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Franþa vrea
sã elimine
deductibilitatea
unei taxe de care
beneficiazã
bãncile

Guvernul de la Paris intenþio-
neazã sã elimine deductibi-
litatea unei taxe de care be-

neficiazã bãncile franceze, ca parte
a mãsurilor suplimentare ce vor fi
adoptate pentru scãderea deficitului
bugetar.

Conform unui proiect prezentat
ieri Cabinetului, aºa-numita taxã de
risc sistemic plãtitã de instituþiile de
credit nu va mai fi deductibilã în
Franþa, mãsurã care ar putea aduce
venituri suplimentare bugetare de
280 de milioane de euro, anul viitor.

Taxa, introdusã în urmã cu trei ani,
va fi înlocuitã treptat de contribuþiile
la Mecanismul Unic de Rezoluþie
Bancarã, care vor asigura finanþarea
pentru închiderea bãncilor cu pro-
bleme din 2015, în Europa. Contri-
buþiile nu vor fi deductibile, conform
autoritãþilor franceze.

Federaþia Francezã a Bãncilor i-a
cerut Guvernului sã reconsidere
acest proiect. În opinia bancherilor,
dacã va fi aplicat, proiectul va pena-
liza instituþiile de credit franceze,
care deja se confruntã cu taxe ridica-
te, ºi va afecta eforturile de finanþare
a economiei.

Guvernul de la Paris aºteaptã un
deficit bugetar de 4,4% din PIB anul
acesta. (V.R.)
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Adriana Tãnãsoiu, datã afarã
de la Depozitarul Central
l Costel Ceocea, SIF2: “Nu ºtim dacã o astfel de
decizie este suficient de bine argumentatã” l Dan
Paul, Asociaþia Brokerilor: “Mi se pare un gest de
normalitate” l BVB: “Motivele demiterii directorul
general de la Depozitar rãmân necunoscute Bursei de
Valori Bucureºti” l Nicolae Gherguº, Confident
Invest: “Cred cã Adriana Tãnãsoiu a fost victima
colateralã a unui rãzboi pro ºi contra lui Sobolewski”

Consiliul de Administraþie al
Depozitarului Central a de-
cis, marþi, rezilierea contrac-

tului directorului general Adriana
Tãnãsoiu, fãrã sã comunice pieþei un
motiv oficial pentru acest gest.

Potrivit unor surse, motivul pentru
care Adriana Tãnãsoiu a fost datã afarã
este încãlcareacontractuluidemandat.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

CONFRUNTAREA DIRECTÃ PONTA-IOHANNIS

Klaus a pierdut
o bunã ocazie sã tacã

D
ouãsprezece minute,
Klaus Iohannis tace:
confruntarea electoralã
de la Realitatea TV, de

acum douã seri, începuse la ora opt
fix, ºase minute a vorbit moderatorul

Rareº Bogdan ºi
apoi, ºase minute
locvacele Victor
Ponta, când, în
sfârºit, a deschis
gura ºi primarul Si-
biului, propulsat, pe
tãcutelea, în candidat

prezidenþial.
Ah, vorbeºte!
ªi ce spune:
“Puneþi-mã în temã, domnule

Rareº Bogdan, care este tematica,
care este formatul acestei dezbateri?
Trebuie sã ºtim cu toþii despre câte
minute este vorba, despre ce format
este vorba.”

Alo!
Trecuserã douãsprezece minute,

Rareº Bogdan îl bãgase în corzi pe
Ponta cu întrebãri concrete despre
organizarea obstrucþionistã a votu-
lui din diaspora, ne aflam în plinã
emisiune, telespectatorii aºteptau
knock-out –ul din pumnul lui Iohan-
nis ºi pe Ponta, numãrat, la podea.

În loc de asta, Iohannis se întoarce
brusc ºi-l loveºte pe arbitru:

“Am considerat cã trebuie sã vin
la aceastã dezbatere, cu toate cã
echipa dumneavoastrã, domnule
Victor Ponta, aþi evitat sã ne întâlnim
pe o platformã neutrã.”

