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Vâlcov: Trecerea la impozitarea progresiv ă nu este tehnic posibil ă în
urm ătorii doi ani

Guvernul nu are în vedere impozitarea progresivă, cel puŃin în următorii doi
ani, întrucât AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală (ANAF) nu are
posibilitatea, prin aplicaŃia pe care lucrează, să aplice o cotă progresivă de
impozitare a veniturilor, a declarat joi ministrul FinanŃelor, Darius Vâlcov.

"În următorii doi ani nu este posibilă trecerea la impozitarea progresivă pentru
că astăzi ANAF nu are posibilitatea, prin baza de date, prin aplicaŃia pe care o
are la dispoziŃie, să aplice impozitarea progresivă.Deci nu vom discuta de
impozitarea progresivă nici măcar la nivel teoretic", a afirmat Vâlcov la o
conferinŃă pe tema Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală,
răspunzând unei întrebări.
Moderatorul conferinŃei, Remus Vulpescu, l-a întrebat pe ministru dacă, la
finalul dezbaterii publice, Codul Fiscal ar putea să conŃină o impozitare
progresivă a veniturilor sau va rămâne cu siguranŃă impozitarea prin cotă
unică.
Executivul prevedea în programul de guvernare de la începutul anului trecut
introducerea pe parcursul mandatului, în măsura în care cadrul fiscal-bugetar
o va permite, impozitului diferenŃiat pe venitul salarial cu deductibilităŃi fiscale,
prin aplicarea unor cote de 8%, 12% şi 16%, care vor fi stabilite pe grile de
venit.
Potrivit proiectului de Cod Fiscal, cota unică de impozitare va fi redusă de la
16% la 14% din ianuarie 2019.
Reducerea va diminua încasările la buget cu 4,8 miliarde lei în 2019, dar va
genera şi venituri suplimentare de 2,3 miliarde lei din TVA, contribuŃii sociale,
impozit pe salarii, şi ca urmare a creării de noi locuri de muncă, impactul
bugetar net fiind 2,5 miliarde lei.
Guvernul anticipează, prin reducerea cotei unice, o creştere economică
suplimentară de circa 0,5 puncte procentuale, creşterea numărului de locuri
de muncă cu circa 50.000 de persoane şi creşterea suplimentară a investiŃiilor
cu 1,1 puncte procentuale.

Vâlcov: Vom lua în considerare TVA de 9% pentru lap te când fermierii şi
produc ătorii ajung la consens

Guvernul va lua în considerare propunerea de aplica re a cotei de TVA de
9% şi pentru lapte atunci când va exista un consens înt re fermieri şi
produc ători, a declarat joi ministrul Finan Ńelor, Darius Vâlcov, precizând
că fermierii n-au dorit introducerea m ăsurii în prima variant ă a Codului
Fiscal.

"Singurul motiv pentru care laptele nu a fost introdus în prima variantă (a
Codului Fiscal – n.r.) a fost acela că fermierii nu au dorit acest lucru, au
susŃinut producătorii un lucru şi fermierii alt lucru, se pare că acum au ajuns la



un consens sau încearcă să ajungă la un consens. Există mai multe
posibilităŃi şi în următoarea prezentare (a Codului - n.r.), dar şi în dezbaterea
din Parlament, dumnealor să ajungă la un consens pentru că, practic, din
alimentele de bază doar laptele a fost scos pe acest singur considerent", a
afirmat Vâlcov, după o conferinŃă pe tema Codului Fiscal.
El a arătat c ă impactul bugetar nu este foarte mare prin aplicare a cotei
reduse de TVA de 9% şi pentru lapte, îns ă aşteaptă să se ajung ă la un
consens înainte de a lua în considerare propunerea.
"Impactul bugetar nu este foarte mare, dar nu vrem să creăm în piaŃă aceste
dezechilibre şi contre între diferiŃi actori. În momentul când vom avea un
consens, aşa cum am avut la carne şi celelalte produse, vom lua în
considerare această propunere, până atunci nu ar fi corect să facem acest
lucru", a spus Vâlcov.
Proiectul noului Cod Fiscal prevede reducerea cotei standard a taxei pe
valoarea adăugată, de anul viitor, de la 24% la 20%, iar pentru carne, peşte,
legume şi fructe la 9%.
AsociaŃia Patronală Română din Industria Laptelui (APRIL) a trimis joi o
scrisoare către ministerele FinanŃelor şi Agriculturii şi către Parlament în care
solicită reducerea TVA la 9% şi la lapte şi produse lactate, considerând
discriminatorie scăderea taxei doar pentru unele alimente.
Reprezentan Ńii APRIL apreciaz ă că introducerea laptelui şi produselor
lactate între alimentele care vor beneficia de redu cerea la 9 % a cotei
TVA va corecta o mare eroare care s-ar putea reflec ta negativ asupra
viitorului industriei laptelui din România şi al consumatorilor.
"Excluderea lactatelor din măsurile de reducere semnificativă a TVA-ului
poate crea premisele unei discriminări pentru consumatorii de produse
lactate, în special copii, adolescenŃi şi populaŃie de vârsta a treia, care au cea
mai mare nevoie de beneficiile nutriŃionale ale lactatelor într-o alimentaŃie
echilibrată. Totodată, excluderea laptelui şi lactatelor din măsurile de reducere
a TVA va perpetua concurenŃa inegală între produsele din UE şi produsele
româneşti comercializate pe piaŃa românescă, concurenŃă accentuată după
instituirea embargoului impus de Rusia", se arată în scrisoarea APRIL,
transmisă joi MEDIAFAX.
Consumul scăzut de produse lactate din România, aflat sub media
europeană, şi condiŃiile dificile ale pieŃei fac ca numărul de fabrici de
procesare a laptelui din România sã scadă continuu.
SituaŃia dificilă în care se află producŃia primara de lapte şi industria lactatelor
din România va fi supusă, potrivit APRIL, unui nou şoc odată cu desfiinŃarea
cotelor de lapte, de la 1 aprilie 2015. Astfel, în condiŃiile în care se menŃine
TVA de 24% pentru lapte, fermierii români vor fi dezavantajaŃi în comparaŃie
cu cei din alte Ńări europene, care aplică taxe mai mici, şi acest lucru poate
avea consecinŃe severe asupra exploataŃiilor producatoare de lapte din
România.
"Scăderea numărului de fabrici de procesare a laptelui din România duce la
un dezechilibru grav între cererea şi oferta de lapte produs în fermele
româneşti, ferme în care statul român a investit mulŃi bani prin diverse
instrumente financiare (ajutoare de minimis, subvenŃii şi cofinanŃare în
proiecte de dezvoltare). Reducerea TVA la lapte şi produse lactate va diminua
comerŃul cu produse lactate nefiscalizate, va creşte calitatea nutritivă şi
siguranŃa alimentară pe filiera laptelui, având un beneficiu final semnificativ



asupra coşului zilnic al consumatorului român", se mai arată în documentul
citat.
Potrivit APRIL, piaŃa lactatelor este estimată la aproape 900 de milioane de
euro. Cei mai importanŃi producători la nivel naŃional sunt Danone, Albalact,
Friesland, Olympus, Delaco şi Hochland.


