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NOI FACILITĂȚI ȘI
CLARIFICĂRI
OFERITE DE CĂTRE
ANAF

În cursul lunii august, ANAF a publicat 3
comunicate de presă prin care înștiințează
contribuabilii că a implementat 3 noi facilități,
menite să ușureze modul de interacțiune cu
administrația fiscală. Pe lângă acestea, au mai
fost publicate clarificări privind amortizarea
mijloacelor fixe în perioada COVID-19 și
clarificări privind încadrarea veniturilor pentru
șomajul tehnic și liberele părinților.

1. UN NOU SERVICIU ELECTRONIC

2. PLATA ÎN NUMELE ALTEI PERSOANE DECÂT
TITULARUL CONTULUI
Este disponibilă o nouă facilitate în SPV,
aceea că titularul contului SPV are
posibilitatea de a plăti, în numele oricărei
altei persoane fizice, impozite sau contribuții
evidențiate în Declarația unică.
În același timp, prin contul SPV se pot genera
două noi rapoarte:

Ministerul Finanțelor Publice a implementat
un nou serviciu electronic prin intermediul
căruia contribuabilii se pot programa online
pentru întâlnirea cu un inspector fiscal. Acest
serviciu este disponibil pe anaf.ro și în SPV.

Istoric declarații, prin care se pot vedea
declarațiile depuse de persoana fizică;

Acest serviciu este gândit cu scopul de a oferi
răspunsuri pentru aspecte care nu necesită
timp îndelungat de soluționare (până la 30
minute).

Acest serviciu este momentan disponibil doar
în SPV, nu și la adresa www.ghișeul.ro.

În vederea întâlnirii cu inspectorii fiscali,
contribuabilii trebuie să respecte regulile
privind purtarea măștii în timpul alocat, altfel
întâlnirile se vor reprograma.

Începând cu data de 11 august, MFP și ANAF
au implementat o nouă facilitate pentru
persoanele fizice, aceea de identificare
viziuală online.

Raportul C168, duplicat al cererii de
înregistrare a contractelor de locațiune.

3. IDENTIFICAREA VIZUALĂ ONLINE PENTRU
ÎNREGISTRAREA ÎN SPV
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În
vederea
beneficierii
de
facilitate,
contribuabilii trebuie să se înregistreze în SPV
și să urmeze o serie de pași pentru a avea
acces la serviciul de identificare vizuală online.

4. MFP EXPLICĂ REGIMUL CONTABIL ȘI FISCAL
APLICABIL AMORTIZĂRILOR ÎN SITUAȚIA
AFACERILOR INACTIVE
În cursul zilei de luni, 24 august, MFP a emis
un comunicat prin care explică regulile de
aplicare a amortizării în perioada de
închidere/suspendare a activității ca urmare a
instituirii stării de urgență/alertă.
Din punct de vedere contabil:
Pe
perioada
neutilizării
activului,
amortizarea nu este nici întreruptă, nici
diminuată în funcție de utilizarea redusă a
acestuia, cu excepția cazului în care activul
este complet amortizat;
Pe perioara în care sunt trecute în
conservare, entitatea poate înregistra în
contabilitate o cheltuială corespunzătoare
ajustării pentru deprecierea constatată.

Nu se amortizează mijloacele fixe trecute
în regim de conservare. Valoarea rămasă
se
recuperează
începând
cu
luna
următoare ieșirii din conservare, prin
recalcularea cotei de amortizare fiscală.

5.
CLARIFICĂRI
PRIVIND
ÎNCADRAREA
VENITURILOR PENTRU ȘOMAJUL TEHNIC ȘI
PENTRU LIBERELE PĂRINȚILOR
Potrivit reprezentanților MFP, banii primiți de
către angajatori în urma OUG nr. 30/2020 și
Legii nr. 19/2020 reprezintă, din punct de
vedere contabil, venituri din subvenții care
compensează cheltuielile cu salariile.
Din punct de vedere fiscal, pentru plătitorii de
impozit
pe
profit
reprezintă
venituri
impozabile iar cheltuielile salariale reprezintă
cheltuieli deductibile. Pentru plătitorii de
impozit pe veniturile microîntreprinderilor,
aceste venituri nu se includ în baza
impozabilă.
***

Din punct de vedere fiscal:
Sunt deductibile fiscal cheltuielile cu
amortizarea mijloacelor fixe neutilizate ca
urmare a reducerii sau închiderii activității,
în situația în care acestea nu sunt trecute
în regim de conservare;
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