Veniturile bugetare colectate de ANAF,
cu 7% mai mari decât în 2015
Veniturile bugetare totale colectate de Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală până la data de 16 martie 2016 au fost de 35.752,4 milioane de lei,
ceea ce reprezintă cu 7% (indice nominal) mai mult faţă de perioada similară
a anutui 2015 (33.498,9 milioane de lei).
Din informaţiile analizate până la aceasta dată, situaţia veniturilor
colectate, în detaliu, se prezintă astfel:
La bugetul de stat s-au încasat 24.198,9 milioane de lei, cu 9 % (indice
nominal) mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2015 (22.235,1 milioane
de lei), astfel:
la impozitul pe profit s-au încasat 846,6 milioane de lei, cu 32%
(indice nominal) mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2015 (639,9
milioane de lei). Creşterea încasărilor din perioada analizată, la acest
impozit, s-a datorat creşterilor de viramente înregistrate de la agenţii
economici (+28,7%, respectiv cu 162,8 milloane de lei mai mult), cât si
a impozitului virat de către băncile comerciale (+82%, respectiv cu 52,3
milloane de lei mai mult);
la impozitul pe venit s-au încasat 4.555,7 milioane de lei, cu 3%
(indice nominal) mai mult decât în 2015 (4.440,6 milioane de lei);
încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 10.290,2 milioane de
lei, cu 0,24% mai mici faţă de încasările din perioada similară a anului
2015 (10.314,8 milioane de lei). Menţionăm că, pe lângă reducerea cotei
de TVA la 9% pentru alimente şi servicii de restaurant (OUG nr. 6/2016),
aplicabile începând cu 1 iunie 2015, din februarie se reflectă şi măsura
de reducere a cotei de TVA standard de la 24% la 20%. La asta se adaugă
aplicarea, pentru anumite livrări de bunuri şi prestări de servicii, a
unei cote de TVA reduse, de 9% sau chiar de 5% în anumite cazuri.
încasările din accize (inclusiv taxa pe viciu) au fost mai mari cu 10%
(în termeni nominali) faţă perioada analizată a anului precedent,
veniturile până la 16.03.2016 fiind de 4.692,8 milioane de lei (un plus
de 444,5 milioane de lei);
Pentru mai multe detalii puteţi consulta comunicatul de presă al Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.

Persoanele fără venituri vor putea

alege cum să plătească contribuția de
sănătate
Ministerul Finanțelor Publice propune modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal astfel încât persoanele fără venituri pot alege
între plata lunară a contribuției de sănătate sau plata la momentul accesării
serviciilor medicale.
Proiectul Ordonanței de urgență reglementează condițiile privind modul de
declarare și de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate de
către persoanele care nu realizează venituri, pentru a putea beneficia de
serviciile oferite de sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Schimbările propuse vizează următoarele aspecte:
1. Persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori
reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind
sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, şi care nu se află în
România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive, nu au calitatea
de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate.
2. Au fost introduse în categoria contribuabililor unitățile trimițătoare
care au obligația plății contribuțiilor pentru personalul român militar şi
civil trimis în misiune permanentă în străinătate.
3. În cazul veniturilor din investiții și/sau din alte surse, realizate în
anul 2016, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii
salariului de bază minim brut pe țară,nu se datorează contribuția de
asigurări sociale de sănătate.
4. Persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile
de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse
datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate putând opta între
plata lunară sau sau la data la care accesează serviciile acordate de
sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii.
Aceeași regulă se aplică și în cazul persoanelor care realizează venituri
lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse sub nivelul valorii
salariului de bază minim brut pe țară.
Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) își vor păstra
calitatea de asigurat, în condițiile Legii nr. 95/2006, republicată, privind
reforma în domeniul sănătății, respectiv 3 luni de la data efectuării ultimei
plăți.
Neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare prevăzute în
prezentul act normativ ar conduce la:

