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Noul Cod Fiscal: TVA ar putea fi mic şorat la 20% de anul viitor

"Sunt dou ă măsuri, reducerea TVA şi la accize care, v ă spun în
premier ă, nu vor a ştepta 1 ianuarie 2016, pentru a nu crea un gol în
noiembrie şi decembrie, luni care sunt de regul ă de consum. Nu vrem ca
popula Ńia să-şi amâne consumul pentru a a ştepta reducerea taxelor din
ianuarie (...) Sper ca pân ă la sfâr şitul lunii mai şi început de iunie,
codurile s ă fie adoptate de Parlament şi să nu fie modificate
fundamental", a spus ministrul Darius Vâlcov.
Ministrul FinanŃelor a arătat că relaxarea fiscală gândită pentru următorii 5 ani
are în vedere parcursul României pentru următorii 12 ani, în care obiectivul
este depăşirea nivelului mediu al UE privind PIB per capita.
"Ne dorim ca în 12 ani România să depăşească media UE privind PIB per
capita. Nu se poate fără o creştere economică susŃinută. Media de 3% din
ultimii ani nu e suficientă petru recuperarea decalajelor", a spus Vâlcov.
El a arătat c ă, deşi România este parte a Uniunii Europene şi membr ă
NATO, se găseşte într-un mediu competi Ńional acerb, iar o fiscalitate pro
investi Ńional ă ar putea s ă reprezinte un atu important.
"Marile companii aleg sistemul fiscal care le avantajează cel mai mult (...)
Credem că acest al treilea atu, al fiscalităŃii, va putea repune România, nu
imediat, dar în următorii 2-3 ani de la aplicare, şi nu este vorba doar codurile
fiscale, s-o repoziŃioneze, astfel încât să ştim în ce direcŃie mergem", a spus
Vâlcov.
Oficialul MFP a detaliat cum s-a ajuns la propunerile de relaxare fiscală,
arătând că simulările au plecat de la experienŃa anilor trecuŃi. Astfel, pentru a
se calcula nivelul optim pentru TVA şi accize s-a pornit de la comportamentul
de consum relativ la niveluri mai mari sau mai mici ale acestor taxe, precum şi
luând în considerare viteza de creare a locurilor de muncă.
"Avem azi peste un milion de români care lucrează fără forme legale.
Încercăm să-i aducem la lumină, pe de o parte ca să fie plătite contribuŃiile,
pentru ca agenŃii economici să nu-i mai ascundă, poate că au avut motive din
cauza unor taxe foarte înalte, iar pe de altă parte pentru a-i proteja. Din
păcate, mare parte dintre ei sunt tineri şi nu realizează că peste 20-30 de ani
se aşteaptă să ia o pensie şi statul nu va putea să le-o dea", a adăugat
Vâlcov.
Măsurile de relaxare fiscal ă propuse prin noul proiect de Cod Fiscal vor
duce la neîncasarea unor venituri bugetare de peste  37 miliarde lei în
patru ani , jumătate din sumă fiind însă recuperată pe baza efectului pozitiv
care va fi înregistrat în economie, potrivit estimărilor Guvernului.


