
SOS pentru întreprinzători 
Cinci măsuri gata să sprijine mediul economic 

 

* un pachet de cinci măsuri economice a fost anunţat ieri de primul ministru * facilităţile de ordin fiscal au 
fost îndelung aşteptate de mediul de afaceri, care însă nu este foarte încrezător în aplicarea eficientă a 
acestora * Guvernul speră însă că astfel va câştiga încrederea întreprinzătorilor şi că va reduce şi 
evaziunea 

Măsurile anunţate ieri de premierul ţării par să fie mană cerească pentru mediul de afaceri. Îndelung 
aşteptate, facilităţile ar putea reduce povara de pe umerii întreprinzătorilor. 

Una dintre măsuri prevede ca firmele cu datorii bugetare să fie scutite de la plata penalităţilor aferente 
dacă achită obligaţia principală şi dobânzile în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2012. Secretarul de 
stat în Ministerul Finanţelor, Liviu Voinea, a precizat că în evidenţele statului erau înregistrate la sfârşitul 
lunii iunie un număr de 300.000 firme cu datorii bugetare şi că din calcule rezultă că aplicarea unei astfel 
de facilităţi ar majora veniturile la buget cu 5%. 

Ac de cojocul evaziunii 

Guvernul a informat FMI şi despre plata taxei pe valoare adăugată la momentul încasării facturii pentru 
firmele cu cifră de afaceri de maximum 500.000 euro, dacă plăţile sunt efectuate prin bancă, data aplicării 
urmând să fie stabilită după discuţiile oficiale. Potrivit reprezentanţilor mediului de afaceri, plata TVA la 
încasare va asigura cash-flow-ul necesar pentru circa 90% din firmele româneşti, banii respectivi urmând 
să fie folosiţi pentru investiţii şi plata salariilor. „Era o cerinţă de normalizare pentru însănătoşirea 
relaţiilor între firme. Plafonul de 500.000 de euro face ca măsura să se adreseze maselor de 
companii, care vor avea reguli foarte corecte şi nu vor mai fi nevoiţi să facă artificii. Ca să fiu mai 
concretă, vor dispărea persoanele de pe marginea drumului, care vindeau facturi false. Să ne 
gândim că s-au dat milioane de euro unor firme fantomă, prin returnare de TVA”, a declarat Lucreţia 
Voinescu, vicepreşedinte UGIR 1903. 

Deduceri şi decontări 

Pe lista măsurilor propuse de Guvern se află creşterea plafonului de deductibilitate de la 20% la 50% în 
cazul investiţiilor în domeniul cercetării dezvoltării, iar TVA va fi eligibilă pentru decontare în cazul 
proiectelor finanţate din fonduri UE. 

 În plus, vor fi eliminate contribuţiile de asigurări sociale la fondul de sănătate, pensii şi şomaj pentru toţi 
întreprinzătorii care angajează persoane aflate în şomaj şi care au vârsta de sub 25 de ani sau de peste 
55 de ani. „Măsurile sunt benefice pentru societăţi, însă rămâne de văzut cum vor fi aplicate. Statul 
este principalul generator de blocaje. Măsura eliminării penalităţilor este o soluţie bună, firmele 
putând accesa credite pentru plata integrală a obligaţiilor, ţinând cont că penalităţile depăşesc 
orice dobândă bancară”, consideră Neculai Viţelaru. Acesta susţine că după patru ani de criză, orice 
sprijin este o gură de aer.                                                                               
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