Contabilul
fara voia
inchisa

roman – postas
lui, cu posta

Ma uitam zilele trecute la stiri, ca nu functioneaza cardul
de sanatate, pentru ca nu functioneaza serverul casei de
sanatate, dar cand NU functioneaza serverul ANAF, nu mai
este de mult o stire, este o stare de normalitate, care a
intrat in firescul vietii de zi cu zi si o luam ca atare.
Ma dezamageste realitatea de zi cu zi atat de mult, incat am
obosit sa mai strig sau sa mai scriu despre ea, iar asta ma
doare cel mai tare. Dar ce m-a facut sa mi se umple paharul?
In primul rand usurinta cu care onor ANAF-ul ne-a transformat
pe toti contabilii in postasi fara voia noastra. Mai nou,
extrasele de cont de la trezorerie se pot vizualiza in contul
de SPV al contribuabilului. Initial m-am bucurat, dar apoi miam dat seama de gravitatea si responsabilitatea situatiei.
Inca o obligatie pusa in tolba, fara sa ne intrebe nimeni daca
suntem de acord, nici pe contabili si nici pe contribuabili.
Am fost pusi in fata faptului implinit si atat! Ca oricum naveam prea multe de facut!

Cum sa ne opunem progresului tehnic?
Contribuabilul a fost obligat sa depuna online toate
declaratiile fiscale si punct. Iar contabilul s-a supus sa
preia aceasta obligatie. Ca vrea, ca nu vrea, ca e in varf de
munte, ca are teava de net sau veleitati de IT-ist, nu mai
conteaza!

Nu omorati mesagerul, va rugam!
Contribuabilul a fost obligat sa accepte comunicarea cu ANAF
doar prin intermediul SPV, iar contabilul s-a supus din nou.
Nu conteaza daca sunt notificari, informari, decizii sau
solicitari de certificate fiscale. Zi de zi trebuie sa
verifice Spatiul Privat Virtual, ca sa aduca la cunostinta, in
timp util, ce-a mai clocit ANAF-ul.

Doua la primarie, doua la scoala de fete!
Contribuabilul a fost obligat sa depuna declaratiile pentru
casele de marcat tot prin SPV, iar contabilul a luat-o si pe
asta in carca, ca deh, cine sa o faca, daca nu el! Ca e cu
hopuri, cu poticneli, are inca un task pe lista lui de to do!

Postasul suna intotdeauna de doua ori!
Doar de doua ori?
Acum am mai primit o sarcina in plus. Sa descarcam extrasele
clientului de la trezorerie. Dar nu s-a mers cumva prea
departe? Ma intreb, cum a ajuns contabilul postas si cum i se
umple tolba cu responsabilitati? Cu posta inchisa, el trebuie
sa sune de sute de ori, pana ANAF raspunde!
Acum ma gandesc cu groaza, oare ce urmeaza?
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Da share daca ti-a fost de folos si iti multumesc pentru asta!
Daca vrei sa tinem legatura, apasa subscribe!

