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ANAF va emite curând ordinul pentru realizarea formularului cu informatii de la
firmele de curierat
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite curând ordinul pentru realizarea formularului
cu informatii de la firmele de curierat, iar acesta va fi unul usor de completat, a sustinut, vineri,
presedintele ANAF, Lucian Ovidiu Heius, într-o conferinta de presa.
"Legat de acest subiect dezbatut într-adevar intens ieri, haideti sa recunoastem un lucru: comertul în România si-a
modificat modul în care se desfasoara. Tot mai multa lume cumpara în sistem online. Probabil fiecare dintre noi
am cumparat cel putin o data de pe net, sa folosim asa o expresie clasica. În analizele de risc pe care le fac colegii
nostri de la Inspectie fiscala am constatat ca, din pacate, de multe ori un expeditor livreaza foarte multe produse si,
culmea, când cautam acel expeditor constatam ca nu exista sau exista, dar nu declara aproape nimic. Şi atunci
ne-am dat seama ca exista o nisa pe care au gasit-o evazionistii, acest comert electronic. Aduc produse, le vând în
sistem online. Ceea ce se plateste cu cardul sau prin banca si-l înregistreaza, ceea ce plateste ramburs este 'la
negru'. Cum poti tu, ca ANAF, sa identifici pe acesti oameni si sa îi opresti, decât având acces la niste informatii.
Singura varianta este doar prin aceasta declaratie, care urmeaza sa fie adoptata prin ordin al presedintelui ANAF,
prin care firmele de curierat sa puna la dispozitia Fiscului o baza de date cu aceste livrari care se fac cu plata
ramburs", a spus Lucian Ovidiu Heius.
Potrivit acestuia, pentru a emite ordinul, trebuie creat un program informatic, trebuie gândit un formular, care sa
poata fi scanat si pus în Spatiul Privat Virtual. Dupa acesti pasi poate fi emis ordinul.
"Sper ca ordinul sa fie emis foarte repede, pentru ca fenomenul acesta se întâmpla în continuare. Daca îmi spuneti
sa spun 30, 45 de zile, nu as vrea sa arunc o asemenea cifra pentru ca nu este corect. Dar într-un timp foarte scurt
vom emite acest ordin de presedinte al ANAF, mergând în acelasi timp cu cei de la CNIF (Centrul National pentru
Informatii Financiare - n. r.) ca sa ne faca programul si sa gasim si varianta unui formular inteligent, care sa fie cât
mai usor, cât mai facil de completat, pentru ca de fapt aceste firme de curierat ne ajuta si daca ei ne ajuta este
normal ca si noi sa încercam sa le oferim o varianta care sa fie cât mai simpla de folosit", a sustinut Heius.
Firmele de curierat vor raporta la ANAF detalii referitoare la persoanele ce au platit ramburs produsele comandate
online, conform unei prevederi din Ordonanta de Urgenta aprobata pe 18 mai de Guvern cu privire la facilitatea
temporara a scutirii de la plata impozitului si a taxelor pentru majorarea voluntara a salariului minim cu 200 de
lei.
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