NTT Data închiriază 4.000 de
metri pătraţi în proiectul de
birouri Unirii View

ONU înăspreşte sancţiunile
împotriva regimului de la
Pyongyang

Pagina 6
Marți, 8 august 2017
Nr. 7453
8 pagini - 1,20 lei
www.curierulnational.ro

Pagina 8

Curierul Naţional
Partener oficial al Alianței Confederațiilor Patronale din România

Ce facilităţi
au firmele
care vor să
se dezvolte
într-un parc
industrial

Aberația TVA
Roxana Petcu

Colectarea TVA-ului la bugetul de stat a fost şi rămâne o
problemă importantă cu care se
confruntă fiecare guvern în
parte.
În cadrul statelor membre
ale Uniunii Europene, România
deţine un record negativ în ceea
ce priveşte GAP-ul de TVA, la
nivelul anului 2014 acesta fiind
de 37,89%, aproximativ 7 miliarde euro, în creştere faţă de
anii precedenţi.
La nivel european acesta este
în medie de 14,03%, la polul opus
situându-se două ţări cu grad
mare de dezvoltare, respectiv
Suedia cu 1,24% şi Luxemburg cu
3,8%.
Gap-ul de TVA este definit ca
diferenţa dintre valoarea TVA
colectată şi suma de TVA totală
care ar fi trebuit colectată
conform declaraţiilor fiscale
depuse de societăţi la ANAF.
El reflectă, de asemenea, şi o
estimare a pierderii de venituri
din TVA ca urmare a fraudei şi
evaziunii, societăţi intrate în
faliment sau insolvenţă, calcule
eronate.
Colectarea TVAului la bugetul de stat 3 >>
este o problemă importantă a guvernului, acesta
fiind principala sursă de venit a
bugetului general consolidat;
ponderea acestuia a fost de
24,4% în anul 2015 şi de 23,1% în
anul 2016.
În cifre pentru perioada
2014-2016, situaţia se prezintă
astfel: (vezi pagina 3).
În prezent, atunci când este
plătită o factură către furnizor,
automat ar trebui ca acesta să
achite mai departe TVA-ul datorat către stat.
Furnizorii încasează TVA-ul,
dar nu sunt întotdeauna corecţi
să-l vireze către stat, preferând
să folosească aceste sume în
diverse alte scopuri, considerând-o ca pe o lichiditate
utilizabilă temporar.
În acest fel se creează o
discrepanţă
între
firmele
corecte care încasează şi plătesc
TVA-ul în mod corect şi firmele
care preferă să folosească banii
care trebuiau să ajungă la
Bugetul de Stat în interes
personal.
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Poliţa RCA - o sursă de venit
pentru Poliţia Română. Începând cu data de 12 iulie 2017 a
intrat în vigoare Legea nr. 132
/31 mai 2017 privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă
auto pentru prejudicii produse
terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie. Pag. 2

IT&C
ANCOM continuă implementarea legii infrastructurii de
comunicaţii electronice. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM) a lansat
în consultare publică un proiect
de decizie care reglementează
formatul şi modalitatea de
transmitere către Autoritate a
unor documente şi informaţii
privind exercitarea dreptului de
acces pe proprietatea publică
sau privată de către furnizorii
de reţele de comunicaţii electronice. Pag.4
Reprezentantul României, pe
primul loc la campionatul
mondial Microsoft Office
Specialist 2017. La finalul săptămânii trecute s-a desfăşurat finala mondială a Microsoft
Office Specialist World Championship 2017 în Anaheim, California, SUA. Reprezentantul
României, Tiberiu Danciu, elev
la Colegiul Naţional Grigore
Moisil din Bucureşti, a fost
desemnat campion mondial în
cadrul prestigiosului eveniment
care atrage elevi şi studenţi din
toată lumea. Pag. 4

ACTUALITATE
Greşeli frecvente în completarea textului SMS pentru
plata tarifului de trecere a
podurilor de la Feteşti şi
Cernavodă (PEAJ). 1. Utilizatorii nu au achitat deloc tariful de
trecere. 2. Utilizatorii au trecut

de mai multe ori decât
numărul de peaje achitate. 3.
Utilizatorii au înscris numere
de înmatriculare eronate în
SMS-urile transmise pentru
achitarea tarifului. 4. Utilizatorii trimit SMS-ul de confirmare
(cu textul DA) după expirarea
termenului înscris în mesajul
primit de la 7577 (maximum 3
ore). 5. Tariful este achitat după
expirarea termenului prevăzut
în legislaţie (sfârşitul zilei
următoare, până la ora 23.59).
Pag. 5
Noi șanse pentru industria
naţională de apărare. Guvernul a emis o Hotărâre pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative. Pag. 7

ACTUALITATE&COMPANII
Diaspora Start-Up: 40.000 de
euro pentru orice afacere viabilă! Power Net Consulting va
ajuta românii din diaspora să
deschidă afaceri în ţara lor şi
astfel să se poată întoarce la familie şi prieteni, să contribuie
alături de ceilalţi antreprenori
la dezvoltarea comunităţii de
afaceri autohtone. Pag. 6

EXTERN
Venezuela: După instalarea
noii Adunări Constituante,
se intensifică represiunile
regimului Maduro împotriva opoziţiei. Abia instalată,
Adunarea Constituantă - organism conceput de preşedintele
socialist Nicolas Maduro pentru
a-şi extinde puterile în stat - şia început activitatea cu o
măsură din capul locului represivă. A destituit-o pe Luisa Ortega,
procuror
general,
cunoscută ca fiind unul dintre
principalii
adversari
ai
preşedintelui Maduro. Pag. 8
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Colectarea taxei la bugetul de stat a fost şi va
rămâne o problemă importantă
De banii din contul TVA nu vom putea
dispune fără aprobarea ANAF
Noul sistem are în vedere că banii din taxă nu
mai pot fi redirecţionaţi
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Curs valutar
EURO



4.56 RON

DOLARUL AMERICAN



3.87 RON

LIRA STERLINĂ



5.04 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



3.97 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.57 RON