– neasigurarea în sistemul de asigurări sociale de sănătate și în sistemul
asigurărilor pentru șomaj a personalului militar și civil trimis în misiune
permanentă în străinătate,
– creșterea sarcinii fiscale suportate de persoanele fără venituri sau
persoane care realizează în exclusivitate venituri din investiții sau alte
surse mai mici decât salariul minim brut pe țară, sub forma contribuției
sociale de asigurări sociale de sănătate,
– obligarea la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a
persoanelor fizice indiferent de cetățenie, care au domiciliul ori reședința
într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de
securitate socială sau care nu intră sub incidența legislației europene
aplicabile în domeniul securității sociale, deși acestea nu beneficiază de
serviciile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, dacă nu se
află în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive.
Găsiți detalii despre proiectul de Ordonanța de Urgență pentru modificarea și
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Ratingul de țară al României,
îmbunătățit de agenția JCRA
Agenția de rating japoneză JCRA a anunțat îmbunătățirea rating-ului de țară
acordat României de la BBB-/BBB la BBB/BBB+, pentru datoria pe termen lung în
valută, respectiv în moneda locală, cu perspectivă stabilă.
Decizia agenției de a îmbunătățire a rating-ului reflectă progresele
înregistrate la nivelul sistemului financiar, în special prin diminuarea
ratei creditelor neperformante la nivelul sistemului bancar, menținerea
deficitului bugetar în anul 2016 sub limita de 3% în condițiile relaxării
fiscale, consolidarea poziției externe a României, perspectivele unei
creșteri economice sustenabile , cât și nivelul scăzut al datoriei publice.
“Decizia agenției de rating confirmă evoluțiile, perspectivele economiei
românești și, foarte important, faptul că țintele de deficit bugetar pot fi
atinse în contextul măsurilor de relaxare fiscală, având în vedere estimările
de creștere economică semnificativă și a colectării veniturilor. În contextul
aprecierilor privind stabilitatea financiară, agenția de rating spune că va
monitoriza evoluția inițiativei legislative privind darea în plată” a
menționat ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu.
JCRA apreciază că economia va crește cu aproximativ 4% în 2016 și 2017, în
condițiile în care țara noastră este cea de-a treia mare economie din Europa
Centrală și de Est, cu un PIB de aproximativ 160 miliarde de Euro în 2015.
Totodată, pentru același an, notează nivelul redus al deficitului de cont, la
1,1% din PIB, precum și menținerea unor fluxuri stabile de capital străin

prin investiții străine directe și fonduri europene.
În ianuarie, agenția de rating Fitch a reconfirmat rating-ul aferent datoriei
guvernamentale a României pe termen lung, în valută și în monedă locală, la
BBB-/BBB, cu perspectivă stabilă.
Asta după ce, în decembrie 2015, agenția de rating Moody’s a îmbunătățit
perspectiva de rating de la stabilă la pozitivă și a reconfirmat rating-ul
suveran la Baa3 (grad investițional).

Acces la dosarul administrativ.
Sesizare CJUE
Într-un dosar fiscal gestionat de societatea civilă de avocaţi Costaş, Negru
& Asociaţii, Curtea de Apel Cluj a decis să sesizeze Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene, în vederea obţinerii unei interpretări a dreptului
european. Mai precis, reclamanţii, care au făcut obiectul unor inspecţii
fiscale privind TVA-ul datorat pentru tranzacţiile imobiliare efectuate
anterior datei de 1.01.2010, invocă faptul că nu au avut acces la documentele
şi informaţiile conţinute în dosarul administrativ al inspecţiei fiscale
înainte de luarea deciziei cauzatoare de prejudicii. În acest sens, ei au
solicitat Curţii de Apel Cluj să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene cu o întrebare formulată astfel: „Este compatibilă cu principiul
respectării dreptului la apărare o practică administrativă de a emite o
decizie cauzatoare de prejudicii în sarcina unui particular fără a i se
permite acestuia accesul la toate informațiile și documentele pe care
autoritatea publică le-a avut în vedere cu ocazia emiterii deciziei
cauzatoare de prejudicii, informații și documente cuprinse în dosarul
administrativ, nepublic, întocmit de autoritatea publică?”
Reclamanţii au avut în vedere, în special, mai vechea hotărâre din 18
decembrie 2012 a Curţii de Justiţie, în afacerea C-349/07, Sopropé, şi au
apreciat că dreptul lor la apărare, recunoscut la nivel intern prin
dispoziţiile vechiului art. 9 alin. (1) Cod procedură fiscală, este încălcat
atât timp cât nu li se pune la dispoziţie, la finalul inspecţiei fiscale,
întregul dosar administrativ, pentru a-şi putea formula toate apărările.
În fapt, accesul la dosarul administrativ, care a stat la baza raportului de
inspecţie fiscală şi a deciziei de impunere, tinde să devină o problemă
cronică în procedura fiscală română. Astfel, contribuabilul intră de regulă
doar în posesia anexelor la proiectul raportului de inspecţie fiscală, astfel
încât obiecţiunile sale, contestaţia administrativă şi acţiunea în contencios
fiscal sunt formulate practic „în orb”. În cele mai bune cazuri,
contribuabilul are acces la dosarul administrativ doar în faţa instanţei de
judecată. Jurisprudenţa europeană, în special cea din afacerea Solvay c.

