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ª TEFAN R ÃDEANU

Singura
certitudine:
incertitudinea

Am pãºit într-un nou an. Toate sunt noi într-un 2009 special. De ce special?
Simplu. Este an electoral ºi se pare cã avem un guvern bicefal. Despre programe?
Aici este mai greu. Când scriu aceste rânduri, bugetul se aflã în chinurile facerii.
Deja politicieniii guvernanþi ºi-au dat seama cã încasãrile bugetare cenzureazã
sever majoritatea promisiunilor electorale prea iute lansate în vânãtoarea de
voturi. Din punctul meu de vedere, este neserios sã candidezi pe baza unui presupus program anticrizã fãrã sã faci mãcar o analizã a ceea ce poate oferi bugetul
þãrii. Pânã ºi prima schiþã de program de guvernare este halucinantã. Anunþi un
amplu program de mãsuri sociale, deci cheltuieli, reducerea fiscalitãþii, în primul
rând diminuarea TVA la 5 la sutã pentru alimente, un ambiþios program de
investiþii, alte cheltuieli, ca la final sã previzionezi pentru 2009 o creºtere a veniturilor bugetare, precum ºi o scãdere a cheltuielilor. Greu de explicat prima
proiecþie de guvernare. La doar o sãptãmânã ºi jumãtate, imediat dupã Crãciun,
aceiaºi guvernanþi au ieºit la rampã susþinând cã „le dã cu virgulã” ºi cã mai fac
unele calcule la fel de bugetare ºi cã unele mãsuri anunþate nu mai pot fi puse în
practicã. „Fiind contra timp, întâlnirile noastre sunt absolut necesare pentru a
pregãti fundamentarea bugetului pe 2009 din perspectiva actualei situaþii financiare a þãrii ºi din perspectiva obligaþiilor ºi responsabilitãþilor fiecãrui minister“,
afirma pe 26 decembrie premierul Boc. Mai tranºant mi s-a pãrut preºedintele
Bãsescu, sosit sã asiste la menþionata ºedinþã de guvern. „ªtiu bine situaþia dificilã în care vã începeþi activitatea ºi am perspectiva dificultãþilor din anul viitor.
Multe dintre angajamentele din programele dumneavoastrã politice nu mai pot fi
duse la îndeplinire din cauza evoluþiilor foarte rapide în direcþie negativã a
economiei datoritã crizei financiare ºi economice din spaþiul Uniunii Europene“, a
spus ºeful statului. Iatã cã singura certitudine în momentul în care scriu aceste
rânduri este... incertitudinea. Fãrã un buget bãtut în cuie cu mãsuri ºi reguli clare
nu poþi vorbi despre viitor. Reprezentanþii mediului de afaceri sunt doar simpli
spectatori ai unei piese din care capitolul predictibilitate a dispãrut. Din punctul
meu de vedere, aceastã stare de confuzie va mai dura. Cel puþin o lunã. Dacã
suntem optimiºti. Abia dupã 15 ianuarie, proiectul de buget ar urma sã intre în
analiza comisiilor de specialitate, astfel ca, în ultima sãptãmânã din ianuarie, sã
fie convocatã o sesiune extraordinarã pentru votarea bugetului pentru 2009. Este
vorba de un buget care, din declaraþii ale unora dintre noii miniºtri, ar urma sã fie
construit pe un deficit de 1,7%. Problema noilor alocãri de fonduri ale bugetului
pe anul 2009 este cã, dupã datele constrângãtoare ale crizei financiare, ar putea
reduce mai multe dintre cheltuieli, cele mai multe fiind cele de salarizare. Ceaþã
totalã. Oricum, vã dorim un An nou fericit ºi multã certitudine mai ales în activitatea dumneavoastrã!|

ªtiri

Citibank România
a devenit sucursalã
a Citibank Europe
plc Irlanda
Citibank România a devenit, de la
1 ianuarie 2009, sucursalã a Citibank
Europe plc (CEP) cu sediul central în
Irlanda, numele noii entitãþi fiind Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala
România. Astfel, transformarea în sucursalã, implementatã în forma unei
fuziuni transfrontaliere, a fost aprobatã de cãtre instanþele ºi autoritãþile
de reglementare din Irlanda ºi România. „Acest demers face parte dintr-o
iniþiativã strategicã la nivel global, al

cãrei scop este de a eficientiza structura organizaþiei. În regiunea noastrã,
procesul a fost demarat acum trei ani
ºi are ca rezultat final înfiinþarea unei
entitãþi juridice îmbunãtãþite, cu prezenþã europeanã. Prezenþa noastrã în
þarã, precum ºi serviciile oferite clienþilor noºtri, vor rãmâne neschimbate,
îmbunãtãþindu-se în unele domenii“, a
declarat, în comunicat, Shahmir
Khaliq, directorul general al Citibank
România S.A. ºi, în continuare, al
Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala România. Citibank Europe plc
este o bancã autorizatã, cu sediul social în Irlanda, funcþionând conform
reglementãrilor Autoritãþii Irlandeze
de Reglementare a Serviciilor Financiare. CEP avea la sfârºitul anului
2007 active bilanþiere în valoare de
6,8 mld. euro ºi capitaluri proprii în
valoare de 1,4 mld. euro. „Ca sucursalã a CEP vom fi în acelaºi timp parte
a unei entitãþi europene cu active
bilanþiere mai mari ºi cu o mai mare
capacitate de a acorda credite, ceea ce
ne va face un partener ºi mai puternic
pentru clienþii noºtri din România ºi
ne va permite sã ne extindem mai eficient“, a adãugat Shahmir Khaliq.|
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Piaþa de leasing ar putea stagna
în 2009
Piaþa de leasing ar putea înregistra anul viitor mai degrabã o conservare a rezultatelor
din acest an, într-un scenariu optimist, dar nu este exclusã nici o comprimare a pieþei, a
declarat Dan Constantinescu, managing director la UniCredit Leasing. „Cu siguranþã
vor fi afectate construcþiile, transporturile ºi industria auto, ca segmente ale pieþei de
leasing“, a estimat Constantinescu. El a menþionat cã, într-o piaþã în care creºterea este
micã, siguranþa de a înregistra profit sau de a menþine profitul constã în reducerea costurilor. „De asemenea, societãþile de leasing trebuie sã fie atente ºi în ce priveºte
investiþiile“, a spus oficialul UniCredit Leasing, pentru NewsIn.
Constantinescu susþine cã, în aceste condiþii economice, este nevoie de estimãri cât
mai realiste, „pentru a observa ºi a lua mãsurile adecvate“. „Totul trebuie fãcut cu o
analizã aprofundatã, cu atenþie maximã în perioada urmãtoare. Companiile de leasing
trebuie sã facã un calcul care sã le permitã o marjã de eroare, o planificare atentã a costurilor pentru 2009 ºi o atenþie sporitã în ce priveºte costurile“, a declarat directorul de
la UniCredit Leasing.|

