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ACORD ISTORIC OECD/G20

Cotã minimã de impozitare
a profitului pentru toate
corporaþiile lumii
lAcordul urmeazã sã fie parafat la summit-ul G20 din octombrie l Impozitarea localã a
multinaþionalelor, parte din înþelegerel SUA condiþioneazã impozitarea companiilor în þãrile unde fac
profit de retragerea de cãtre UE a proiectului privind taxarea digitalã

M
iniºtrii de Finanþe din
G20 (grupul celor 20
de economii dezvol-
tate ºi emergente) au
cãzut de acord, la fi-
nalul sãptãmânii tre-
cute, cu privire la

noua arhitecturã fiscalã internaþiona-
lã,care stabileºte la nivel mondial un im-
pozit de cel puþin 15% pe profitul com-

paniilor multinaþionale. Pentru ca acest
acord sã fie parafat este nevoie ca decizia
luatã sâmbãta trecutã la Veneþia sã fie
confirmatã ºi la summit-ul G20 care va
avea loc în 30 ºi 31 octombrie, la Roma.
Conform unor prime estimãri, imple-
mentarea cotei minime de impozitare de
15% ar aduce aproximativ 150 de miliar-
de de dolari (127 miliarde euro) în veni-
turi fiscale suplimentare la nivel global.

Negoieri pe subiect au avut loc ºi între
þãrile OECD, acest acord fãrã precedent
fãcând parte dintr-un proces mai amplu
de revizuire a regulilor privind taxarea
companiilor multinaþionale, care plãtesc
taxe foarte mici prin mutarea sediilor în
þãri cu o fiscalitate avantajoasã, cum ar fi
Irlanda, Luxemburg sau Olanda.

Mathias Cormann, secretarul general
al OCDE, a declarat, la 1 iulie, dupã

aprobarea acordului-cadru de cãtre state-
le membre ale organizaþiei: „Dupã ani de
lucrãri ºi negocieri intense, acest pachet
istoric de mãsuri va garanta cã marile
companii multinaþionale plãtesc partea
lor justã de impozite pretutindeni în
lume”.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 11)

Janet Yellen, Secretarul Trezoreriei SUA, la summit-ul G20 de la Veneþia

CORESPONDENÞÃ DIN LONDRA

Zborul din România
în Marea Britanie
în era Covid

Î
n 23 iunie am plecat din Marea Bri-
tanie spre Bucureºti. Cãlãtoria era
de afaceri, pentru cã deplasãrile în
interes personal spre aºa numitele

þãri cu cod “Amber”, care include ºi
România, nu sunt încã permise.

Am fost, aºadar, puþin surprins când a
trebuit sã demonstrez cã deplasarea mea
era esenþialã, cu scrisoare de invitaþie ºi
declaraþii [inclusiv tipul de ocupaþie], cã
avionul era plin de copii mici ºi de fami-
lii. La 71 de ani n-am întâlnit niciodatã
un copil de 6/7 ani care sã fie diplomat
sau ofiþer.

Cealaltã surprizã a fost preþul unui bi-
let la Blue Air , -26, da, minus 26. Am
plãtit, de fapt, 27 deoarece taxele de ae-
roport erau 53 de lire. Cu tot acest preþ
derizoriu, în avion erau cam 20 de oame-
ni, aºa cã am putut sã stau unde am vrut,
ceea ce era cam deranjant, deoarece
compania mã taxase cu 13 lire pentru
alegerea locului. Aeroportul Heathrow
era aproape gol, aºa cã era ca acum 50 de
ani, când doar cei foarte bogaþi puteau sã
zboare, controlul de securitate a fost fo-
arte rapid ºi era aproape ca ºi cum aº fi
venit cu zbor privat. Fãrã cozi lungi, fãrã
sã aºtept dupã bagaje, fãrã cozi la
paºapoarte - paradis.

Drumul de întoarcere a fost exact in-
vers. Mulþimea la Otopeni era îngrozito-

are, mai ales pentru Blue Air, ºi distanþa-
rea socialã era inexistentã, foarte multe
îmbrânceli ºi înghesuialã unii într-alþii.
Preþul biletului era în continuare foarte
mic, sub 50 de lire, iar avionul era foarte
puþin ,ocupat dar adevãrata problemã cu
orice deplasare spre Marea Britanie este
testarea -o adevãratã escrocherie
financiarã.