Comisia Europeană, pare a sublinia faptul că poziţia contribuabilului este
diferită în procedura administrativă, respectiv în procedura judiciară,
insistând asupra faptului că persoanei verificate trebuie să i se pună la
dispoziţie toate documentele necesare în cadrul inspecţiei fiscale, astfel
încât acesta să poată formula un punct de vedere util.
Ca urmare a faptului că, la 2 martie 2016, Curtea de Apel Cluj a admis
cererea de sesizare mai sus menţionată, există posibilitatea obţinerii unui
răspuns explicit, care să permită tranşarea unei multitudini de litigii
similare aflate în atenţia instanţelor de contencios fiscal naţionale.
TVA pentru serviciile de soluţionare a daunelor. Prin hotărârea din 17 martie
2016, pronunţată în afacerea C-40/15, Aspiro, Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene a decis că art. 135 alin. (1) lit. (a) din Directiva 2006/112/CE
trebuie interpretat în sensul că serviciile de soluționare a daunelor precum
cele în discuție în litigiul principal, furnizate de un terț în numele și pe
seama unei societăți de asigurare, nu intră în domeniul de aplicare al
scutirii prevăzute de această dispoziție. În fapt, societatea Aspiro, care nu
era nici societate de asigurări, nici broker şi nici agent de asigurări,
presta pentru societăţile de asigurare un număr de 18 categorii de servicii:
primirea declarațiilor de daune; înregistrarea daunelor în sistemul
informatic și actualizarea informației primite în cursul procedurii de
soluționare a daunelor; determinarea cauzelor și a împrejurărilor producerii
daunelor, inclusiv inspecția bunului și a locului producerii daunei,
constituirea documentației solicitate și demersurile necesare pentru
stabilirea răspunderii, a cuantumului prejudiciului și a celui al
despăgubirii, precum și celelalte prestații datorate beneficiarului
asigurării;
asumarea corespondenței schimbate cu clientul, inclusiv
notificările legale către persoanele vătămate sau asigurate și corespondența
schimbată cu celelalte entități care intervin în cadrul procesului de
soluționare a daunelor; soluționarea pe fond a dosarelor de daune, analiza
documentației primite și luarea deciziilor pe fond; evaluarea tehnică și
eventualele evaluări suplimentare în cazul unor prejudicii legate de
circulația vehiculelor; constituirea documentației fotografice care dovedește
întinderea daunei; efectuarea de copii ale documentelor necesare pentru
declarația de daune; întocmirea documentației complete necesare pentru
cererea de despăgubire sau alte prestații;
arhivarea documentației
referitoare la daune; transmiterea către beneficiarul contractului de
asigurare a informațiilor privind soluționarea daunei și drepturile acestuia;
introducerea acțiunilor împotriva terților, cu excepția acțiunilor în
instanță; examinarea reclamațiilor și a plângerilor privind soluționarea
daunelor; punerea la dispoziția beneficiarului în cauză a dosarului de daună;
pregătirea viramentelor și a transferurilor în sistemul informatic;
trimiterea și primirea corespondenței legate de soluționarea daunei;
pregătirea, la cererea clientului, a unui raport privind gestionarea daunei;
orice altă operațiune necesară în vederea soluționării daunelor în temeiul
unui contract de asigurare, care are legătură cu operațiunile descrise
anterior.
Curtea de Justiţie a reţinut faptul că în materie de TVA scutirile sunt de
strictă interpretare, iar Aspiro nu avea calitatea de broker sau agent de