MEF a vândut certificate la un an
de 404 mil. lei
Finanþele au vândut, la ultima licitaþie din 2008, certificate de trezorerie cu
scadenþa la un an de 404,6 mil. lei, sub
nivelul programat, de 800 mil. lei, iar
valoarea totalã a emisiunilor de titluri
din 2008 se ridicã la 12,3 mld. lei, în
creºtere cu 36% faþã de anul trecut.
Trezoreria a plãtit un randament mediu
de 14,23% pe an, egal cu nivelul acceptat la licitaþia precedentã. Volumul total
al cererii a fost de 1,05 mld. lei, însã randamentul maxim pe care MEF a acceptat
sã-l plãteascã bãncilor a fost de 14,25%.
În precedenta licitaþie în care s-au vândut
titluri cu scadenþa la un an Finanþele s-au
împrumutat cu 402 mil. lei, la un randament mediu de 14,23% pe an.
În luna decembrie, MEF a vândut
numai 2,81 mld. lei sub formã de titluri
de stat, sub valoarea programatã de 3,4
mld. lei. Cea mai recentã licitaþie a fost

organizatã sãptãmâna trecutã, pe 18 decembrie, iar Finanþele au vândut obligaþiuni de stat cu scadenþa la trei ani de
166 mil. lei, sub valoarea planificatã, de
300 mil. lei, la un randament mediu de
13%. Valoarea totalã a titlurilor de stat
vândute în acest an de MEF a fost de
12,3 mld. lei, fiind organizate 48 de licitaþii. Potrivit calendarului iniþial, MEF
vroia sã atragã împrumuturi totale de 11
mld. lei în 2008, însã a suplimentat
volumul indicativ anunþat anterior, pe
fondul creºterii necesarului de finanþare
a deficitului bugetar ºi a refinanþãrii datoriei publice. Tot ieri, BNR a atras, în
cadrul licitaþiei organizate pentru sterilizarea excesului de lichiditate, 305 mil.
lei, de la o singurã bancã, la o dobândã
de 10,25%, egalã cu rata de politicã monetarã. Scadenþa depozitului este pe 29
decembrie.|

Eveniment

PriceWaterhouseCoopers:

„Restructurarea afacerii
nu mai este o opþiune,
ci o necesitate“
R ALUCA D OBRE

Luna noiembrie, prima lunã oficialã
de crizã din România, a adus dificultãþi în
plãþile cãtre furnizori, instrumente de platã refuzate de bãnci sau falimente, companiile locale fiind afectate din plin. La rândul lor, patronii dau vina pe sistemul bancar pentru lipsa de lichiditãþi de pe piaþã,
reluarea creditãrii fiind singura soluþie de
ieºire din impas. Astfel, în luna noiembrie
a anului trecut s-a înregistrat o dublare a
numãrului întârzierilor la platã în relaþia
cu clienþii.
Potrivit unor studii din piaþã, din
3.500 de firme verificate în ultima perioadã, 5% au înregistrat incidente de platã,
iar douã treimi au avut incidente noi, în
noiembrie 2008. Se asistã astfel la o creºtere cu 30% a numãrului de incidente faþã
de prima jumãtate a anului, când foarte
multe dintre companiile aflate acum în
dificultate aveau situaþii financiare bune.

Este aºteptat ca în anul 2009 efectele
crizei sã se resimtã ºi mai puternic în
România. În aceste condiþii, experþii
financiari dau unele sfaturi pentru viitorul
guvern.
Astfel, analiºtii PricewaterhouseCoopers doresc ca firmele sã îºi pãstreze angajaþii cu ajutorul statului ºi sã ofere mai
mult de muncã angajaþilor. Compania de
consultanþã a organizat conferinþa în luna
decembrie cu tema „Cum sã ieºi câºtigãtor din criza financiarã“.

În vremuri de crizã se impune
reorganizarea ºi restructurarea
afacerii
Multe companii au folosit surplusul
de capital în investiþii imobiliare sau în ramuri conexe, ceea ce a condus la sporirea
costurilor fiscale. Deoarece problema finanþãrii este una spinoasã, specialiºtii
PricewaterhouseCoopers recomandã ca

aceste companii sã îºi reorganizeze costurile prin restructurarea afacerilor pe
care le desfãºoarã ºi optimizare fiscalã.
Potrivit Dianei Coroabã ºi lui Ionuþ Simion, reorganizarea afacerii poate fi realizatã prin înstrãinarea activelor neperformante, transferul, separarea sau consolidarea ramurilor de activitate ºi prin
schimbarea modelului de afacere.
Restructurarea activitãþii prin înstrãinarea activelor neperformante sau a celor
auxiliare afacerii prezintã douã mari
avantaje: generare rapidã de numerar ºi
reducerea costurilor operaþionale. Totuºi,
metoda impune impozitarea câºtigului de
capital ºi prefinanþarea TVA în funcþie de
natura activelor ºi persoana cedentului/primitorului.
Transferul ramurilor de activitate
poate conduce la ajustarea dreptului de
deducere a TVA. Printre avantaje se numãrã generarea relativ rapidã de numerar,
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reducerea costurilor operaþionale. TVA-ul
nu se prefinanþeazã. Douã mari dezavantaje constau în posibilitatea apariþiei unor
implicaþii juridice privind dreptul muncii
ºi impozitarea câºtigurilor de capital.
Separarea ramurilor de activitate este
o operaþiune neimpozabilã din punct de
vedere al impozitului pe profit, în cazul
cãreia nu se prefinanþeazã TVA, ºi conduce la reducerea costurilor operaþionale.
Totuºi metoda prezintã unele dezavantaje,
precum timpul ºi costul mari necesare
reorganizãrii, ºi poate avea impact asupra
generãrii fluxului de numerar.

