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COMUNICAT

INFORMARE
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative:
- LEGEA 29/2018 – privind anularea unor obligaţii fiscale (Monitorul Oficial nr. 52
din 18 ianuarie 2018).
Precizări suplimentare:
− Legea 29/2018 se referă la tranzacţiile de vânzare de imobile efectuate de
persoanele fizice până la data de 1 iunie 2017 şi pentru care s-a plătit impozit pe venitul din
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice. În situaţia în
care aceste tranzacţii au fost ulterior reîncadrate fiscal de inspecţia fiscală (fiind considerate
venituri din activităţi independente) se vor anula din oficiu toate diferenţele de obligaţii
fiscale suplimentare stabilite de organele fiscale (inspecţie) cu această ocazie.Totodată, în
viitor, organele fiscale, pentru tranzacţiile de mai sus, nu vor avea dreptul de a le reîncadra
din punct de vedere fiscal.
- Legea se mai referă şi la persoanele fizice, persoanele fizice autorizate (PFA),
întreprinderile individuale (II) şi întreprinderile familiale (IF) care au realizat
venituri din activităţi agricole până la data de 31 decembrie 2016. În situaţia în
care pentru acestea au fost stabilite de organele fiscale (inspecţie) diferenţe de
TVA datorită depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei acestea se vor anula. În
mod corespunzător situaţiei de mai sus, nici în viitor organele fiscale nu vor avea
dreptul de a stabili diferenţe privind TVA pentru persoanele fizice respective.
- Persoanele care au efectuat plata obligaţiilor fiscale pentru care legea prevede
anularea au dreptul la restituirea sumelor achitate.
- Procedura de aplicare a legii se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF
Pentru obtinerea de informatii suplimentare cu privire la o anume problematica fiscala
va recomandam sa consultati, informatiile disponibile pe site-ul ANAF (www.anaf.ro).
Astfel, accesând portalul ANAF pot fi gasite urmatoarele genuri de informatii: legislatie
fiscala (Codul fiscal si Codul de procedura fiscala actualizate, împreuna cu Normele
metodologice date în aplicare), proceduri fiscale (ex. modalitatea de declarare on-line),
ghiduri fiscale (ex. Ghidul pentru asociatiile de proprietari), nomenclatoare (ex. Normele de
venit agricol pe judete), formulare fiscale si instructiuni de completare si multe alte informatii
fiscale de interes general.
Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la
site-ul ANAF la adresa:
tel.
0252306233 si 0252330097 sau accesand
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ.
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