asigurare. Prin urmare, toate serviciile prestate de Aspiro, mai sus
descrise, intră în sfera de aplicare a TVA.
Acordul pentru edificarea construcţiei. Art. 27 din normele metodologice din
12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii prevede situațiile în care este
proprietarul care dorește să obțină o autorizație de construcție este obligat
să obțină acordul vecinilor în acest sens. În esență,
în situațiile
respective, vecinul poate refuza să își dea acordul pentru emiterea
autorizației de construcție, însă doar dacă acest refuz este unul justificat.
În măsura în care edificarea construcției nu îl prejudiciază și nu îi creează
niciun disconfort, refuzul este nejustificat și poate fi cenzurat de către
instanță. Astfel, conform art. 27 alin. (5) din normele în discuţie, refuzul
nejustificat al proprietarului terenului sau imobilului învecinat de a-şi da
acordul se constată de către instanţa de judecată competentă, hotărârea
acesteia urmând să fie acceptată de către emitentul autorizaţiei de
construire în locul acordului vecinilor.
În realitate, un refuz nejustificat se concretizează într-un abuz de drept,
reglementat de art. 15 Cod Civil. De remarcat este faptul că prin Noul Cod
Civil legiuitorul a lărgit sfera de aplicare a abuzului de drept. Astfel, s-a
renunțat la sancționarea acestuia doar în ipoteza în care dreptul este
utilizat cu intenția de a păgubi o altă persoană și s-a consacrat concepția
conform căreia simpla exercitare nerezonabilă a dreptului prin care se
cauzează altuia un prejudiciu este suficientă pentru a fi sancționată. Noile
criterii de calificare a abuzului de drept constau în exercitarea dreptului
fără un interes rezonabil și suficient de legitim, deturnarea dreptului de la
finalitatea pentru care a fost recunoscut, exercitarea excesivă, nerezonbilă
a drepturilor și se îndepărtează tot mai mult de intenția titularilor unor
astfel de drepturi, aceasta fiind irelevantă pentru calificarea unei conduite
ca fiind abuz de drept.
Aceste consideraţii sunt utile în contextul în care, în multe litigii din
domeniul urbanismului, există opoziţii ale vecinilor (uneori sub umbrela unor
asociaţii anume create în acest scop) pentru dezvoltarea unor proiecte
imobiliare, opoziţii care nu reprezintă un „refuz justificat”, ci o încercare
de obţinere a unor avantaje materiale în schimbul acordului pentru edificarea
construcţiei.
Reglementarea folosinţei comune în noile proiecte imobiliare. Domeniul
imobiliar se află, de mai bine de un deceniu, într-o continuă expansiune.
Astfel, proiecte imobiliare mai mari sau mai mici se dezvoltă şi oferă celor
interesaţi posibilitatea achiziţionării sau închirierii unor spaţii de locuit
sau a unor birouri. Experienţa noastră recentă cu mai multe categorii de
clienţi ne relevă însă faptul că dificultăţile apar de-abia după semnarea
contractului de vânzare sau a contractului de închiriere. În lipsa unei
abordări concertate, preventive, a tuturor aspectelor referitoare la
folosinţa comună ori la cheltuielile comune, litigiile sunt iminente. Pe de-o
parte, mai ales în situaţiile în care proprietarii sau locatarii nu şi-au
constituit o asociaţie de profil, aceştia reclamă abuzul dezvoltătorului
imobiliar (de pildă, cu privire la cuantumul cheltuielilor comune pentru
încălzire, salubritate, pază etc.). Pe de altă parte, dezvoltătorii