Consolidarea ramurilor
de activitate conduce la
restructurarea afacerilor ºi
optimizare fiscalã
Printre avantaje se numãrã reducerea
costurilor operaþionale prin eliminarea
duplicãrii funcþiilor ºi neimpozitarea profitului. Totuºi, metoda este mare consumatoare de capital ºi timp.
Schimbarea modelului de afacere este
o metodã complexã, ce se impune a fi
adoptatã în perioada de recesiune. Printre
avantaje se numãrã reducerea costurilor
operaþionale prin centralizarea funcþiilor
în unitãþi specializate, creºterea puterii de
negociere cu terþii, mobilizarea excedentului de numerar într-o singurã entitate,
flexibilitate la dezinvestire.
Totuºi, implicã costuri fiscale privind
transferul fondului comercial, preþuri de
transfer ºi risc de sediu permanent.

Companiile ar trebui sã
renunþe la disponibilizãri ºi sã
reducã serviciile outdoor
Mihaela Mitroi, partener la firma de
consultanþã, aprecia cã pentru a trece mai
uºor peste crizã este obligatoriu sã optimizeze costurile ºi sã gãseascã noi surse
6 |
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de finanþare. Se apreciazã cã „în loc sã
dea afarã personal, ar fi mai indicat ca ºefii companiilor sã le explice reprezentanþilor salariaþilor cã trebuie sã punã toþi
umãrul la supravieþuirea firmei. Sã taie
din costurile inutile, cum sunt, de exemplu, abonamentele pentru angajaþi la sãlile
de sport. Apoi, ar putea internaliza activitãþi. În loc sã renunþe la angajaþi, ar putea
sã întrerupã contractele de servicii externalizate, distribuþia de exemplu, ºi sã facã
acele lucruri cu propriii salariaþi“, a spus
Mitroi.
Experþii PricewaterhouseCoopers
aduc aminte în acest context de facilitãþile
oferite de stat, printre care ºi cele pentru
angajarea tinerilor absolvenþi de învãþãmânt superior - scutirea de contribuþii la
fondul de ºomaj ºi suma lunarã de 750 de
lei pe care o primeºte angajatorul în fiecare lunã timp de un an.
În acest context se amintea ºi de Fondurile Structurale Europene pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Iar pentru internalizarea activitãþilor existã de asemenea un ajutor de la stat, care suportã jumãtate din cheltuielile cu formarea profesionalã.

Existã soluþii alternative de
finanþare în contextul actualei
crize financiare globale
Lipsa banilor va deveni din ce în ce
mai pronunþatã ºi tot mai multe companii
vor încerca sã caute alternative de finanþare la creditul bancar. Totuºi, în funcþie
de situaþia financiarã a fiecãrei companii
se impune o soluþie de finanþare diferitã.
Potrivit specialiºtilor PriceWaterhouse
Coopers, soluþii alternative de finanþare
sunt: cesiune de creanþe, împrumuturi intra-grup, cash pooling/managementul
lichiditãþilor, barter, vânzare urmatã de
leasing.

Cesiunea de creanþe/ transferul portofoliului de creanþe se impune atunci când
activele sunt imobilizate sub formã de
creanþe, situaþie în care creanþele pe termen lung sunt greu recuperabile ºi în
condiþii de costuri mari. Operaþiunea se
poate califica drept activitate de creditare
cu titlu profesional, contractul trebuie sã
susþinã scopul transferului, iar valoarea
actualizatã a creanþelor trebuie sã fie mai
micã decât valoarea nominalã a acestora.
Avantajele acestui tip de finanþare
constau în: demobilizarea numerarului,
deducerea integralã a costului creanþelor
ºi minimizarea provizioanelor pentru
clienþi incerþi.
Împrumuturile intra-grup sunt potrivite în condiþiile în care existã lichiditãþi
în cadrul grupului. Însã atenþie: sã nu fie
calificate drept activitate de creditare cu
titlu profesional ºi sã aibã cod CAEN corespunzãtor cu respectarea limitelor stabilite de Legea 31/1990. Costul mai redus
decât costul unei finanþãri externe ºi planificarea fiscalã sunt unele dintre avantajele
acestui tip de finanþare.
Cash pooling/managementul lichiditãþilor este caracteristic operaþiunilor
curente. Poate fi intermediat de bãnci sau
de o companie din grup ºi nu este considerat activitate de creditare cu titlu profesional. Aceastã metodã de finanþare conduce la maximizarea utilizãrii lichiditãþilor disponibile în grup ºi minimizarea
costului global al îndatorãrii.
Barterul are în schimb la bazã un contract de schimb comercial în care sã fie
stipulate clar veniturile ºi cheltuielile atribuibile fiecãrei pãrþi. Totuºi, trebuie avute
în vedere implicaþiile fiscale. Barterul
este folosit atunci când compania nu are
surse de disponibilitãþi. Este adecvat pentru comerþ intern ºi internaþional ºi nu implicã transfer de lichiditãþi.|

Eveniment

Primele semne ale crizei financiare
îºi fac apariþia
erau cec-uri) sau o companie cu activitãþi
de producþie cu o cifrã de afaceri de 20
mil. euro în 2007 a avut 55 de instrumente
de platã refuzate într-un interval de o sãptãmânã.

