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Jianu, PTIR: Guvernul trebuie s ă aloce 0,4% din PIB pentru programele
de sprijinire a IMM-urilor
Noul Guvern trebuie s ă respecte Legea pentru întreprinderile mici şi
mijlocii (IMM), care prevede alocarea unui procent de 0,4% din PIB
pentru programele de sprijinire a IMM-urilor, şi să înfiin Ńeze cel pu Ńin o
Agen Ńie în subordinea primului ministru care s ă se ocupe de acest
sector, care nu se mai reg ăseşte sub nicio form ă în noua structur ă
guvernamental ă, sus Ńine pre şedintele Patronatului Tinerilor
Întreprinz ători din România, Florin Jianu.
”În cele 10 luni în care am deŃinut portofoliul IMM-urilor în Guvern am stabilit o
strategie cu Ńinte clare, cu etape anuale, am implementat Legea IMM-urilor,
prin care am obŃinut două chestiuni utile: alocarea unui procent de 0,4% din
PIB pentru programe de sprijin pentru IMM, şi conceptul 'testul IMM'. Acesta
constă în faptul că nicio reglementare cu privire la IMM-uri nu este pusă în
aplicare fără o analiză de impact asupra IMM-urilor. Asta înseamnă că
reglementările nu sunt puse în practică dacă nu trec testul”, a declarat
miercuri Jianu în cadrul unei conferinŃe referitoare la impactul Codului Fiscal
asupra IMM-urilor, citat de Agerpres. Alte cerinŃe ale mediului de afaceri, în
afară de cele deja cunoscute privind debirocratizarea, se referă la eliminarea
din Codul Fiscal a posibilităŃii majorării impozitului pentru sediile sociale ale
firmelor şi a obligativităŃii pentru firme de a angaja o firmă de pază, care intră
în vigoare tot de la 1 ianuarie 2016.
”Impozitul IMM-urilor pentru sediile sociale creşte cu 25%. Toate primăriile au
mers la maxim. Este revoltător şi va închide multe IMM-uri. Dacă Guvernul
este responsabil, va renunŃa la această prevedere”, a mai spus Jianu. În plus,
de la 1 ianuarie se aplică Legea care obligă IMM-urile să facă analiză la risc,
să ia o firmă, să îi dea foarte mulŃi bani şi să facă o analiză de pază', a spus
Jianu, precizând că multe firme nu îşi vor permite aceste costuri.

Rogojinaru, CNIPMMR: ”Mi-e team ă de noi taxe. Am dubii c ă sunt bani
pentru toate m ăsurile din Codul Fiscal”
Viitorul Cod Fiscal con Ńine câteva prevederi care ”dor”, respectiv lipsa
testului pentru IMM-uri şi amnistia fiscal ă, care împarte mediul de afaceri
în dou ă, spune vicepre şedintele Consiliului Na Ńional al Întreprinderilor
Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Liviu Rogojinaru.
Potrivit sursei citate, aplicarea Codului Fiscal ar putea genera apariŃia unor
taxe noi, dacă nu vor exista suficienŃi bani pentru a susŃine toate măsurile
aprobate. ”Sunt câteva lucruri care dor în acest Cod Fiscal. Unul este lipsa
acelui test al IMM-urilor. Costă foarte puŃini bani dar este foarte important
pentru că este un lucru care spune care va fi implicaŃia unei hotărâri a
Guvernului sau a Parlamentului asupra cetăŃenilor, asupra firmelor şi aşa mai
departe. Altul este amnistia fiscală, care e cu două tăişuri. Este foarte bună
pentru că există foarte multe firme cu probleme din cauza banilor neîncasaŃi
de la stat. 98% din firmele care au probleme din cauza neîncasărilor au de
primit bani de la stat”, a declarat miercuri Rogojinaru în cadrul unei conferinŃe
pe teme de fiscalitate.



n ceea ce priveşte restul măsurilor cuprinse în Codul Fiscal, reprezentantul
CNIPMMR susŃine că multe dintre ele sunt bune, însă se teme că nu vor
exista resursele financiare pentru a fi susŃinute. ”Mi-e teamă de noi taxe, să
vă spun sincer. La modul cum se mişcă lucrurile, am dubii în ceea ce priveşte
posibilitatea de se aplica toate măsurile”, mai spune Rogojinaru. Potrivit
acestuia, majoritatea firmelor sunt formate din membrii familiei, iar principalul
consultant este contabilul. ”Microîntreprinderile reprezintă 90% din IMM-urile
din România. Media de salariaŃi este de 2,4, iar peste jumătate au angajaŃi din
familie. Cel mai mare consultant pentru un IMM este contabilul, pentru că nu
are bani de avocat. Deci, amnistia trebuie privită cu foarte mare atenŃie. Cei
care beneficiază de ea cred că este prea puŃin, iar cei care au plătit sunt
supăraŃi că au plătit”, a subliniat Rogojinaru. Pe de alt parte, el solicită mai
multă atenŃie din partea autorităŃilor, mai ales că 67% din salariile din
administraŃie sunt plătite de către IMM-uri. (Sursa: Agerpres)


