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Primii verificaþi: 3-400
de patroni
Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
va declanºa din 26 mai, prin direcþia sa
specializatã, acþiunile de control în cazul
marilor averi, cu scopul impozitãrii, odatã
cu prelucrarea declaraþiei de venit pe anul
trecut. Demersul are la bazã decizia din
decembrie 2010 a Guvernului, conform
cãreia persoanele fizice ale cãror venituri
reale depãºesc cu cel puþin 50.000 lei
sumele declarate vor plãti un impozit de
16% aplicat la diferenþa dintre cele douã
valori. Înfiinþarea departamentului care sã
verifice persoanele cu mari averi a fost însã
autorizatã de Guvern abia la jumãtatea anului 2011, cu o schemã de personal limitatã
la 50 posturi. ”Departamentul pentru
Afaceri Fiscale al Fondului Monetar
Internaþional a recomandat ANAF abordarea într-o manierã specificã a segmentului de contribuabili persoane fizice cu averi
mari, în cadrul strategiilor de asigurare a
conformãrii fiscale, precum ºi utilizarea
metodelor de control indirect pentru completarea tehnicilor de control folosite în
prezent, în scopul identificãrii veniturilor
nedeclarate ºi contracarãrii metodelor utilizate de contribuabili pentru a ascunde
veniturile”, arãta un document guvernamental. La momentul respectiv, Sorin
Blejnar declara cã acþiunile de control vor
fi declanºate pentru 300-400 de persoane,
în principal patroni foarte bogaþi care în
ultimii ani au omis deliberat sã înregistreze
veniturile pe firmã, sustrãgându-se de la
plata impozitelor. Respectivii au avut anul
trecut venituri de peste 3 milioane euro ºi
deþineri de peste 20 milioane euro.
Normele în domeniu stabilesc cã Fiscul va
verifica, într-o primã etapã, bogãtaºii fãrã
sã îi notifice, selecþia urmând sã fie efectuatã de pe o listã a persoanelor care
depãºesc “riscul minim” acceptat de
administraþia fiscalã. Pentru stabilirea
bazei impozabile, organele fiscale vor
folosi metode indirecte, respectiv compara-
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rea cheltuielilor efectuate de o persoanã cu
veniturile declarate în perioada verificatã,
analiza intrãrilor ºi ieºirilor de sume în
conturile bancare, precum ºi stabilirea
bazei impozabile ajustate pentru acel
cetãþean, analizând creºterea, respectiv
descreºterea patrimoniului net al acesteia.
Interesant este cã verificaþii nu au niciun
drept de obiecþiune în ceea ce priveºte criteriile folosite pentru selecþia lor. Mai mult,
analiza de risc se extinde ºi la soþi, rude sau
afini pânã la gradul al doilea, adicã pãrinþi,
copii, bunici, nepoþi, fraþi ºi cumnaþi.

Nici în Elveþia
nu te mai poþi
ascunde…

În primãvara anului trecut, consiliera premierului Boc, Andreea Paul Vass,
dezvãluia cã Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã i-au fost transmise
80.000 de informãri cu referire la români
cu conturi în bãncile Þãrii Cantoanelor.
”Verificãrile sunt în plin proces de derulare, iar dacã sumele nu sunt declarate fiscal ºi în România, vor plãti cu vârf ºi îndesat”, susþinea Vass. În completare, Sorin
Blejnar estima la PRO TV cã 12 români
depuseserã în Elveþia 50-60 milioane de
euro în total, ANAF urmând sã cerceteze
provenienþa acestor venituri. Potrivit lui
Blejnar, nu era vorba de oameni politici ºi
nici de topul celor mai bogaþi români.”Au
cont în Elveþia. Nu ºtim dacã l-au declarat
sau nu l-au declarat. Nu ºtiu dacã au
declarat veniturile din dobânzi încasate din
Elveþia la Fiscul din România. Noi am
primit de datã recentã aceste informaþii”,
arãta Blejnar. Întrebat ce li se va întâmpla
acelor indivizi, el a rãspuns cã, dacã se va
constata cã nu au plãtit impozite pe veniturile transferate în Elveþia ºi nu vor putea
demonstra provenienþa acestora, sumele
vor fi impozitate cu 16%, la care se vor
adãuga ºi majorãri de întârziere.”Dacã au o
provenienþã normalã ºi s-a plãtit în
România impozit pe dividende pe aceºti

bani, ºi ulterior au fost transferaþi în
Elveþia, nu avem niciun fel de problemã.
Dacã nu au o provenienþã legalã, o sã considerãm cã sunt fãrã sursã ºi o sã-i impozitãm cu 16%. Acolo unde vor fi indicii de
naturã penalã, vom sesiza inclusiv
Parchetul”, conchidea Sorin Blejnar. Între
timp, subiectul a fost acoperit de tãcere.
Dar el a fost abordat în cadrul vizitei oficiale pe care preºedintele Elveþiei,
Micheline Calmy-Rey, a efectuat-o la
început de iulie în România, la invitaþia
preºedintelui Traian Bãsescu. În baza unui
acord bilateral, Bucureºtiul poate obþine de
la 1 ianuarie 2012 informaþii de la bãncile
helvete dacã suspecteazã cã banii din conturile românilor au fost obþinuþi prin
fraudã.“Dacã autoritãþile române vor suspecta cã cineva a fãcut evaziune fiscalã ºi a
depus banii într-o bancã strãinã, vor primi
informaþii de la Elveþia”, a declarat Traian
Bãsescu.

Impozitatã
sau confiscatã?

Mãsura se înscrie în contextul unor decizii
recente spectaculoase privind controlul ºi
chiar confiscarea averilor ilicite. Mai exact,
discuþiile din Comisia juridicã a Camerei
privind revizuirea Constituþiei au atins ºi
controversatul articol 44 care prezumã caracterul licit al dobândirii averii, hotãrându-se modificarea lui, prin adãugirea:”confiscarea averii dobânditã ilicit se realizeazã
în condiþiile legii”. E drept însã cã numai
parlamentarii Puterii au votat propunerea,
în absenþa Opoziþiei. Aproape concomitent, ºeful statului promulga Legea pentru
modificarea ºi completarea Codului penal
ºi a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, referitoare la confiscarea extinsã a
averii celor condamnaþi pentru proxenetism, trafic de droguri ºi de persoane,
spãlare de bani, terorism etc. Potrivit actului normativ, persoanele condamnate la
minim cinci ani de închisoare ºi-ar putea
pierde o bunã parte din avere, confiscarea
putând fi extinsã ºi la alte bunuri decât cele
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