Trebuie sã ai un test negativ efectuat
cu maximum 72 de ore înainte de sosire -
costul este de 40 lire, trebuie sã fie
NEGATIV ca sã poþi cãlãtori. La sosirea
în Marea Britanie trebuie sã faci douã te-
ste – unul a doua zi de la data cãlãtoriei ºi
unul în ziua a opta de la data cãlãtoriei.
Cel mai mic preþ pe care îl poþI obºine
este de 50 de lire pentru fiecare test, deci
100 de lire în total. Asta cu toate cã teste-
le guvernamentale sunt gratuite ºi staþiile
de testare sunt goale – nu era nimeni aco-
lo când m-am dus înainte de deplasare -
însã erau în jur de opt angajaþi. Aºa cã am
reclamat problema la autoritate ºi mi-au
spus, fãrã ironie, cã preþul era atât de
mare “ca sã-i împiedice pe oameni sã
cãlãtoreascã”.

Ca notã de subsol, pe fiica mea ºi fa-
milia ei o va costa 900 de lire ca sã se te-
steze pentru vacanþa lor într-o þarã verde.

IAN DEACON, FCA

EURO 2020

Turneul tuturor,
victoria Italiei

I
talia a triumfat la turneul final al
Campionatului European, oferind o
lecþie de cum poate renaºte o echi-
pã din propria cenuºã în timp rela-

tiv scurt. Trei ani au trecut, doar, de la
dezastrul ratãrii prezenþei la tur-
neul final al Cupei Mondiale
pânã la câºtigarea EURO 2020.
În toatã aceastã perioadã, selec-
þionerul Mancini a reuºit sã con-
truiascã o formaþie greu de
învins, bazându-se pe jucãtori
ambiþioºi, care fie nu sunt vedete
de linia întâi la echipele lor, fie
au trecut de prima tinereþe (cazul
excepþionalilor Bonnucci ºi Chielini).
Chiar dacã finala nu a dat pe dinafarã
din punct de vedere al spectaculozitãþii,
turneul final a fost unul foarte bun, cu
multe meciuri intense, ºi, spre deosebi-
re de alte dãþi, cu puþine partide cu ade-
vãrat plictisitoare. Cu toate cã nu au
fost respectate întocmai calculele
hârtiei, nu putem vorbi de o mare sur-

prizã, în finalã ajungând douã echipe
”grele” ale fotbalului European. La ca-
pitolul dezamãgiri pot intra Franþa,
Germania ºi Olanda, de la care se aºtep-
ta mai mult, dar pânã la urmã aceasta

este frumuseþe unei astfel de
competiþii, sã mai existe ºi câte
un Goliat pus la pãmânt.

Revenind la ultimul meci,
Giorgio Chiellini, cãpitanul Ita-
liei, a afirmat cã echipa a “meri-
tat victoria” în finala EURO
2020 cu Anglia (1-1 în timpul
regulamentar ºi 3-2 la loviturile
de departajare): “Noi am meritat

aceastã victorie, am simþit regãsindu-ne
cã este ceva magic în atmosferã. Este o
emoþie incredibilã, o savurãm pentru cã
este magnificã. În ciuda unui gol primit
rapid, noi am dominat jocul. Dupã acest
triumf, vrem sã ne bucurãm mâine cu
toþi italienii, care meritã din plin acest
titlu”.

(continuare în pagina 9)

LA NIVEL MONDIAL, ÎN PRIMUL SEMESTRU

Sectorul tehnologic,
lider la fuziuni ºi
achiziþii
l Refinitiv: Industria tehnologicã a generat aproape un sfert
din totalul tranzacþiilor realizate în perioada ianuarie-iunie
2021, care au însumat 2,8 trilioane de dolari

F
uziunile ºi achiziþiile au atins un
nivel record în primele ºase luni
din anul curent, pe mãsurã ce afa-
cerile au început sã se redreseze

dupã lockdown-ul impus de pandemia
de Covid-19 în 2020, potrivit datelor fir-
mei de informaþii financiare Refinitiv,
care subliniazã cã industria tehnologicã
a generat aproape un sfert din tranzacþii-
le care au totalizat 2,8 trilioane de dolari
în intervalul menþionat - nivel cu 47%
mai mare comparativ cu semestrul întâi
din 2020.

Potrivit sursei, afacerile care au avut
loc la nivel mondial, în sectorul tehnolo-
gic, au atins recordul de 671,6 miliarde
de dolari în perioada ianuarie - iunie
2021, de peste trei ori mai mult decât în
acelaºi interval al anului anterior.

