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Virgil Popescu:Nici prin gând nu ne-a trecut sa desfiintam voucherele de vacanta;
avem un proiect si pentru mediul privat
Noul Guvern va pastra voucherele de vacanta pentru bugetari si are un proiect si pentru mediul privat,
astfel încât companiile sa-si deduca suma de 1.450 de lei din impozitul pe profit, a declarat, miercuri,
ministrul propus pentru Economie, Energie si Mediul de Afaceri, Virgil Popescu, în cadrul audierilor din
comisiile parlamentare de specialitate.
"A fost un fake news ca vrem sa scoatem voucherele de vacanta, pe care vreau sa-l demontez. Nici prin gând nu
ne-a trecut sa le scoatem, ci, mai mult, le consideram un vector important de marketing turistic pentru destinatiile
interne, românii au circulat mult mai mult", a spus Popescu.
El a aratat ca PNL a initiat un proiect de lege pentru ca firmele private sa-si poata deduce din impozitul pe profit
cheltuielile cu tichetele de vacanta.
"Avem un proiect de lege pentru mediul privat, astfel încât companiile private care pot si vor sa dea vouchere
pentru salariatii lor, acea suma de 1.450 de lei sa poata fi deductibila, atentie, din impozitul pe profit. Deci nu
deductibila fiscal si apoi sa se aplice impozitul pe profit, ci din impozitul pe profit. Este un proiect al nostru, al
liberalilor, care este în circuit parlamentar, în dezbatere", a precizat Popescu.
Potrivit acestuia, noul Guvern se va gândi si la posibilitatea acordarii de vouchere pentru extrasezon.
"Nici pe departe nu ne trece prin cap sa le desfiintam. Credem ca ar trebui orientate si spre extrasezon. Vom
analiza proiectul initiat de PSD în acest sens. Suntem de acord ca voucherele sa se duca si spre zona de extrasezon.
Lucrurile bune care sunt în minister, le vom pastra", a mai spus Popescu.
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