Adicã,RealitateaTVnuesteneutrã.
Neamþul bate câmpii – emisiunea

a fost transmisã, în direct, de încã pa-
tru posturi de televiziune: Antena 3,
România TV, B1 ºi Digi TV.

Suma lor conduce la neutralitate.
Moderatorul þi-e ostil?
N-am vãzut asta, dimpotrivã, toc-

mai þi-l ameþise pe Ponta ºi þi-l servi-
se groggy, îl þinea de cap ºi tu nu tre-
buia decât sã-i dai un bobârnac.

Klaus Iohannis l-a plesnit pe
Rareº Bogdan.

Cam aici trebuie sã se termine
analiza confruntãrii, cãci restul a
prezentat doar alte manifestãri de au-
tism ale neamþului – defazat, fãrã le-
gãtura cu momentul controversei, cu
o permanentã grijã sã nu fie defavo-
rizat de televiziune “la minute”,
pentru ca la final, sã renunþe, inex-
plicabil, la timpul de expunere la
care ar fi avut dreptul, într-un dialog
de minoritar persecutat:

“Moderatorul: Aveþi o întrebare
pentru domnul Ponta?

Iohannis: Acuma, dacã nu mi-aþi
acordat nici minutele....

Moderatorul: Vi le acord!
Iohannis: ... îmi dati voie sã pun

ultimul întrebarea?
Moderatorul : Da ºi aveþi, dar

aveþi, în continuare, minute la dispo-
ziþie, pentru a...

Iohannis: Renunþ la ele, ca sã nu
aparã discutii, pe urmã...”

Omul nu avea de spus decât cã
vrea minute sã spunã, dar nu ºtia ce
sã spunã în minutele pe care le avea.

Adoua zi, ieri dimineaþã, primvice-
preºedintele ACL Ludovic Orban a
spus, într-o conferinþã de presã, ceea
ce ar fi putut sã spunã, în emisiune,
Klaus Iohannis, ca sã mai trezeascã ºi
el interesul, câtdecât–cãVictorPonta
este implicat în afacerea EADS, ceea
ce este o relativã noutate.

De cinci ani, Klaus Iohannis tace.

Din octombrie 2009, de când
Crin Antonescu l-a inventat drept
prim ministru propus în locul lui
Emil Boc (care fusese trântit de
Parlament), Iohannis reprezintã
“proiectul de bun simþ” al liberali-
lor, la care au reuºit sã-i solidarize-
ze ºi pe PSD-iºtii cu care astãzi se
luptã, dupã ce nu s-au mai înþeles
“cei doi cârlani” – cum i-a numit
Ion Iliescu, pe Victor Ponta ºi Crin
Antonescu.

Cinci ani a tãcut.
Acum, a grãit ºi am vãzut cât poa-

te el.
Emisiunea începuse bine, pen-

tru el.
În cele douãsprezece minute , tã-

cerea lui îl cam derutase pe Ponta.
Imaginaþi-vã ce s-ar fi întâmplat

dacã ar fi tãcut o orã ºi jumãtate,
uitându-se la Ponta, cu privirea lui
adâncã, de om serios.

Era cu mult mai bine.
Fãrã nici un talent, Iohannis s-a

apucat sã arunce cu noroi în Ponta.
Privirea nu i-a mai fost serioasã, ci

sticloasã.
Staff-ul lui de campanie nu a fost

în stare sã-ºi dea seama cã nu are nici
un fel de efect sã arunci cu noroi în
Ponta, pentru cã nu se cunoºste.

Este cum ai arunca cu noroi în no-
roi.

Nici mãcar lui Vadim nu i-a reuºit,
iar Vadim este un geniu al mahala-
gismului.

(continuare în pagina 3)

DAN SCHWARTZ, DESPRE POSIBILA IMPOZITARE A REDUCERII
ÎN CAZUL ÎMPRUMUTURILOR ÎN FRANCI ELVEÞIENI:

“Bãncile vor sã-ºi asigure
deductibilitatea discountului
la conversia creditelor”

Impozitarea reducerii din soldul
creditelor în franci elveþieni
(CHF) dupã efectuarea conver-

siei acestora ar veni dintr-o interpre-
tare extensivã a legii, este de pãrere
expertul fiscal Dan Schwartz.

