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Guvernul a anun?at, zilele trecute, c? inten?ioneaz? s? implementeze câteva dintre m?surile
pe care mediul de afaceri le solicit? de mult? vreme, cum ar fi TVA de 9% în industria de
mor?rit ?i panifica?ie ?i plata TVA la momentul încas?rii facturii.
Ministrul agriculturii Daniel Constantin sper? ca "Ministerul Finan?elor s? sus?in? foarte
bine în fa?a FMI aceast? propunere, care nu trebuie privit? ca o propunere social? de sc?dere
a pre?ului la pâine". Oficialul a ad?ugat c?, prin aplicarea acestei m?suri, autorit??ile
urm?resc aducerea la suprafa?? a "economiei gri". În cazul în care nivelul redus de TVA nu
va fi aplicat chiar din acest an, bugetul pe 2013 va fi cu siguran?? construit pe o astfel de
m?sur?.
În ceea ce prive?te plata TVA la momentul încas?rii facturii, premierul Victor Ponta a
anun?at c? aceasta va fi aplicat? pentru sume în cuantum de pân? la 500.000 euro, condi?ia
fiind ca pl??ile s? fie efectuate prin banc?.
Pentru implementarea ambelor m?suri fiscale, este nevoie de acordul Fondului Monetar
Interna?ional (FMI).
Oamenii de afaceri sunt încânta?i de ini?iativele Executivului ?i, în acela?i timp, sceptici c?
acestea vor fi cu adev?rat puse în aplicare.
* Ionel Bl?nculescu: M?suri excep?ionale, pe care ne-am plictisit s? le cerem
M?surile pe care Executivul inten?ioneaz? s? le ia sunt foarte bune, potrivit lui Ionel
Bl?nculescu, secretarul executiv al Consiliului Consultativ pentru Mediul de Afaceri, care ne-a
declarat: "Plata TVA la momentul încas?rii facturii este o m?sur? excep?ional?, care va
permite func?ionarea optim? a sectorului economic ?i pe care ne-am plictisit de când o
cerem. Este prea bun? ca s? se întâmple".
Domnia sa este sceptic în ceea ce prive?te aplicarea acestei m?suri, întrucât va fi nevoie
ca FMI s?-?i dea acceptul: "Dac? FMI a garantat planul de austeritate, pe care eu de la
început l-am considerat eronat, dac? a girat, printre altele, plata TVA la accize, care este o
abera?ie fiscal?, ?i alte astfel de m?suri, este clar c? va garanta ?i în continuare plata TVA la
facturare. Dac? se va face o simulare ?i se va observa c? aceast? m?sur? ar putea afecta
bugetul de stat, este evident c? FMI nu va accepta implementarea sa".
În prezent, pentru achitarea TVA la facturare, sunt utiliza?i bani de la furnizori sau de la
b?nci, "producând tot felul de distorsiuni în actul economic".
Ionel Bl?nculescu consider? c?, de?i ini?iativa este bun?, nu am putea avea în acest an
TVA de 9% în sectorul de mor?rit ?i panifica?ie: "În 2012 ar putea fi doar un proiect pilot, pe
un singur produs, urmând ca la anul s? avem TVA redus? la toate produsele din domeniu".
* Cristian Pârvan: Nu vom avea TVA la încasare din august, pentru c? este vacan??
parlamentar?
Plata TVA la încasare nu va putea fi f?cut? începând de la întâi august, cum a afirmat

premierul Ponta, întrucât pentru acest lucru este necesar? o Ordonan?? de Urgen??, iar
acum este vacan?? parlamentar?, consider? Cristian Pârvan, secretarul general al Asocia?iei
Oamenilor de Afaceri din România (AOAR). Domnia sa ne-a declarat: "Se arunc? pe pia??
diferite m?suri pozitive, le coment?m, ne batem capul cu ele, dar nimeni nu ?tie dac? vor fi
aplicate sau nu. De cele mai multe ori, r?mân la stadiul de discu?ii. În orice caz, când vom
discuta bugetul pe 2013, va trebui ca toate aceste lucruri s? fie prinse în anexele bugetului,
pentru ca m?car anul viitor s? poat? fi implementate".
Cristian Pârvan spune c? va trebui s? avem o fiscalitate adecvat?, altfel nu vom putea
îndeplini condi?iile Pactului Fiscal pe care l-am semnat ?i vom fi penaliza?i de UE.
