea unor datorii dacÄƒ vin cu u
pentru plata eÅŸalonatÄƒ.

PânÄƒ la finalul lunii august, Ministerul FinanÅ£elor vrea sÄƒ facÄƒ mai multe modificÄƒri care îi vor viza direct pe români
datorii la stat. Potrivit unui proiect, conturile nu vor mai fi complet blocate, cum se întâmplÄƒ acum. Fiscul va lua doar suma
datoratÄƒ, iar ridicarea popririi va fi fÄƒcutÄƒ în timp real.

EUGEN TEODOROVICI, Ministrul de FinanÈ›e: AceastÄƒ poprire electronicÄƒ se lucreazÄƒ la ea ÅŸi în perioada
urmÄƒtoare va fi ÅŸi aplicatÄƒ, astfel încât sÄƒ nu mai avem aceastÄƒ teamÄƒ cÄƒ statul vine ÅŸi blocheazÄƒ contu
existenÅ£i, cÄƒ nu putem debloca la timp o astfel de situaÅ£ie.

Anul trecut, ANAF a obÅ£inut din popriri 3,46 miliarde de lei. De anul acesta, Fiscul vrea sÄƒ întocmeascÄƒ profilul fiecÄƒr
contribuabil. Iar cei care sunt buni platnici, sÄƒ fie rÄƒsplÄƒtiÅ£i.
CITEÈ˜TE È˜I
... Ginecologului Ali i se cer 300.000 de euro pentru malpraxi

Cei care au datorii mai mici de un milion de lei ar putea beneficia de ÅŸtergerea penalitÄƒÅ£ilor acumulate dacÄƒ pânÄƒ la
lunii noiembrie vor plÄƒti datoria principalÄƒ. Peste 300.000 de persoane fizice sunt în acestÄƒ siuaÅ£ie. În cazul firmalor ca
acumulat datorii de peste un milion de lei, Fiscul va ÅŸterge pânÄƒ la 50% din datoria principalÄƒ, dar ÅŸi penalitÄƒÅ£ile
prezintÄƒ un plan concret de restructurare ÅŸi plÄƒteasc restul eÅŸalonat, în 7 ani. De pildÄƒ, Compania NaÅ£ionalÄƒ a H
anul trecut datorii la bugetul stat de peste 5 miliarde de lei.
GHEORGHE ZAMAN, directorul Institutului de Economie NaÅ£ionalÄƒ: Am ascultat propunerile, sunt
promiÅ£Äƒtoare, sunt binevenite, dar au ÅŸi neajunsul cÄƒ în principal sunt mÄƒsuri pe termen scurt ÅŸi mediu.

DOREL GOIA, preÅŸedintele Consiliul de AdministraÅ£ie TeraPlast: Eu sunt în tabÄƒra cealaltÄƒ, a celor care plÄƒ
taxe ÅŸi impozite. Nu ne ajutÄƒ, nu ne încurcÄƒ. AÅŸ fi preferatÄƒ sÄƒ nu se propunÄƒ aÅŸa ceva, toatÄƒ lumea sÄ
impozitele din care se construieÅŸte bugetul.

În replicÄƒ, ministrul FinanÅ£elor spune cÄƒ va cÄƒuta o variantÄƒ de recompensare pentru firmele care sunt cu plata la zi.

EUGEN TEODOROVICI, Ministrul de FinanÈ›e: Poate, în data de 25 când este acordatÄƒ obligaÅ£ia de platÄƒ pent
stat sÄƒ fie acordatÄƒ o reducere, un anumit procent, dar nu mai mare de o anumitÄƒ sumÄƒ.
Setul de propuneri a fost prezentat în cadrul forumului Intact Media Group. Proiectul Ministerului de FinanÅ£e este acum in
dezbatere publicÄƒ
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