Matt Toole, director pentru informaþii
legate de afaceri în cadrul Refinitiv, de-

clarã: “Pe parcursul a 40 de ani de urmã-
rire a fuziunilor ºi achiziþiilor, nu am vã-
zut niciodatã tranzacþii care sã fie reali-
zate într-un asemenea ritm, atât în privin-
þa valorii, cât ºi a volumului. Pe mãsurã
ce politicile fiscale, monetare ºi de regle-
mentare vor deveni mai clare în cursul
celei de-a doua jumãtãþi a anului, realiza-
rea de tranzacþii va trebui sã se adapteze,
dar condiþiile par favorabile astfel încât
elanul actual al tranzacþiilor sã conti-
nue”. Domnia sa menþioneazã: “Inovaþia
rapidã, schimbãrile tehnologice din lan-
þul de aprovizionare ºi orientarea multor
companii spre cloud ºi alte domenii ale
transformãrii digitale stimuleazã
tranzacþiile care implicã societãþi de
tehnologie”.

V.R.

(continuare în pagina 12)
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AURELIAN DOCHIA, ANALIST
ECONOMIC:

“Nu m-ar mira deloc ca
marile corporaþii sã
gãseascã soluþii pentru
reducerea sarcinii fiscale”

E
xistenþa unui acord privind impozi-
tarea companiilor multinaþionale ar
urma sã asigure o împãrþire globalã a

sarcinii fiscale, ne-a spus Aurelian Do-
chia, analist economic.

“Problema va fi cu implementarea
practicã a acestui acord. Sunt multe deta-
lii care nu sunt deloc lãmuritoare. De
aceea, nu m-ar mira deloc ca marile cor-
poraþii sã gãseascã soluþii pentru a-ºi
micºora sarcina fiscalã suportatã în þãrile
respective. Mi-e teamã cã va fi nevoie de
ani de zile pentru implementarea acestui
acord”, susþine Aurelian Dochia.

G.M.

(continuare în pagina 11)

CRISTIAN PÂRVAN, SECRETAR
GENERAL AOAR:

“Noul acord fiscal global
va avea un efect
marginal pentru statele
emergente”

A
ctualul acord reprezintã, deocam-
datã, o înþelegere de principiu, fãrã
norme ºi fãrã claritate în aplicare,

afirmã Cristian Pârvan, secretarul gene-
ral al Asociaþiei Oamenilor de Afaceri
din România (AOAR).

“În primul rând, impozitarea respecti-
vã se va aplica unor firme care au 750
milioane euro cifra de afaceri anualã. În
acest moment, nu avem în propunerea de
acord niciun element concret despre cum
va opera viitoarea reglementare în pri-
vinþa corporaþiilor cu o cifrã de afaceri de
750 milioane euro.

G.M.

(continuare în pagina 11)

DAN BÃDIN, PARTENER
DELOITTE, MEMBRU FIC:

“Nu mã aºtept ca aceastã
decizie sã aibã impact
foarte mare pentru
România”

A
cordul anunþat de miniºtrii de finan-
þe din G20 privind impozitarea lo-
calã cu minimum 15% a profitului

realizat de companiile multinaþionale are
ºanse foarte mari sã fie implementat, su-
sþine Dan Bãdin, Partener Servicii Fisca-
le în cadrul Deloitte ºi membru al Consi-
liului Investitorilor Strãini (FIC) din þara
noastrã.

“Pânã acum, SUA reprezentau princi-
palul oponent al acestei impozitãri. Ve-
dem, însã, cã anul acesta, odatã cu Admi-
nistraþia Biden, SUA a devenit un susþi-
nãtor al impozitãrii globale.

I.GHE.

(continuare în pagina 11)

DANIEL DÃIANU, PREªEDINTELE
CONSILIULUI FISCAL:

“Nu trebuie sã aºteptãm
acest acord fiscal global
ca sã ne creºtem
veniturile bugetare”

A
cordul privind impozitarea cu mini-
mum 15% a profitului realizat de
marile corporaþii în þãrile în care îºi

desfãºoarã activitatea este o mare reali-
zare, pentru cã intervine o modificare a
cadrului fiscal la nivel internaþional, glo-
bal, ce exprimã modul în care judecã sta-
tele mari, puternice, finanþele publice,
ne-a spus Daniel Dãianu, preºedintele
Consiliului Fiscal. Specialistul ne-a ex-
plicat: “În primul rând, statele puternice
ºi-au dat seama cã trebuie sã lupte împre-
unã împotriva evaziunii fiscale ºi a arbi-
trajului fiscal, în pofida faptului cã unele
dintre companiile care practicã aºa ceva
sunt chiar din þãrile respective. (I.Ghe.)

(continuare în pagina 11)


