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Constantin ne-aduce nouă carne, lapte, brânză, ouă... cu TVA redusă     - Daniel
Hărmănescu

Deşi guvernanŃii nu au încă nici o idee despre impactul scăderii TVA la pâine, iar
colectarea acestei taxe la buget este sub nivelul scontat, aceştia nu prididesc în promisiuni
privind viitoare reduceri de preŃuri la alimente. Potrivit ministrului Agriculturii, Daniel
Constantin, carnea va fi următorul produs la care se va reduce TVA la 9%, anul viitor,
însă acelaşi “tratament” fiscal ar putea fi aplicat şi la alte produse, precum legumele,
fructele şi laptele. Specialiştii din domeniu se declară sceptici cu privire la o eventuală
reducere a taxei, spunând că toate aceste anunŃuri sunt strict politice, fiind lipsite de
substanŃă.
 “Pentru bugetul anului 2014 nu discutăm, pentru că implicaŃiile sper să nu mai fie asupra
bugetului dacă scădem TVA la carne. Anul acesta într-adevăr au fost implicaŃii pentru că
există acea neîncredere că odată cu reducerea TVA avem încasări cel puŃin egale. Se
reduce TVA de la 24% la 9%. Obiectivul pe care l-a avut FMI, şi e normal, pentru a nu
schimba indicatorii macroeconomici ai României a fost ca încasările la bugetul de stat să
fie cel puŃin aceleaşi”, a precizat ministrul Daniel Constantin, citat de Agerpres.
Acesta spune că măsura reducerii TVA şi la alte produse se va lua după o perioadă de
evaluare a efectului reducerii TVA la pâine. “După o perioadă, să zicem un an de zile, se
va face o evaluare dacă efectul reducerii TVA la pâine a fost benefic, în sensul că s-a
redus preŃul pâinii, că am salvat acele societăŃi, am salvat locuri de muncă, dar am avut şi
încasări cel puŃin egale la bugetul de stat şi dacă toate aceste lucruri sunt corecte, atunci
putem să reducem. Am spus de fiecare dată că, probabil, următorul produs va fi carnea,
eu sper să fie mai multe, sper să fie şi legumele, şi fructele, şi laptele. Pentru că şi acolo
există un grad de evaziune destul de mare, grad de evaziune care produce probleme pe
piaŃa care ar trebui să fie corectă şi în care concurenŃa ar trebui să primeze, dar în condiŃii
egale”, a afirmat Constantin.

* Nimeni nu crede

Măsura reducerii TVA este una benefică, însă declaraŃiile făcute de ministrul Constantin
sunt doar de ordin politic, consideră preşedintele FederaŃiei Sindicatelor din Industria
Alimentară, Dragoş Frumosu. “Faptul că se iese la rampă şi declară că din 2014 se reduce
TVA e un lucru foarte bun, dar eu personal cred că totul e cu iz politic. De ce trebuie să
mai aşteptăm atât? Eu cred că o posibilă reducere a taxei nu vine pe fondul  unor studii
sau altceva, ci pe fondul faptului că Ungaria şi Bulgaria au anunŃat că vor face acest
lucru. Dovadă că noi ne ascundem sub fusta FMI este că şi Bulgaria e în aceeaşi situaŃie
ca noi şi totuşi nu se învârte în jurul cozii. Motivul pentru care bulgarii îşi permit să facă
acest lucru este că au un nivel al colectării TVA net superior nouă. La noi, instituŃiile
statului nu ştiu ce fac. Oricum, reducerea TVA ar ajuta la rezolvarea problemei evaziunii
din zona cărnii şi legumelor, dar nu ar fi de ajuns ”, a declarat Frumosu, pentru
PUTEREA.
Pe de altă parte, Adrian Rădulescu, consilier prezidenŃial, ne-a declarat că în situaŃia în
care o reducere a TVA nu va fi posibilă, Ministerul Agriculturii va veni cu diverse



explicaŃii pentru a motiva eşecul. „Sunt declaraŃii politice. Eu nu cred că va fi posibilă
această reducere, iar când vor anunŃa că nu se poate, vor veni ei cu diverse explicaŃii. Or
să zică că au încercat şi că nu le-a ieşit”, a spus Rădulescu.


