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Consultant fiscal: Microintreprinderea, vehicul perfect pentru a evita
plata taxelor

"Posibilitatea de a angaja salariati cu salariul minim, impreuna cu renuntarea
la impozitul pe dividende transforma microintreprinderea intr-un vehicul
perfect pe care-l putem folosi pentru a evita plata taxelor si a contributiilor
sociale. Impozit pe dividende zero, impozit pe venit 1%, te poti angaja pe tine
insuti fara probleme, mai angajezi un prieten caruia ii platesti taxele si isi faci
veniturile cum crezi de cuviinta", a declarat Schwartz, managing partner al
firmei de consultanta fiscala si audit RSM Scot, la o conferinta pe tema
Codului Fiscal, informeaza Mediafax.
Microintreprinderile vor fi obligate sa plateasca un impozit indiferent daca au
sau nu angajati, firmele cu unul sau mai multi salariati urmand sa achite 3%,
respectiv 1% din cifra de afaceri, iar cele care nu au niciun angajat platind
trimestrial 3% plus o suma de 1.530 lei. Astfel, impozitul va fi de 1% pentru
microintreprinderile care au peste 2 salariati inclusiv, 3% pentru
microintreprinderile care au un salariat, 3% + 1.530 lei trimestrial pentru
microintreprinderile care nu au salariati, conform proiectului noului Cod Fiscal.
Pentru microintreprinderile fara salariati si care se afla in dizolvare urmata de
lichidare, inactivitate temporara, nedesfasurarea de activitati, impozitul va fi
de 3% din cifra de afaceri. In opinia lui Schwartz, Codul Fiscal nu propune
prin aceste masuri o relaxare fiscala, ci reprezinta o prevedere legala care
incurajeaza evitarea platii taxelor. "Atunci cand o astfel de lege este aprobata,
ea nu face altceva decat sa influenteze si sa distorsioneze mecanismele
pietei", a spus consultantul fiscal.
Pe de alta parte, pentru microintreprinderile care nu au salariati si trebuie sa
plateasca un impozit trimestrial de 3% plus o suma de 1.530 lei, el considera
ca valoarea din urma constituie de fapt un impozit minim. "Se revine la
impozitul minim pe care l-am mai avut o data, la care s-a renuntat pentru ca a
generat atatea dificultati in piata antreprenorilor mici incat a trebuit sa se
renunte la el. De ce revenim la el nu inteleg", a comentat Schwartz. Proiectul
noului Cod Fiscal mai prevede ca vor fi modificate pragurile pentru incadrarea
firmelor in categoria microintreprinderilor treptat, in etape, acestea urmand sa
creasca de la echivalentul a 65.000 euro in prezent la 75.000 euro din 2017 ,
85.000 euro din 2018 si 100.000 euro din 2019.

Valcov, despre TVA redus pentru lactate: Producatorii trebuie sa ajunga
la un consens

Guvernul va lua in considerare propunerea de aplicare a cotei de TVA de 9%
si pentru lapte atunci cand va exista un consens intre fermieri si producatori, a
declarat joi ministrul Finantelor, Darius Valcov. El a precizat ca fermierii nu au
dorit introducerea masurii in prima varianta a Codului Fiscal.

"Singurul motiv pentru care laptele nu a fost introdus in prima varianta (a
Codului Fiscal – n.r.) a fost acela ca fermierii nu au dorit acest lucru, au



sustinut producatorii un lucru si fermierii alt lucru, se pare ca acum au ajuns la
un consens sau incearca sa ajunga la un consens. Exista mai multe
posibilitati si in urmatoarea prezentare (a Codului - n.r.), dar si in dezbaterea
din Parlament, dumnealor sa ajunga la un consens pentru ca, practic, din
alimentele de baza doar laptele a fost scos pe acest singur considerent", a
afirmat Valcov, dupa o conferinta pe tema Codului Fiscal. El a aratat ca
impactul bugetar nu este foarte mare prin aplicarea cotei reduse de TVA de
9% si pentru lapte, insa asteapta sa se ajunga la un consens inainte de a lua
in considerare propunerea, informeaza Mediafax.
"Impactul bugetar nu este foarte mare, dar nu vrem sa cream in piata aceste
dezechilibre si contre intre diferiti actori. In momentul cand vom avea un
consens, asa cum am avut la carne si celelalte produse, vom lua in
considerare aceasta propunere, pana atunci nu ar fi corect sa facem acest
lucru", a spus Valcov. Proiectul noului Cod Fiscal prevede reducerea cotei
standard a taxei pe valoarea adaugata, de anul viitor, de la 24% la 20%, iar
pentru carne, peste, legume si fructe la 9%. Asociatia Patronala Romana din
Industria Laptelui (APRIL) a trimis joi o scrisoare catre ministerele Finantelor
si Agriculturii si catre Parlament in care solicita reducerea TVA la 9% si la
lapte si produse lactate, considerand discriminatorie scaderea taxei doar
pentru unele alimente.
Excluderea lactatelor din masurile de reducere semnificativa a TVA-ului poate
crea premisele unei discriminari pentru consumatorii de produse lactate.
Reprezentantii APRIL apreciaza ca introducerea laptelui si produselor lactate
intre alimentele care vor beneficia de reducerea la 9 % a cotei TVA va corecta
o mare eroare care s-ar putea reflecta negativ asupra viitorului industriei
laptelui din Romania si al consumatorilor. "Excluderea lactatelor din masurile
de reducere semnificativa a TVA-ului poate crea premisele unei discriminari
pentru consumatorii de produse lactate, in special copii, adolescenti si
populatie de varsta a treia, care au cea mai mare nevoie de beneficiile
nutritionale ale lactatelor intr-o alimentatie echilibrata. Totodata, excluderea
laptelui si lactatelor din masurile de reducere a TVA va perpetua concurenta
inegala intre produsele din UE si produsele romanesti comercializate pe piata
romanesca, concurenta accentuata dupa instituirea embargoului impus de
Rusia", se arata in scrisoarea APRIL.
Consumul scazut de produse lactate din Romania, aflat sub media
europeana, si conditiile dificile ale pietei fac ca numarul de fabrici de
procesare a laptelui din Romania sã scada continuu. Situatia dificila in care se
afla productia primara de lapte si industria lactatelor din Romania va fi
supusa, potrivit APRIL, unui nou soc odata cu desfiintarea cotelor de lapte, de
la 1 aprilie 2015. Astfel, in conditiile in care se mentine TVA de 24% pentru
lapte, fermierii romani vor fi dezavantajati in comparatie cu cei din alte tari
europene, care aplica taxe mai mici, si acest lucru poate avea consecinte
severe asupra exploatatiilor producatoare de lapte din Romania.
"Scaderea numarului de fabrici de procesare a laptelui din Romania duce la
un dezechilibru grav intre cererea si oferta de lapte produs in fermele
romanesti, ferme in care statul roman a investit multi bani prin diverse
instrumente financiare (ajutoare de minimis, subventii si cofinantare in
proiecte de dezvoltare). Reducerea TVA la lapte si produse lactate va diminua
comertul cu produse lactate nefiscalizate, va creste calitatea nutritiva si
siguranta alimentara pe filiera laptelui, avand un beneficiu final semnificativ



asupra cosului zilnic al consumatorului roman", se mai arata in documentul
citat. Potrivit APRIL, piata lactatelor este estimata la aproape 900 de milioane
de euro. Cei mai importanti producatori la nivel national sunt Danone,
Albalact, Friesland, Olympus, Delaco si Hochland.


