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Biziday. Impozit minim pe viaŃa de noapte

Operatorii de jocuri de noroc din România consider ă inutil impozitul
minim de cinci la sut ă aplicat firmelor din industrie. Argumentul este
clar: sus Ńin c ă sunt oricum controla Ńi în timp real de Fisc, iar evaziune
nu prea exist ă. Iar de anul viitor va fi monitorizat ă şi zona de online.
PiaŃa jocurilor de noroc din România a crescut constant  în ultimii ani.
Anul trecut a ajuns la 1,2 milioane de euro.

Noul Cod fiscal prevede că orice firmă care are ca domeniu de activitate
jocurile de noroc, barurilor şi cluburilor de noapte trebuie să plătească un
impozit minim. Calculul celor de la FinanŃe spune că, în cazul în care
impozitul pe profit pe care deja îl plătesc aceste firme este mai mic decât cinci
la sută din venituri, atunci se impună o nouă taxă. Valoare din codul fiscal
vorbeşte despre cinci procente din veniturile înregistrate, dar patronii vizaŃi de
schimbare susŃin că noul impozit este inutil din moment ce activitatea lor este
controlată în timp real, prin urmare evaziunea în domeniu tinde spre zero.
Potrivit Patronatului Organizatorilor de Pariuri din România, controlul direct al
operaŃiunilor a fost lansat în anul 2009, prin OrdonanŃă de UrgenŃă, iar în
urma acestei schimbări, numărul operatorilor a scăzut de la 26 la 14 în doar
doi ani şi au dispărut zece mii de aparate de tip slot-machine. La momentul
respectiv, controlul era efectuat la nivelul Ministerului FinanŃelor Publice, iar
ulterior a fost preluat de către Oficiul NaŃional pentru Jocuri de Noroc. În
medie, românii lasă în cazinouri sau în agenŃiile de pariuri cam 21 de euro pe
lună.
Articolul din Codul Fiscal pune însă la comun operatorii de jocuri de noroc şi
patronii de baruri şi cluburi. Pe aceştia din urmă nu îi controlează nimeni în
timp direct şi, în plus, sunt încadraŃi de fisc în zona de risc în ceea ce priveşte
evaziunea fiscală.
Şi unii şi ceilalŃi au rulaje de sute de mii de euro. Spre exemplu, datele
financiare arată că, în 2009, piaŃa jocurilor de noroc de la noi era estimată la
ceva mai mult de 800 de milioane de euro. Statistica nu include şi jocurile de
pe internet, tot mai populare în ultimii ani. Începând de anul viitor, şi acestea
vor fi monitorizate.