Conform datelor publicate de Buletinul Insolvenþelor, numai în lunile octombrie ºi noiembrie s-au deschis aproape
2000 de noi proceduri de insolvenþã, iar
evoluþiile observate în cadrul procedurilor

Foto: ArhivaFoto.ro

Dacã în urmã cu câteva luni ne gândeam în ce mãsurã criza financiarã începutã în SUA va afecta ºi România, acum
avem certitudinea cã ne afecteazã din plin,
este concluzia unui recent studiu al Coface. În ultimele douã luni, octombrie ºi
noiembrie, s-au confirmat semnalele crizei financiare în România, apãrute încã
din lunile de varã.
Astfel, primul semnal al unui relativ
blocaj financiar a existat încã din iunieiulie, când procesul de colectare a sumelor cu scadenþã depãºitã raportate de
asiguraþii din portofoliul Coface Romania
se desfãºura cu greutate datoritã problemelor de lichiditate a debitorilor ºi
totodatã datoritã dificultãþilor întâmpinate
în accesarea finanþãrilor bancare.
În ultimele luni acest blocaj s-a confirmat prin dificultatea (ºi în multe cazuri
imposibilitatea) companiilor de a-ºi finanþa pe termen scurt plãþile cãtre furnizori, atunci când aceastã finanþare nu era
posibil de realizat din încasãrile proprii.
În luna noiembrie s-a observat o dublare a numãrului de întârzieri la platã
raportate de cãtre asiguraþii din portofoliul Coface în relaþia cu clienþii lor. Astfel,
aproximativ 60% dintre aceste incidente
provin din sectorul construcþiilor, abia la
mare distanþã venind sectoare ca distribuþia bunurilor de larg consum sau IT.
De asemenea, criza de lichiditãþi a
companiilor din România este confirmatã
ºi de creºterea numãrului de companii ale
cãror instrumente de platã sunt refuzate
de bãnci datoritã lipsei fondurilor din
conturi. Ca ºi exemplu, din 3.500 de companii verificate în ultimele 2 luni în baza
de date a Coface, 5% dintre acestea au
fost gãsite cu incidente de platã înregistrate, iar 2/3 dintre ele având incidente noi
(din ultima lunã), în multe cazuri înregistrându-se deja incidente multiple.
Deºi numãrul de incidente în sine este
unul îngrijorãtor (în acest caz discutãm de
o creºtere a numãrului cu 30% faþã de verificãrile din prima jumãtate a anului) ºi
mai îngrijorãtor este cã în foarte multe cazuri incidentele sunt înregistrate de companii care în anul 2007 prezentau situaþii
financiare bune. Spre exemplu: o companie din domeniul distribuþiei FMCG cu
o cifrã de afaceri de 15 mil. euro în 2007
a avut într-o perioadã de 3 sãptãmâni 109
instrumente de platã refuzate (din care 30
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Eveniment
de colectare a debitelor evidenþiazã faptul
cã procedura insolvenþei este din ce în ce
mai des utilizatã ºi a devenit o mãsurã de
recuperare a debitelor restante chiar ºi în
cazul în care debitorul este o companie
mare ºi aparent solvabilã.
Criza de lichiditãþi ºi gradul de îndatorare ridicat al companiilor româneºti
determinã ca procedura insolvenþei sã nu
reprezinte în toate cazurile o mãsurã eficace: lipsa lichiditãþilor împiedicã companiile sã îºi plãteascã creditorii aflaþi
chiar sub ameninþarea insolvenþei, iar
îndatorarea face ca în proporþie de peste
90% activele firmelor sã fie gajate cãtre
bãnci.
„Încã nu am vãzut nivelul cel mai de
jos al acestei crize, ne aflãm abia la început. 2009 va fi un an de sacrificiu, în care
toate sectoarele ºi companiile vor suferi.
Vor rezista companiile care vor implementa corect programe de restructurare ºi
gestionare a riscurilor, ºi al cãror management va putea anticipa ºi contracara principalele pericole ce vor impacta compania
în urmãtoarele 12 luni. Aºteptãm falimente ale unor firme care arãtau bine în 2007,
dar care vor cãdea datoritã impactului
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defavorabil al crizei asupra sectorului în
care activeazã“, declarã Cristian Ionescu,
Director General, Coface Romania.
În aceste condiþii, din poziþia de specialist în managementul riscului de credit,
Coface recomandã companiilor sã manifeste o mai mare prudenþã în relaþiile cu
partenerii de afaceri:
 Orice decizie de acordare a unui
credit comercial trebuie sã fie bazatã în
primul rând pe informaþii la zi despre
comportamentul de platã al partenerului
(incidente de platã, datorii la bugetul de
stat, datorii mari cãtre furnizori etc.);
 Informaþiile despre partenerii de afaceri pot fi utilizate din surse publice, dar
pentru o imagine completã asupra bonitãþii unor parteneri de afaceri se poate apela
la opiniile specializate ale unor furnizori
de informaþii;
 Diminuarea riscului întâmpinat în
relaþiile comerciale prin diversificarea
portofoliului de clienþi, cu scopul de a
evita pe cât posibil expuneri majore pe un
numãr restrâns de parteneri de afaceri ºi
regândirea termenelor de platã acordate;
 Regândirea gradului de risc al partenerilor deoarece în aceastã perioadã

chiar ºi un partener tradiþional poate sã
genereze probleme. Existã de asemenea
posibilitatea de a transfera riscul, atât
pentru partenerii vechi cât ºi pentru clienþii noi, cãtre asiguratorii de credite comerciale.

ªi totuºi, economia
va înregistra o creºtere de
3% în 2009
Creºterea economicã previzionatã de
Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare în þãrile sale de operare se va
diminua semnificativ în 2009 ca urmare a
încetinirii economice ºi a turbulenþelor de
pe piaþa financiarã mondialã. BERD recomandã þãrilor în care investeºte sã acorde
prioritate maximã stabilizãrii sistemelor
lor bancare.
Raportul BERD privind tranziþia în
2008, publicaþie care prezintã evoluþia
economicã ºi progresul reformelor în þãrile de operare ale BERD, întrevede o diminuare a creºterii economice de la 7,5 la
sutã în 2007 pânã la 6,3 la sutã în 2008 ºi
mai departe pânã la 3,0 la sutã în 2009.
Faptul cã economia regionalã a continuat sã creascã în faza de început a cri-

