Fiscul, cu ochii pe veniturile romÃ¢nilor din strÄƒinÄƒtate
Ce spune Ministerul de FinanÈ›e
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DeÅŸi România se confruntÄƒ cu o evaziune fiscalÄƒ estimatÄƒ la cel puÅ£in 16% din PIB, Fiscul a terminat treaba în Å£a
taxarea în strÄƒinÄƒtate. Ambasadele ÅŸi consulatele trebuie sÄƒ îi identifice pe ce cei stabiliÈ›i în afara graniÈ›elor pentru
înregistra în SpaÅ£iul Privat Virtual. Acesta este portalul prin care ANAF le va urmÄƒri rezidenÅ£a fiscalÄƒ ÅŸi le va comu
dacÄƒ au taxe de plÄƒtit în Å£arÄƒ. Aceasta, deÈ™i cine stÄƒ mai mult de ÅŸase luni într-o Å£arÄƒ ÅŸi obÅ£ine venituri
fiscalÄƒ în acea È›arÄƒ.
CITEÈ˜TE È˜I
... Publitrans anunÈ›Äƒ: Programul autobuzelor va fi ...

Ministrul FinanÈ›elor Eugen Teodorovici nuanÈ›ezÄƒ proiectul È™i spune cÄƒ nu e vorba de obligativitate, ci de o alegere p
o pot face românii din afara graniÈ›elor. DacÄƒ ar avea de ales, poate unii ar plÄƒti taxe în România unde, cu toate contribuÅ
totuÅŸi impozitul pe venit este la doar 10%. Taxarea în Å£Äƒrile de în care muncesc aceÈ™tia este mult mai sus. Dar nu au
pentru cÄƒ Fiscul de acolo îÅŸi face treaba ÅŸi se ocupÄƒ de ce are în curte în primul rând.

?Ideea e de a simplifica si debirocratiza încÄƒ o zonÄƒ a ANAF È™i de a îmbunÄƒtÄƒÈ›i relaÈ›ia statului pe zona de fiscali
care trÄƒiesc în afara È›Äƒrii. E o propunere de a folosi acest sistem, de a se înrola dacÄƒ doresc. Prin ambasade È™i consul
primesc parole pentru a intra în sistem, pentru a nu mai veni în È›arÄƒ. E o simplificare radicalÄƒ. E un mijloc de comunicare
între stat È™i contribuabil?, a spus Eugen Teodorovici.

Ministerul de FinanÈ›e aratÄƒ într-un comunicat cÄƒ ?cÄƒ propoziÈ›ia 'identificarea contribuabililor la misiunile
diplomatice/oficiile consulare ale României' se referÄƒ la îndeplinirea procedurii de confirmare a identitÄƒÈ›ii contribuabililo
care solicitÄƒ înregistrarea ca utilizatori ai serviciului 'SpaÅ£iul privat virtual' la sediul misiunilor diplomatice/oficiilor
consulare ale României?.

Potrivit ministerului, ?scopul acestei prevederi este de a veni în întâmpinarea persoanelor fizice care au cetÄƒÈ›enia românÄƒ
doresc sÄƒ se înroleze voluntar în SPV, dar domiciliazÄƒ, au reÈ™edinÈ›a sau lucreazÄƒ în strÄƒinÄƒtate?.
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