Afirmaþia domniei sale vine în
contextul în care decizia Volksbank
România, potrivit cãreia împrumuta-
þii în CHF vor putea sã-ºi conver-

teascã creditele la un curs de aproxi-
mativ 2,5 lei, cu DAE de 5,81%, re-
zultând un discount de circa 30%, se
aflã în discuþii la Ministerul Finanþe-
lor Publice, care ar putea impozita
respectiva reducere, fiind considera-
tã profit în beneficiul clientului,
dupã cum ne-a spus Nicolae Cintezã,
directorul Direcþiei Supraveghere
din cadrul BNR.

Analistul economic Ionel Blãn-
culescu susþine cã, având în vedere
cã vorbim despre contracte înche-
iate pe anumite sume, o reducere
aplicatã acestora se considerã pro-
fit pentru client ºi trebuie impozitat
ca atare.

Precizându-ne cã, “deºi este ex-
tensivã”, existã ºi aceastã posibilita-
te de interpretare a Codului Fiscal,
Dan Schwartz ne-a explicat: “În ca-

zul de faþã, diferenþa apare dintr-o
modificare de contract ºi, din pun-
ctul meu de vedere, nu reprezintã un
venit real. În momentul realizãrii
conversiei, condiþiile din contracte
pot fi modificate. Practic, se schimbã
contractele ºi vorbim despre contrac-
te noi, iar reducerea nu poate fi impo-
zitatã, pentru cã nu constituie venit.

În acelaºi timp, reducerea de chel-
tuieli nu este impozabilã. În privinþa
dobânzilor, legislaþia spune în mod
clar cã diferenþa dintre dobânda
BNR ºi dobânda plãtitã de un salariat
nu este impozabilã. Dacã sunt modi-
ficate condiþiile de dobândã, pentru
impozitarea dobânzii nu existã o
bazã legalã”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

PROIECT ÎN ANALIZA MINISTERULUI FINANÞELOR

Impozit suplimentar pe veniturile companiilor petroliere
Statul ºi-ar fi luat adio de la po-

sibilitatea majorãrii redeven-
þelor petroliere, pe fondul scã-

derii cotaþiilor petrolului din ultima
perioadã, dar ar analiza, acum, posi-
bilitatea introducerii unui impozit pe
veniturile suplimentare obþinute din
exploatarea hidrocarburilor, ne-au
spus surse apropiate situaþiei.

„Proiectul va fi supus dezbaterii
publice în decembrie, cel mai proba-
bil”, ne-au spus sursele noastre, care
au adãugat: „Nivelul impozitului va
fi diferenþiat pe tipuri de zãcãminte
ºi va fi negociat cu fiecare companie
în parte, întrucât concesiunile în de-

rulare sunt pe 30-40 de ani”.
Ziarul BURSA a arãtat, încã de la

începutul lunii iunie, cã proiectul de
majorare a redevenþelor petroliere a
fãcut fâs. La vremea respectivã, pre-
mierul Victor Ponta a declarat cã
noul sistem al redevenþelor petrolie-
re nu se aplicã contractelor de conce-
siune existente. Domnia sa a explicat
cã autoritãþile au încã în lucru acest
nou sistem de redevenþe, care va in-
tra în vigoare anul viitor, ºi cã nu po-
ate fi aplicat retroactiv concesiunilor
aflate în derulare.

Tot atunci, preºedintele Agenþiei
Naþionale pentru Resurse Minerale

(ANRM), Gheorghe Duþu, a decla-
rat, cã, împreunã cu Ministerul de Fi-
nanþe, lucreazã la un nou sistem de
taxare, care urmeazã sã fie aplicat
companiilor ce au concesiuni în de-
rulare pentru resursele de petrol ºi
gaze ºi cãrora nu le poate fi aplicat
noul sistem de redevenþe.