Eveniment
zei globale se datoreazã unei bune implementãri a procesului de reformã, a arãtat
Erik Berglof, economistul ºef al BERD.
În prezent, regiunea este expusã unui
mediu internaþional mai puþin favorabil.
Fluxurile de capital dinspre pieþele emergente, evitarea riscului precum ºi recesiunea cu care se confruntã economiile
cheie ale OCDE (Organizaþia pentru
Cooperare ºi Dezvoltare Economicã) vor
pune la încercare economiile þãrilor în
tranziþie.
Berglof a adãugat cã scãderea rapidã
a creºterii economice va avea ca efect atenuarea ameninþãrii pe care o reprezintã
inflaþia, în timp ce stabilizarea sistemelor
bancare va deveni prioritatea principalã a
guvernelor din regiune. “Mãsurile de stabilizare vor trebui sã fie corelate cu cele
ale altor þãri – atât vest europene cât ºi alte
þãri în tranziþie – þinând cont de legãturile
dintre structurile de acþionariat ale sistemului financiar din regiune“, a declarat
Berglof.
BERD apreciazã cã în 2008 în Europa
centralã ºi în statele baltice, creºterea economicã se va reduce pânã la 4,3 de la 6,3
la sutã anul trecut, iar în 2009 va scãdea
pânã la 2,2 la sutã. În Europa de sud-est,
anul acesta, creºterea economicã se va
situa la nivelul de 6,5 la sutã faþã de 6,2 la
sutã în 2007, urmând ca în 2009 sã scadã
pânã la 3,1. În Comunitatea Statelor
Independente (CSI) ºi Mongolia, în 2008
se prognozeazã scãderea creºterii economice pânã la 7,3 comparativ cu un nivel de 8,5 la sutã în 2007, tendinþã ce se
va menþine ºi în 2009, anticipându-se o
scãdere pânã la 3,4 la sutã.
În România, se aºteaptã o creºtere
economicã de 7,5 la sutã în 2008 faþã de
6,0 la sutã în 2007, urmând ca în 2009
aceasta sã se situeze la 3,0 la sutã.
Peter Sanfey, economistul bãncii pentru Europa de sud-est, apreciazã cã:
„România continuã sã aibã perspective
favorabile pe termen lung, deºi pe termen
scurt va cunoaºte o reducere a creºterii
sale economice. Principalele provocãri
cãrora va trebui sã le facã faþã vor fi
menþinerea disciplinei fiscale ºi atragerea
de noi investiþii în companii ºi infrastructura“.
Raportul privind tranziþia aratã cã
existã riscul unei diminuãri ºi mai mari a
creºterii economice din regiune în cazul în
care finanþarea externã ar dispãrea. „În
particular, unele þãri continuã sã aibã
deficite mari de cont curent ºi datorii ridicate în valutã, fiind astfel predispuse la
scãderi semnificative ale rezultatelor economice în cazul în care infuziile de capital se reduc“, se aratã în raport.

Într-un capitol separat dedicat impactului pe care îl are criza globalã a creditãrii asupra regiunii, se aratã cã deteriorarea mediului financiar ar putea duce la o
încetinire de duratã a dezvoltãrii pieþei
creditelor. „Într-o atare situaþie, consecinþele asupra creºterii generale a economiilor din regiunea în care opereazã BERD
vor fi fãrã îndoialã severe“, se menþioneazã în raport.
Cu toate acestea, raportul constatã cã
existã o serie de factori ce ar putea ajuta
regiunea sã evite aceste tendinþe negative
sau cel puþin sã facã faþã efectelor lor.
Raportul indicã cã nivelul datoriei guvernamentale în þãrile de operare a scãzut
constant din 2000 oferind astfel mai
multã flexibilitate în cazul în care o intervenþie politicã mai importantã ar fi necesarã. În ultimii ani, condiþiile mediului de
afaceri s-au îmbunãtãþit, iar piaþa muncii a

fost destul de flexibilã, permiþând astfel o
redresare mai rapidã a creºterii economice.
Raportul a mai semnalat ºi progresul
reformelor de piaþã înregistrat în ultimul
an, în special în Europa de sud-est ºi în
unele zone ale Comunitãþii Statelor
Independente precum ºi în Mongolia.
Unele dintre statele cel mai puþin reformate, precum Belarus ºi Turkmenistan, au
fãcut paºi importanþi în sensul deschiderii
propriilor lor pieþe ºi reducerii rolului pe
care îl are statul. Reforme semnificative
s-au înregistrat mai ales în þãrile candidate
ºi potenþial candidate la aderarea la UE din
Balcanii Occidentali. Datã fiind legãtura
strânsã dintre reforme ºi creºterea economicã, acesta este un semnal pozitiv privind
rezistenþa regiunii la schimbãrile pe termen
scurt ºi perspectivele creºterii economice
pe termen lung.|
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Controversele fiscale
ºi problemele de finanþare
nu vor dispãrea în 2009
Noul Guvern încearcã sã recalibreze taxarea potrivit contextului actual
 Totuºi, actualele mãsuri propuse de Executiv pot conduce la inflamarea deficitului bugetar
 În 2009, piaþa imobiliarã, cea mai lovitã de crizã, ar putea sã se redreseze
 ªi activitatea de creditare ar putea sã reintre în normal la anul
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Reducerea taxei pe valoarea adãugatã
la alimente nu este vãzutã cu ochi buni
nici de economistul senior al ING Bank
România, Nicolaie Alexandru-Chidesciuc. El nu contestã ideea în sine, deoarece
considerã cã trebuie ajutate anumite categorii sociale, dar susþine cã nivelul de 5%
este prea scãzut ºi nu va putea fi acoperit
de veniturile suplimentare obþinute din
TVA-ul încasat pentru produsele de lux.

