Atentie! Hotii cu mana
buzunarul firmelor!

in

Stim ca ANAF-ul este cel mai mare camatar al tarii, dar de la calculul
dobanzilor fiscale si pana la a prinde hotul cu mana in buzunar, ar fi
trebuit sa fie o cale lunga. Dar nu e!
Disperarea este crunta si criza de bani este maxima, iar fiscul nostru
a ajuns sa ia cu japca banii contribuabililor. Dupa vacanta de pasti,
multi dintre contribuabili au primit somatii cu titluri executorii cu
sumele triplate, multe dintre ele fiind platite in termen. Ati citit
bine: AU TRIPLAT SUMELE!
Se scuza ca sunt erori de sistem, insa nu ii pot crede pe cuvant ca au
gresit si ca nu au o explicatie pentru somatiie trimise in Spatiul
Privat Virtual. Din contra, ii banuiesc de mizerii parsive. Nu si-au
cerut scuze public, nu si-au recunoscut greselile oficial. Tac malc,
ca daca nu curge, poate pica.
Inspectorii ANAF ridica din umeri si ne trimit sa verificam fisele
platitorilor. Tot noi sa stam cu ochii in patru si sa avem grija sa nu
ne fure banii. Serverul ANAF functioneaza in continuare cu galme si
sincope. Probabil am putea sa verificam fisele telepatic, e si asta o
varianta!
Am descarcat din Spatiul Privat Virtual o multime de somatii cu titlu
executoriu, dar nu le-am mai trimis clientilor, de frica sa nu faca
vreun infarct. Insa pentru verificarea fiselor, cine ma plateste?
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credibilitate, nu are nici cat o ceapa degerata.
De ce oare greselile ANAF-ului nu sunt niciodata pe invers, sa ne
trimita banii inapoi, cu sumele triplate?

Draga ANAF, sa iti fie RUSINE!
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Da share daca ti-a fost de folos si iti multumesc pentru asta!
Daca vrei sa tinem legatura, apasa subscribe!
Calendarul alegerilor 2019 – 2020
26 mai 2019 – Alegeri europarlamentare
24 noiembrie 2019 – Alegeri prezidentiale
7 iunie 2020 – Alegeri locale
29 noiembrie 2020 – Alegeri parlamentare
Mergi la vot!