În acest sens, potrivit domniei sale, sunt necesare o analiz? de ansamblu ?i o simulare,
pentru a vedea ce se poate face în fiecare dintre segmentele fiscalit??ii.
* Ovidiu Nicolescu: TVA la încasarea facturii înseamn? eliminarea unor cheltuieli
f?r? acoperire
TVA la încasarea facturii înseamn? eliminarea unor cheltuieli f?r? acoperire ?i a necesit??ii
unor credite, diminuarea unui blocaj financiar ?i dobândirea unor resurse suplimentare, ne-a
spus Ovidiu Nicoles-cu, pre?edintele Consiliul Na?ional al Întreprinderilor Mici ?i Mijlocii din
România (CNIPMMR).
Domnia sa consider? c? abordarea unora dintre m?surile solicitate de mediul de afaceri
dovede?te receptivitatea Executivului la necesit??ile sectorului.
Ovidiu Nicolescu ?i-a ar?tat speran?a c? implementarea TVA de 9% la produsele de
panifica?ie se va reflecta în diminuarea pre?urilor ?i, res-pectiv, în cre?terea cererii.
* Aurelian Dochia: Modificarea TVA trebuie gândit? cu mare aten?ie
Modific?rile legisla?iei cu privire la TVA trebuie gândite cu mare aten?ie, în special
reducerea acesteia pentru produsele de mor?rit ?i panifica?ie, este de p?rere analistul
economic Aurelian Dochia. Domnia sa consider? c?, în prezent, nu exist? spa?iul necesar
pentru astfel de m?suri. Este posibil ca Fondul Monetar Interna?ional (FMI) s? accepte
ini?iativele, dac? Guvernul va reu?i s? îl conving? c? acestea nu au efecte negative asupra
veniturilor bugetare, îns? este pu?in probabil ca acest lucru s? se întâmple, ne-a explicat
Aurelian Dochia. "FMI nu este interesat de structura bugetului, ci ca acesta s? se afle în
echilibru. Dac? Guvernul reu?e?te s? îl conving? de men?inerea echilibrului în condi?iile
adopt?rii m?surilor cu privire la TVA, atunci este posibil s? accepte. Sunt sceptic, îns?, c?
acest lucru se va întâmpla", ne-a declarat domnia sa.
Reducerea TVA la 9% pentru anumite categorii de produse trebuie analizat? atent, pentru
c? este dificil de revenit asupra ei, în cazul în care nu produce efectele a?teptate, arat?
analistul economic.
* Laurian Lungu: Încasarea TVA la plata facturii este benefic?, în special pentru IMMuri
Încasarea TVA la plata facturii ar avea un impact pozitiv asupra economiei, în special
pentru sectorul companiilor mici ?i mijlocii, este de p?rere Laurian Lungu, managing partner
"Macroanalitica". Domnia sa ne-a declarat: "Dac? punem în balan?? costurile ?i beneficiile
introducerii acestei m?suri, primele vizând momentul încas?rii TVA la buget, iar beneficiile,
reducerea poverii pentru companii, vom observa c? efectele pozitive le dep??esc pe cele
negative. Sunt multe IMM-uri care se afl? în blocaje generate de neîncasarea facturilor pentru
care trebuie s? pl?teas-c? TVA ?i care risc? s? intre în insolven?? din aceast? cauz?.
Amânarea pl??ii pentru momentul încas?rii facturilor reprezint? un sprijin important pentru
companiile care se confrunt? cu probleme legate de fluxule de numerar". M?sura are ?i un
efect pozitiv indirect, aceste companii r?mânând în pia?? ?i continuând s? pl?teasc? taxe,

arat? economistul.
În schimb, reducerea TVA pentru produsele de mor?rit ?i panifica?ie poate s? aib? un
impact neutru sau, chiar, negativ asupra încas?rilor bugetare, atrage aten?ia Laurian Lungu.
"Exist? o probabilitate foarte mare ca veniturile la buget s? scad?, chiar ?i în condi?iile
aducerii unei p?r?i semnificative din economia nefiscalizat? la suprafa??", consider? domnia
sa, care este de p?rere c? exist? alte mijloace care pot fi folosite pentru combaterea evaziunii
fiscale.
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aducerii unei p?r?i semnificative din economia nefiscalizat? la suprafa??", consider? domnia
sa, care este de p?rere c? exist? alte mijloace care pot fi folosite pentru combaterea evaziunii
fiscale.
http://www.bursa.ro/oamenii-de-afaceri-tva-la-incasare-prea-frumos-sa-fi...
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