Biriº: 25% TVA la produsele de
lux este ilegalã
Majorarea TVA la 25% pentru produsele de lux, mãsurã propusã în programul
de guvernare al PD-L - PSD, este ilegalã,
deoarece legislaþia europeanã permite
doar existenþa a „cel mult douã cote redu-
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Deficitul bugetar va depãºi cu siguranþã 2,5% din PIB în 2009, pentru cã veniturile la buget vor fi drastic afectate de
reducerea TVA la alimente, iar Guvernul ar
putea fi chiar nevoit sã majoreze aceastã
taxã pânã la 25% la toate celelalte produse,
sunt de pãrere majoritatea analiºtilor.
Dintre mãsurile fiscale prevãzute de
noul program de guvernare, scãderea taxei pe valoarea adãugatã la 5% pentru alimente poate genera o reducere a veniturilor bugerare, a declarat pentru NewsIn
specialistul în probleme de fiscalitate Gabriel Biriº. Pe de altã parte, el considerã
cã o creºtere a TVA pentru produsele de
lux la 25% este ineficientã, în condiþiile în
care românii achiziþioneazã astfel de bunuri mai mult din strãinãtate, unde sunt
mai ieftine.
În acelaºi timp, o creºtere a TVA pentru þigãri sau alcool încurajeazã evaziunea
fiscalã pentru cã taxele pe astfel de produse sunt deja foarte mari.
ªi directorul Grupului de Economie
Aplicatã, Liviu Voinea, considerã cã mãsurile anunþate de PD-L ºi PSD ar putea
atrage un deficit bugetar de peste 2,5%
din PIB în 2009, cât este prevãzut în programul de guvernare, pentru cã prevede
mai multe cheltuieli decât venituri.
„Majorarea TVA la produsele de lux
este o mãsurã necesarã, însã s-ar putea ca,
sub presiunea lipsei de bani, cauzatã de
reducerea TVA la alimente, sã fie nevoie
de o majorare a acestei taxe pentru toate
celelalte produse pânã la 25%, limita maximã prevãzutã de legislaþia europeanã“,
a declarat, pentru NewsIn, Liviu Voinea.
Pe de altã parte, reducerea TVA la alimente ar putea reduce cu 50% evaziunea
fiscalã din domeniu, în condiþiile în care,
în prezent, statul încaseazã la buget doar
jumãtate din TVA-ul produselor de bazã
care se vând în magazine, a mai spus
Voinea.

se“, a declarat, pentru NewsIn, specialistul în fiscalitate Gabriel Biriº.
„Directiva europeanã prevede cã poþi
avea cel mult douã cote reduse, în textul
legislativ nu se vorbeºte de majorãri. Pentru a putea duce TVA la produsele de lux
la 25% trebuie mai întâi sã majorezi
aceastã taxã pentru toate grupele ºi apoi
sã începi sã scazi, ceea nu se va întâmpla“, a mai explicat Biriº.
Biriº a adãugat cã aceastã mãsurã ar fi
oricum ineficientã, în condiþiile în care
majoritatea românilor achiziþioneazã astfel de bunuri din strãinãtate, unde sunt
mai ieftine ca în România.
În prezent, în statele dezvoltate ale
Uniunii Europene, tendinþa este de reducere a fiscalitãþii, ca mãsurã care sã
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susþinã economiile naþionale, afectate de
criza financiarã globalã. Specialistul în
probleme de fiscalitate a menþionat cã
scãderea TVA la alimente pânã la 5%
este, de asemenea, improbabilã.

Pãstrarea cotei unice la 16%
menþine ridicat interesul
investitorilor pentru România
Printre aspectele pozitive ale programului se numãrã redirecþionarea anumitor
cheltuieli spre investiþii, elaborarea de bugete multianuale ºi decizia de menþinere a
cotei unice de impozitare la 16% pentru
cã, în acest fel, se pãstreazã atractivitatea
mediului investiþional din România, considerã economistul senior al ING Bank
România. „Partea negativã a acestui program este, însã, cã se pune accent pe cheltuielile sociale în condiþiile în care ar fi
nevoie de o reducere drasticã a cheltuielilor în general. La cum aratã programul, nu
vãd cum s-ar putea obþine reducerea deficitului bugetar la 2,5% din PIB în 2009“,
a atras atenþia Chidesciuc.
Chidesciuc a adãugat cã previziunile
ING vizeazã un deficit bugetar de 5,5%
din PIB în 2009, potrivit calculelor efectuate dupã ultimele promisiuni ale Guvernului Tãriceanu, ºi a menþionat cã nu va
modifica estimarea pânã ce nu vor fi numiþi noii miniºtri ºi pânã nu vor fi adoptate mãsuri concrete. „Nu vãd niciun motiv de modificare a prognozei. Aºtept sã
vãd mãsurile concrete ale noului guvern“,

a concluzionat Chidesciuc. Voinea considerã cã eliminarea temporarã a impozitului pe veniturile din dobânzi este foarte
bunã, întrucât sprijinã economisirea, ºi nu
consumul. „Aceastã mãsurã vine sã
corecteze o injustiþie, întrucât impozitul
pe câºtigurile la bursã urma sã fie eliminat, în vreme ce persoanele care îºi
economiseau banii în bãnci erau nevoite
sã plãteascã impozite“, a adãugat Voinea.
Problema este cã introducerea acestei
mãsuri va diminua veniturile la buget cu
aproape 100 milioane euro, a mai spus
Voinea.

Bancherii prevãd echilibrarea
pieþei imobiliare în 2009
Creditarea imobiliarã, încetinitã în
prezent, îºi va reveni treptat în 2009, dupã
ce cererea va începe din nou sã se manifeste, însã bãncile nu vor acorda credite
imobiliare clienþilor care nu dispun de cel
puþin 25% din valoarea achiziþiei, potrivit
bancherilor. Bancherii au explicat cã, pe
piaþa româneascã, existã în continuare o
cerere mare de locuinþe, care va începe
treptat sã se manifeste tot mai mult.
Preºedintele Alpha Bank România,
Sergiu Oprescu, a estimat cã avansul minim cerut clienþilor de bãnci la credite
imobiliare va fi de 30-35%, însã a þinut sã
precizeze cã împrumutul ipotecar „funcþioneazã în continuare, e doar încetinit“.“Pe segmentul imobiliar existã o
cerere fundamentalã care se va manifesta.
Cererea nu a dispãrut, ci doar s-a ascuns
ºi s-a amânat. Avem cumpãrãtori care
spun cã acum nu este momentul potrivit“,
a completat Sergiu Oprescu. El a precizat
cã, potrivit unor studii, doar la nivelul
Bucureºtiului existã o cerere de cel puþin
200.000 de case.
„Este o cerere acutã de locuinþe pe
piaþã ºi cred cã în primãvarã se vor dezgheþa un pic lucrurile“, a spus preºedintele CEC Bank, Radu Graþian Gheþea, la
emisiunea „Unde investim în 2009“.
Dan Pascariu, preºedintele consiliului
de supraveghere al Unicredit-Þiriac Bank,
a detectat drept cauze ale blocãrii pieþei,
în afarã de criza propriu-zisã, sentimentul
de crizã, „care îi face pe oameni sã amâne
achiziþiile importante“, dar ºi restricþiile
la accesarea de credite. El a arãtat cã nu
va avea loc o înãsprire semnificativã a
creditãrii imobiliare, atât timp cât bãncile
din România nu au acordat niciodatã
credite în condiþiile din Marea Britanie,
unde, spre exemplu, au existat bãnci care
acordau împrumut echivalent cu 105%
din valoarea locuinþei. Totuºi, o schimbare semnificativã a avut loc în ceea ce priveºte achiziþiile de terenuri, deoarece bãn-

cile româneºti nu mai acceptã doar terenul
drept garanþie, potrivit lui Pascariu. Totuºi, bãncile româneºti nu dãdeau credite
pentru terenuri fãrã avans de cel puþin
50% nici înainte de începutul crizei imobiliare.
În ceea ce priveºte locuinþele noi,
acestea îºi vor menþine mai bine valoarea
decât casele vechi, în condiþiile în care
niciun proiect nou nu a apãrut în ultimele
luni.

