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Cateva temeri legate de noul Cod fiscal. Ce spune Rogojinaru
(CNIPMMR)

Noile masuri pe care le aduce Codul fiscal din 2016 nu indeplinesc in
intregime masurile dorite de mediul de afaceri. O lipsa a testului pentru IMM-
uri si amnistia fiscala sunt aspecte care intra in categoria acelor lacune care
produc ingrijorari unor economisti si consultanti din domeniu.

Acele doua aspecte amintite mai sus impart mediul de afaceri in doua, in
opinia vicepresedintelui Consiliului National al intreprinderilor Private Mici si
Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Liviu Rogojinaru, citat de Agerpres.
Rogojinaru, citat de aceeasi sursa, considera ca aplicarea prevederilor din
noul Cod fisca poate sa duca la aparitia de noi taxe in conditiile in care nu vor
fi suficienti bani:
"Sunt cateva lucruri care dor in acest Cod Fiscal. Unul este lipsa acelui test al
IMM-urilor. Costa foarte putini bani dar este foarte important pentru ca este un
lucru care spune care va fi implicatia unei hotarari a Guvernului sau a
Parlamentului asupra cetatenilor, asupra firmelor si asa mai departe. Altul
este amnistia fiscala, care e cu doua taisuri. Este foarte buna pentru ca exista
foarte multe firme cu probleme din cauza banilor neincasati de la stat. 98%
din firmele care au probleme din cauza neincasarilor au de primit bani de la
stat. Acestea aveau clar nevoie de amnistie, dar apare alta problema, cu cei
cei care s-au zbatut si si-au platit taxele. Vine un antreprenor la mine si imi
spune "pai eu am vandut casa lui soacra-mea sa platesc... am fost mai prost
decat vecinul?".
In cadrul aceleiasi conferinte pe teme de fiscalitate, reprezentantul CNIPMMR
a adaugat ca desi exista si multe masuri bine, se mentin unele ingrijorari
legate de resursele financiare necesare pentru a aplica aceste masuri.

In ce priveste amnistia si situatia IMM-urilor, Rogojinaru a declarat:
"Microintreprinderile reprezinta 90% din IMM-urile din Romania. Media de
salariati este de 2,4, iar peste jumatate au angajati din familie. Cel mai mare
consultant pentru un IMM este contabilul, pentru ca nu are bani de avocat.
Deci, amnistia trebuie privita cu foarte mare atentie. Cei care beneficiaza de
ea cred ca este prea putin, iar cei care au platit sunt suparati ca au platit".
De asemenea, acesta a solicitat o atentie sporita din partea autoritatilor,
amintind ca 67% din salariile din administratie sunt platite de catre IMM-uri.


