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Alin Chitu (MF): Se pare ca vom avea un impact pozitiv în urma aplicarii
mecanismului de taxare suplimentara
România a facut o serie de analize sa vada care va fi impactul bugetar în urma aplicarii mecanismului
suplimentar de taxare si se pare ca vom avea un impact pozitiv, însa nu putem estima la acest moment cum
ne va fi afectata competitivitatea, a declarat, joi, Alin Chitu, secretar de stat în Ministerul Finantelor, la
conferinta anuala de fiscalitate a EY România.
"Mecanismul este total diferit de ce am avut pâna acum. Pleaca de la raportari contabile, raportari financiare. Noi
va trebui sa vedem cum vom ajusta raportarile financiare în asa fel încât acest calcul sa poata fi facut automat. Noi
am avut o serie de analize sa vedem care va fi impactul bugetar, daca va fi unul pozitiv semnificativ sau nu. Se
pare ca vom avea un impact pozitiv în urma aplicarii acestui mecanism de taxare suplimentara. Ce nu poate fi
estimat la acest moment este cum ne va fi afectata competitivitatea tarii noastre, nu mai atragem investitii straine,
pentru ca pâna nu demult unul dintre argumentele pentru care erau facute investitii în România se refera la cote de
taxare mai mici. Mai avem o problema tehnica pentru ca cota efectiva de impozit pe întreprinderi este una foarte
mica în România pentru ca daca luam în calcul microîntreprinderile si daca luam în calcul si celelalte facilitati si
deduceri suplimentare la impozit pe profit ajungem undeva la sub 10% cota efectiva. Deci o crestere de 5% vom
vedea cum ne va afecta din perspectiva competitivitatii", a spus Alin Chitu.
El a afirmat ca abordarea României si în cadrul negocierilor la OECD, dar si la Ecofin este una constructiva în care
va sustine solutia si compromisul european.
În ceea ce priveste competitivitatea tarii noastre, Chitu sustine ca s-a trecut în alt stadiu al dezvoltarii si în ciuda
pesimismului multora suntem departe de anii 1990 sau 2000, când atrageam investitii straine printr-un cost al
muncii redus si prin taxare foarte redusa.
De asemenea, oficialul MF a mentionat ca România are toate resursele, astfel încât "sa nu intervenim la modul
foarte agresiv în Codul Fiscal prin a schimba paradigme esentiale ale acestuia de acum".
"Din punctul meu de vedere vorbim de cel putin doua lucruri care mi se pare ca trebuie adresate din perspectiva
echitatii fiscale si care par ca nu îsi mai ating obiectivele initiale adresate de impozitarea microîntreprinderilor. De
exemplu, fragmentarea afacerilor în asa fel încât în loc sa ai un business de 10 milioane de euro, ai 10 business-uri
a câte un milion de euro si atunci nu înteleg care mai este obiectivul acestei masuri atâta timp cât folosim acest
mijloc ca sa diminuam sarcina fiscala, deci nu mai vorbim de cresterea unor afaceri la început, ci vorbim de
alternative de a structura afacerile pentru a diminua sarcina fiscala. Şi sa nu ne ascundem dupa deget vorbim si de
plata unor salarii pentru microîntreprinderi si nu numai. Aceste aspecte sunt niste vase comunicante pentru ca se
diminueaza, pe de o parte, venitul la bugetul de stat din impozitul pe profit precum si veniturile din salarizare. Cel
putin din aspectele acestea doua cred ca o analiza cel putin merita facuta", a subliniat Alin Chitu referitor la
impozitarea microîntreprinderilor.
În ceea ce priveste constructiile, acesta a transmis ca efortul financiar este unul foarte mare, iar meritele acestei
masuri trebuie mentionate, respectiv ca a adus în zona de salarizare un numar mare de salariati, însa aceasta
masura a fost una pe durata limitata.
Referitor la impozitarea lucratorilor din IT, Alin Chitu sustine ca din perspectiva bugetara nu este o masura care sa
afecteze în mod semnificativ si nu se poate compara în termeni financiari cu facilitatea acordata constructorilor.
Potrivit acestuia, în România exista 80.000 de IT-sti care sunt salarizati, iar estimarile în mediul public sunt de
400.000 de IT-sti, astfel ca diferenta de 320.000 de IT-sti se afla în zona microîntreprinderilor si a PF-urilor.
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La rândul sau, Iulian Ardeleanu, director general Directia Generala de Legislatie Fiscala si Reglementari Vamale si
Contabile din minister, a afirmat ca microîntreprinderile se afla în atentia institutiei.
"Cu siguranta microîntreprinderile sunt în atentia noastra din perspectiva revizuirii sistemului fiscal. Printre
criteriile pe care le vom avea în vedere la revizuirea impozitarii vor fi atât activitatile cu valoare adaugata mare sau
prestarile de servicii dupa caz, cifra de afaceri realizata de catre microîntreprinderi si de asemenea probabil
numarul de microîntreprinderi pe care o persoana fizica îl va detine. Acestea sunt evaluari preliminare. Asa cum a
sustinut si domnul secretar de stat noi avem în curs un plan pe care vrem sa-l promovam, un plan pe mai multi ani,
nu neaparat modificarea de la un an la altul. Cumva sa fie o reducere graduala a facilitatilor fiscale care sunt
prevazute în actualul Cod Fiscal", a spus Iulian Ardeleanu.
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