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Începe iar calvarul
Declarației unice
Ramona Olaru (gds.ro)
Depunerea „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice“,
cunoscută și drept Formularul 212, intră pe ultima sută de metri.
Până la data de 6 iulie, în Dolj fuseseră depuse aproximativ 13.000 de
declarații unice, însă sunt așteptate
să depună documentul aproximativ
35.000. Pe toată Oltenia, cifrele sunt
și mai mari. Până vineri, 6 iulie 2018,
depuseseră declarația aproximativ
40.000 de persoane din toate județele
Olteniei, însă Fiscul așteaptă să depună circa 98.000 de oameni respectivul
document la ANAF.

Inspecţia Muncii:
Majoritatea angajatorilor
respectă prevederile legale
Inspecția Muncii a publicat
rezultatele oficiale ale Campaniei Naționale din perioada aprilie
- iunie 2018, privind verificarea
modului în care angajatorii au
aplicat prevederile legale, legate
de modificarea salariului brut în
contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.
În perioada aprilie-iunie
2018, inspectoratele teritoriale
de muncă au desfășurat acțiuni
de verificare a modului în care

angajatorii au aplicat prevederile legale privind modificarea
salariului brut (în principiu,
creșterea salariilor brute cu valoarea contribuțiilor aflate anterior în sarcina angajatorului), în
contextul transferului
contribuțiilor sociale 6 >>
obligatorii de la angajator la angajat, registrul general
de evidență a salariaților și stabilirea salariului de bază minim
brut pe țară garantat în plată începând cu 1 ianuarie 2018.

Cine are obligația să depună
noua declarație
După o serie de încercări, declarația unică a reunit șapte formulare.
Iată care sunt categoriile de persoane fizice care au obligația să depună
formularul respectiv: persoanele fizice care realizează, individual sau
într-o formă de asociere, venituri/
pierderi din România sau/și din
străinătate, care datorează impozit
pe venit și contribuții sociale obligatorii (inclusiv persoanele care stau
într-un an mai mult de șase luni și
o zi în România); persoanele care
au venituri din cedarea folosinței
bunurilor (chirii), venituri din drepturi de proprietate intelectuală, precum și cele cu venituri din activități
independente, în special profesii
liberale. Au obligația depunerii declarației și persoanele fizice care nu
realizează venituri și care optează
pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.
Detaliem pe înțelesul tuturor.
Declarația se depune anul acesta de
către persoanele fizice pentru a-și declara veniturile realizate în România
sau/și din străinătate în anul 2017. Se
mai depune pentru declararea impozitului pe venitul estimat
sau norma de venit care 2 >>
se realizează din România în anul 2018. De asemenea, se
mai depune și pentru declararea venitului estimat pentru încadrarea ca
plătitor de contribuții sociale și, după
caz, a declarării contribuțiilor sociale
datorate în anul fiscal 2018.
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Cea mai mare parte a persoanelor fizice care
au obligația depunerii Declarației unice
sunt așteptate să depună documentul în
aceste ultime zile rămase până la expirarea
termenului. Pentru a se evita cozile la ghișee,
Fiscul insistă ca declarațiile să fie completate
și depuse on-line. Va face față site-ul ANAF
„valului“ de declarații depuse în ultimele zile?