Banca centralã trebuie sã
injecteze bani în piaþã, pentru
ca lichiditatea sã creascã, iar
dobânzile la depozite sã scadã
Bãncile vor începe, în prima parte a
anului viitor, sã lucreze cu dobânzi normale, de 10-11% pe an la depozitele în lei
ºi de 15-16% la credite, dupã o creºtere
susþinutã în ultimele luni, este de pãrere
domnul Gheþea. „A fost un puseu la sfârºitul anului, însã eu cred cã, în prima
parte a anului viitor, vom lucra cu dobânzi normale, de 10-11% la depozitele
în lei ºi de 15-16% la credite“, a mai
adaugat acesta.
„Acela care vrea sã facã speculaþie, sã
facã, dar este recomandabil sã facã acela
care are informaþia ºi banii. În plan personal, am aplicat principiul cã e bine sã
merg pe leu: trãim în România ºi primim
salariile în lei“, a spus Gheþea. „Recomandarea mea pentru persoanele fizice
este sã se reþinã în a face speculaþii pe piaþã. Plasamentele pe 3-6 luni sunt cele mai
indicate în acest moment“, a adãugat el.
Bancherii au avertizat, însã, cã dobânzile nu pot creºte prea mult, în ciuda
evoluþiei din ultimii luni, pe fondul goanei
bãncilor dupã finanþare.
„La dobânzi la lei de peste 20% pe an,
este un risc foarte mare. Nimeni nu poate
face investiþii la astfel de dobânzi“, a spus
Dan Pascariu, preºedintele consiliului de
supraveghere al Unicredit-Þiriac Bank. El
a menþionat cã dobânzile la depozitele în
lei trebuie sã scadã faþã de nivelurile
actuale, de 14-15% pe an în unele cazuri.
„Se economiseºte în moneda în care
sunt veniturile ºi în care se previzioneazã
cheltuielile“, a spus Dorin Boboc, director de investiþii la Allianz-Þiriac Pensii
Private, menþionând cã raþionamentul este
valabil ºi pentru populaþie, ºi pentru companii.
Însã miza pe leu s-ar putea dovedi o
alegere mai puþin fericitã în cazul unei
deprecieri accentuate a leului, pânã la 4,24,3 lei/euro în prima parte a anului viitor,
care ar face ca dobânda la depozitele la
euro ºi câºtigul din apreciere sã facã
depozitele în euro mai profitabile.|
ianuarie 2009 |
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Studii de caz

Taxarea directã - o retrospectivã
KPMG a anului 2008
O parte dintre mãsurile adoptate pe parcursul anului trecut se vor
aplica ºi în anul fiscal 2009. Guvernul a modificat în mod constant
Codul Fiscal, insistând asupra taxei pe valoarea adãugatã, modului
de aplicare ºi mãsurilor de simplificare, dar ºi asupra impozitului pe
profit, impozitului pe dividende, achiziþiilor intracomunitare. Mai
mult, Guvernul a adoptat ºi mãsuri sociale, prin majorarea limitei
anuale de deductibilitate a cheltuielilor cu fondurile de pensii facultative ºi prin recalcularea modului de remunerare a indemnizaþiei
lunare pentru creºterea copilului, devenind maximul dintre 600 lei
sau 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni.
R ALUCA D OBRE

Din 2009, pierderile fiscale
anuale se recupereazã din
profiturile impozabile
Pierderile fiscale anuale înregistrate
începând cu anul 2009 se recupereazã din
profiturile impozabile obþinute în urmãtorii 7 ani consecutivi (anterior OUG nr.
91/2008, perioada maximã de recuperare
era de 5 ani consecutivi). În cazul contribuabililor care au fost plãtitori pe impozit
pe venitul microîntreprinderilor ºi au înregistrat pierdere fiscalã anterior publicãrii prezentei Ordonanþe, aceastã pierdere
se recupereazã astfel:
 În limita celor 5 ani de la data înregistrãrii pierderii, în cazul în care contribuabilul revine la sistemul de impozitare
cu impozit pe profit pânã la data de 1 ianuarie 2009.
 În limita celor 7 ani de la data înregistrãrii pierderii, în cazul în care contribuabilul revine la sistemul de impozitare
cu impozit pe profit dupã data de 1 ianuarie 2009.

În 2008 a fost revizuitã
reglementarea impozitãrii
dividendelor pentru 2009
Guvernul a adoptat o Ordonanþã de
Urgenþã (OUG 91/2008, publicatã în Monitorul Oficial nr. 480 din 30/06/2008),
aducând modificãri Codului Fiscal. Scopul principal este de a corela legislaþia fiscalã românã cu cerinþele UE, în urma unei
scrisori de somare primite de la Comisia
Europeanã. Dispoziþiile Ordonanþei vor
intra în vigoare de la 1 ianuarie 2009.
La începutul lunii mai 2008, România
a primit o avertizare din partea Comisiei
12 |
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Europene cu privire la existenþa unei
potenþiale discriminãri în ceea ce priveºte
taxarea dividendelor, deoarece dividendele distribuite de o societate românã unei
societãþi nerezidente sunt taxate cu o cotã
de 16%, în timp ce o distribuþie echivalentã cãtre o entitate românã ar fi taxatã
doar cu 10%. Pentru a corecta aceastã discriminare, OUG nr. 91/2008 reduce la
10% cota de impozitare a dividendelor
distribuite de cãtre persoane juridice române persoanelor juridice rezidente
într-un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaþiei Europene a
liberului schimb (AELS).