Domnul Duþu a þinut sã sublinieze
cã acest sistem fiscal amplu va trebui
sã fie unul echilibrat, astfel încât sã nu
descurajeze investiþiile în domeniu.

Cea mai grea negociere a statului
român se anunþã cu Petrom, care, în
raportãrile periodice din acest an, a
indicat profituri în scãdere nu numai

din cauza condiþiilor de piaþã, ci ºi
din cauza taxãrii.

Profitul net al Petrom din primele
ºase luni ale acestui an a fost de 1,3
miliarde lei, mai mic cu 42% faþã de
perioada similarã a anului trecut.

În luna august, când a prezentat
aceste rezultate, Mariana Gheorghe,
directorul general al Petrom SA, a
comentat: “Cererea redusã de produ-
se petroliere ºi gaze, combinatã cu
impozitarea suplimentarã introdusã
în 2013-2014, a neutralizat, în mare
mãsurã, beneficiile rezultate în urma
liberalizãrii preþului gazelor. (A.T.)

(continuare în pagina 11 )

Preºedintele-n figuri (II)
(dupã prima confruntare directã)

l CSCI: “55% din votanþii lui Iohannis considerã
cã Ponta a câºtigat dezbaterea de marþi”

Propria per-
sonalitate a
candidatu-

lui la preºedinþie
va conta, potrivit
analiºtilor politici, în bãtãlia pentru
turul al doilea al alegerilor preziden-
þiale, iar electoratul nehotãrât este o
mizã importantã, în condiþiile în
care stânga ºi dreapta împart douã
bazine electorale aproape egale de
40-45%.

Prima dezbatere electoralã dintre
Klaus Iohannis ºi Victor Ponta a fost
consideratã de electorat o victorie a
cadidatului PSD-PC-UNPR, potrivit
unui sondaj CSCI realizat în timp
real.

CSCI (Centrul de Studii ºi Cerce-
tãri Infopolitic) este un proiect iniþiat
ºi susþinut de Fundaþia Multimedia,
coordonator fiind analistul politic
Dan Sultãnescu, consilier al lui Vic-
tor Ponta.

55% dintre votanþii lui Klaus Io-
hannis la alegerile prezidenþiale au
declarat marþi seara, potrivit sondaju-
lui CSCI, cã Victor Ponta, candidatul

PSD-UNPR-PC,
a câºtigat dezba-
terea electoralã.

Înaintea dez-
baterii , unele

sondaje arãtau o diferenþã foarte
micã între Klaus Iohannis (48,8%)
ºi Victor Ponta (51,2%), o mare par-
te dintre cei intervievaþi arãtându-se
indeciºi, miza confruntãrii fiind
acest posibil electorat.

Potrivit sondajului CSCI reali-
zat în timpul emisunii, 65% dintre
cei care s-au declarat nehotãrâþi în
privinþa votului l-au vãzut tot pe
Victor Ponta câºtigãtor al dezbate-
rii.

În urma dezbaterii de marþi searã,
electoratul Monicãi Macovei (4,4%)
ºi cel al Elenei Udrea (5,2%) vor
conta foarte mult în lupta
prezidenþialã.

Monica Macovei ºi-a exprimat
opþiunea sã-l susþinã pe Klaus Iohan-
nis înaintea dezbaterii electorale.

A.S.

(continuare în pagina 3)

MAKE

Victor Ponta 40,44%
Dan Diaconescu 4,03%
Mircea Amariþei 0,08%
Teodor Meleºcanu 1,09%
Gheorghe Funar 0,47%
Constantin Rotaru 0,3%
Corneliu V. Tudor 3,68%
Cãlin P. Tãriceanu 5,36%

= 55,45%

Klaus Iohannis 30,37%

Kelemen Hunor 3,47%

William Brînzã 0,45%

Zsolt Szilagyi 0,56%

= 34,85%

Figura 1

Monica Macovei 4,44%
Elena Udrea 5,2%

Opþiuni necunoscute