imobiliari evocă nenumărate cazuri de utilizare neconformă a spaţiilor
comune, dificultatea recuperării sumelor de bani corespunzătoare
cheltuielilor comune ş.a.m.d. Tocmai de aceea, în opinia avocaţilor, este
preferabil ca transmiterea dreptului de proprietate sau a dreptului de
folosinţă să facă obiectul unor reglementări private, care să fie acceptate
de cumpărători sau chiriaşi la momentul semnării contractelor. Deşi regulile
sunt necesare, motiv pentru care reglementarea este recomandată, este de
asemenea necesară păstrarea unui just echilibru între drepturile şi
obligaţiile recunoscute, respectiv plasate în sarcina fiecăreia dintre părţi.
Sancţionarea clauzelor abuzive în cazul creditelor rambursate. În litigiile
referitoare la clauzele abuzive, în situația creditelor rambursate, băncile
invocă în apărarea lor excepția lipsei de interes. Conform acestora, în
ipoteza în care împrumutul a fost deja restituit, acțiunea trebuie respinsă
ca inadmisibilă. Din păcate, în unele situații, aceste apărări au fost
acceptate de către instanțe, reținându-se că, deoarece contractul nu mai este
în derulare, consumatorul nu mai justifică un interes legitim și actual în
contestarea clauzelor abuzive cuprinse în contract.
În opinia noastră, acest raționament este unul greșit și contrar legii.
Interesul legitim și actual este pe deplin justificat în situațiile
respective. Astfel, deși contractul nu mai este în derulare, creditul fiind
stins prin rambursare acestuia, interesul este justificat de faptul că
anularea unor clauze produce efecte retroactiv, nu doar ex nunc. Mecanismul
care justifică interesul e unul simplu: în ipoteza în care se anulează
clauzele în temeiul căruia s-au prelevat de la consumator sume de bani,
anularea produce efecte retroactiv, dând naștere obligației băncii de a
restitui sumele încasate în mod nelegal. Deși clauzele nu mai produc efecte
în viitor, ele au produs efecte în trecut, iar aceste efecte vor fi ”șterse”
ca efect al anulării, părțile fiind repuse în situația anterioară. După cum
s-a reținut în doctrină, sancțiunea nulității se consideră împlinită dacă se
desființează actul juridic invalid, cu scopul de a restabili astfel ordinea
juridică deranjată de actul nul. Se impune logic ca desființarea actului
juridic să se facă retroactiv, de la data săvârșirii operațiunii juridice.
”Dacă desființarea actului nul între părți și față de terți are scopul de a
restabili ordinea juridică deranjată de operațiunea juridică invalidă,
această finalitate nu poate fi atinsă decât dacă toți cei implicați în actul
nul (sau vizați de efectele acestuia) sunt repuși în situația existentă
anterior încheierii actului nul. Retroactivitatea nulității urmărește în
fond, ca cei afectați de un act nul să fie transportați în situația
juridicăcare exista înainte de încheierea actului nul, prin restabilirea
statu quo ante actus nullus. Prin urmare, dacă un act nul a fost executat și
a produs efecte, acestea trebuie nimicite iar părțile sale trebuie săîși
restituie integral și reciproc prestațiile efectiv executate” (I. Reghini, Ş.
Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, ed. a II-a, Ed. Sfera
Juridică, Cluj-Napoca, 2008, p. 543).
În consecință, având în vedere faptul că anularea poate interveni și cu
privire la un act executat, iar ca urmare a anulării situația anterioară
încheierii actului nul trebuie restabilită, considerăm că există un interes
legitim și actual și în situațiile la care am făcut referire: acela de a

obține restituirea prestațiilor efectuate în temeiul clauzelor a căror
anulare se solicită.
Despăgubiri zboruri anulate. Instanţele naţionale continuă să acorde
despăgubiri călătorilor ale căror zboruri au fost anulate sau întârziate
excesiv. Spre pildă, prin decizia civilă nr. 630/A/21.09.2015, Tribunalul
Specializat Cluj a înlăturat argumentele companiei Wizz Air şi a stabilit că
fenomenul de ceaţă, de altfel frecvent pe aeroportul internaţional din ClujNapoca, nu poate fi considerat o „împrejurare excepţională” exoneratoare de
la plata despăgubirilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 261/2004. În orice
caz, precizează instanţa naţională, pentru a fi exonerată de răspundere
compania aeriană are obligaţia de a proba că a luat măsuri efective pentru a
înlătura consecinţele negative ale anulării zborului.
Acest articol a fost publicat în Newsletter-ul Costaș, Negru & Asociații.

