Forfetarul vine pe ascuns! Cum ne va afecta impozitul pregatit sa intre in vigoare la 1 iulie
Vineri, 28 Iunie 2013 08:13

Guvernul pregateste introducerea noului forfetar, cel mai probabil de la 1 iulie. Pe nevazute,
fara niciun fel de "publicitate", statul vrea sa impuna firmelor din turism si servicii un impozit
similar celui care a dus la inchiderea a aproximatix 100.000 de firme in 2009. De ce atata
secretomanie?
Legea romaneasca spune ca orice impozit trecut in Codul Fiscal trebuie sa fie cunoscut cu 6
luni inainte de aplicare. Asta in teorie, pentru ca in fapte, istoria recenta ne-a demonstrat
contrariul. Poate cel mai bun exemplu este cresterea TVA-ului peste noapte, o masura care a
dat peste cap mediul de afaceri.

In 2013, Guvernul Ponta pare sa nu fi invatat nimic din greselile guvernarilor trecute. Dovada
modul in care trateaza impozitul forfetar.
Intr-o secretomanie ce ridica multe semne de intrebare, acesta ar urma sa fie introdus de la 1
iulie. Asta daca este sa ne luam dupa declaratiile anterioare ale autoritatilor.
Ultima declaratie a unui oficial roman, Maria Grapini, ministru delegat pentru IMM-uri, Mediul de
Afaceri si Turism, lasa de inteles ca decizia este batuta in cuie.
“Chiar daca masura se va aplica de la 1 iulie 2013 iar operatorii vor fi anuntati despre normele
de aplicare doar cu cateva zile inainte, cred ca va fi o masura bine primita”, a spus Maria
Grapini, pe 10 iunie.
"Ca om care vine din mediul de afaceri nu ma deranja sa aflu doar si cu o zi inainte daca era o
masura buna, care sa duca la cresterea afacerii. Ca om care vine din mediul privat vreau ca
ministerul pe care il conduc sa poata aplica politici corecte pentru intreprinzatori, sa existe
reciprocitate intre privati si stat. Am promisiuni ca si scaderea impozitului pentru IMM-uri va fi
realizata de Ministerul Finantelor Publice tot incepand cu data de 1 iulie 2013", a precizat
ministrul.
De atunci, niciun cuvant de la Palatul Victoria. Motivul?
“Probabil nu s-au pus inca de acord cu privire la prevederile ordonantei. Nu este insa exclus sa
vedem impozitul forfetar trecut la capitolul – printre altele- pe ordinea de zi a unei sedinte de
guvern”, spune analistul Cristian Dinulescu.
“Tacerea suspecta din ultima vreme pe acest subiect lasa de inteles ca sunt destule probleme
privind aplicarea acestuia si ca nu este exclus ca forfetarul sa fie amanat”, a mai spus expertul.
Ce stim pana acum despre forfetar
Ministrul IMM-urilor Maria Grapini a incercat in ultima vreme sa ne convinga ca introducerea
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impozitului forfetar, cel mai probabil de la 1 iulie, va aduce beneficii firmelor, urmand ca sumele
platite sa fie si de trei ori mai mici decat in cazul impozitului pe profit.
In mod normal, ar fi trebuit sa urmeze argumentele, insa acestea nu au venit. In loc sa ofere
detalii concrete despre impozitul care va afecta mare parte din economie, ministrul IMM-urilor a
precizat doar ca va fi aplicat diferentiat, pe baza codurilor CAEN.
Cum va arata noul impozit ramane, pentru moment, un mister. Desi a fost negociat si
renegociat cu "partenerii sociali" (patronate, sindicate), nu a “transpirat” niciun detaliu oficial.
Ce se stie sigur, in acest moment, este ca statul are nevoie de bani ca de aer si ca va taxa in
sistem forfetar toate serviciile cu potential de evaziune - pensiuni, hoteluri, baruri, restaurante,
saloane de infrumusetare, spalatorii auto, ateliere de croitorie, ateliere de incaltaminte etc - la
care cheltuiala administrativa pentru plata impozitului pe profit este mare si pentru
intreprinzator, si pentru stat (ca sa verifice si sa controleze fiecare locatie).
Ce se stie, pe surse, este ca, de exemplu in sectorul hotelier, statul ar putea impune un impozit
de 130 de euro/an pentru fiecare camera. La restaurante si cluburi, vor fi taxate locurile la mese
(capacitatea maxima), iar la saloanele de coafura si spalatorii auto, potentialul maxim de castig
lunar – cati clienti pot avea pe metru patrat si cate masini pot fi operate in fiecare zi.
Noul impozit este cel mai etic mod de plata si este de trei ori mai putin decat plata a 16%
impozit pe profit, intr-o inregistrare corectaMaria Grapini, ministru delegat pentru IMM-uri,
Mediul de Afaceri si Turism
CNIPMMR (organizatia patronala a IMM-urilor) a propus autoritatilor ca pe langa amplasament,
sezonalitate sau vad comercial, la stabilirea impozitului forfetar sa se tina cont si de numarul de
angajati si sa se acorde o reducere de 5% la impozit pentru fiecare angajat.
Hotelierii cred ca impozitul forfetar propus de Grapini va fi unul suplimentar si nu va inlocui
taxele pe profit sau pe cifra de afaceri, ceea ce va afecta firmele, care nu il vor putea plati, si
avantajeaza societatile care lucreaza la negru.
"Ne vom trezi cu un nou impozit, suplimentar, care va afecta direct rezultatul operational si care
nu ne va scuti de celelalte taxe, impozite si contributii de tot felul, stipulate de legislatia in
vigoare", se arata intr-un comunicat transmis de Federatia Industriei Hoteliere din Romania
(FIHR).
Hotelierii spun ca desi au primit asigurari ca s-au facut simulari, cu rezultate favorabile aplicarii
impozitului forfetar, acestea nu le-au fost niciodata prezentate. Ei se tem ca IMM-urile vor fi grav
afectate, neavand nici macar venituri pentru a plati impozitul, iar "implementarea negandita sub
toate aspectele si corelatiile" va conduce la tratamente discriminatorii si inechitabile, fara
garantia eliminarii evaziunii.
Pericolele noului impozit
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Potrivit analistilor, "joaca de-a impozitele" ar putea aduce cresteri de preturi, falimente si someri
pe banda rulanta.
„Dupa introducerea TVA-ului la incasare - care cu siguranta va conduce la inchiderea multor
firme –implementarea unui sistem forfetar nu va stimula mediul de afaceri. Acest sistem forfetar,
daca nu va fi bine gandit, poate fi catastrofal pentrumulte firme”, afirma Mirela Serban,
managing partner R&M Audit Contabilitate, intr-o analiza DailyBusiness.ro
“(In domeniul turistic – nr.) s-ar putea sa vedem si pensiuni care se inchid pentru ca nu au
rentabilitatea necesara de a supravietui intr-o economie in care se vor colecta in mod efectiv
impozite. Ca orice impozit forfetar acesta va avea si victime colaterale si unii dintre participantii
in piata respectiva se vor simti nedreptatiti”, a declarat Ioana Hockl, partener Zamfirescu Racoti
Predoiu Tax, pentru DailyBusiness.ro.
Cu alte cuvinte, in loc sa adune mai multi bani din economie, statul s-ar putea trezi ca
incaseaza mai putini pentru ca falimentele vor genera somaj, iar efectele in lant sunt greu de
estimat. sursa dailybusiness.ro
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