Comentariu KPMG
Deºi Autoritãþile Fiscale Române au
adus modificãri în vederea
eliminãrii discriminãrii entitãþilor
nerezidente care obþin în România
venituri din dividende, legislaþia
fiscalã în domeniul dividendelor
conþine în continuare elemente discriminatorii. La calculul profitului
impozabil, societãþile române
privesc dividendele primite de la
alte entitãþi române ca fiind neimpozabile; pe de altã parte, în
absenþa anumitor condiþii (participare de minimum 15%, respectiv
10% începând cu 2009, pentru o
perioadã de minimum doi ani consecutivi), dividendele primite de la
societãþi rezidente în alte state
membre UE sunt incluse în baza de
calcul a profitului impozabil, ceea
ce are ca rezultat o datorie fiscalã
mai mare pentru societãþile române
ce aleg sã investeascã în entitãþi
nerezidente.

Pentru armonizarea cu regulile aplicabile acestor plãþi în UE ºi Elveþia, Ordonanþa schimbã Codul Fiscal pentru a stabili reglementãri similare celor pentru taxarea plãþilor de dividende, dobânzi ºi redevenþe efectuate între entitãþi afiliate ºi
societãþilor rezidente în statele membre
AELS care nu sunt ºi membre UE (Islanda, Norvegia ºi Liechtenstein). Astfel,
veniturile din dobânzi ºi redevenþe obþinute în România de o persoanã juridicã
rezidentã în Islanda, Norvegia sau Liechtenstein vor fi taxate cu 10% pânã la data
de 31 decembrie 2010, respectiv scutite
de impozit începând cu 1 ianuarie 2011,
cu condiþia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor/redevenþelor sã deþinã minimum
25% din valoarea/numãrul titlurilor de
participare la persoana juridicã românã pe
o perioadã neîntreruptã de cel puþin doi
ani. Dividendele plãtite de o societate românã unei societãþi rezidente într-un alt
stat membru al Uniunii Europene sau în
unul din statele AELS sunt scutite de impozit dacã beneficiarul dividendelor deþine minimum 15% (10% începând cu 1 ianuarie 2009) din titlurile de participare la
societatea românã pe o perioadã neîntreruptã de cel puþin doi ani (perioadã ce se
încheie la data distribuirii dividendelor).
Noile reglementãri sunt de asemenea aplicabile sediilor permanente din România
aparþinând întreprinderilor dintr-un stat
membru al UE sau AELS.

La achiziþiile intracomunitare,
neplãtitorii de TVA trebuie sã
depunã un decont special
În cazurile în care persoanele care nu
sunt înregistrate în scopuri de TVA efectueazã achiziþii intracomunitare în România de mijloace de transport noi, persoanele în cauzã au obligaþia de a depune un
decont special de TVA privind achiziþiile
efectuate. Anterior Ordonanþei, decontul
trebuia depus pânã la data de 25 inclusiv
a lunii urmãtoare celei în care lua naºtere
exigibilitatea taxei, independent de procesul de înmatriculare a autovehiculului,
ceea ce însemna cã vehiculul putea fi înmatriculat fãrã a fi efectuatã plata TVA
aferentã. În vederea asigurãrii plãþii TVA
necesarã, începând cu 1 noiembrie 2008,
obligaþia depunerii decontului intervine
înainte de înmatricularea mijlocului de
transport (însã nu mai târziu de data de 25
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(inclusiv) a lunii urmãtoare celei în care ia
naºtere exigibilitatea taxei.

Nici taxa pe valoarea adãugatã
nu a fost ocolitã
de ajustãri în 2008
În conformitate cu deciziile Curþii Europene de Justiþie, scutirile de TVA pentru
serviciile externalizate aferente operaþiunilor de naturã financiar-bancarã scutite
de taxa pe valoarea adãugatã se aplicã în
funcþie de natura serviciilor, ºi nu de statutul persoanei care le presteazã sau cãreia
îi sunt prestate. Serviciile externalizate ce
nu sunt scutite de taxã sunt: serviciile de
marketing, cercetare, serviciile juridice,
de contabilitate ºi audit. Negocierea în
operaþiunile financiar-bancare este definitã ca fiind procesul prin care sunt asigurate toate demersurile necesare pentru
ca prestatorul ºi clientul sã intre în relaþie
contractualã. Este menþionat faptul cã
simpla culegere ºi prelucrare a datelor ºi
furnizare a rezultatelor nu reprezintã negociere în operaþiunile financiar-bancare.

Sfera prestãrilor de servicii de naturã financiar-bancarã scutite de taxa pe valoarea adãugatã a fost lãrgitã pentru a include:
 Scutirea urmãtoarelor tipuri de împrumuturi: împrumuturilor garantate cu
bunuri imobile, inclusiv împrumuturile
ipotecare, împrumuturile garantate cu bunuri mobile corporale, inclusiv împrumuturile acordate de casele de amanet. Cu
toate acestea, componentele de finanþare
din cadrul vânzãrilor de bunuri cu plata în
rate sau din cadrul operaþiunilor de leasing nu se cuprind în sfera serviciilor
menþionate mai sus deoarece sunt considerate ca fiind o parte a remuneraþiei pentru respectivele bunuri sau servicii.
 Servicii precum: depozitarea, transferul sau retragerea banilor cãtre sau din
conturile bancare (inclusiv prin mijloace
electronice), transferul de fonduri din
conturi în alte mijloace bãneºti ºi alte
moduri prin care se poate plãti pentru
bunuri ºi servicii. În aceastã categorie au
fost incluse ºi serviciile auxiliare aferente

serviciilor prezentate mai sus; astfel sunt
scutite: verificarea plãþilor, eliberarea
extraselor de cont duplicat, punerea la dispoziþia clienþilor a copiilor mesajelor
SWIFT aferente plãþilor acestora.
Normele prevãd, în mod expres, tratamentul din punct de vedere al TVA atât al
serviciilor de recuperare creanþe, cât ºi al
operaþiunilor de factoring. Recuperarea
de creanþe este consideratã ca fiind o prestare de servicii efectuatã de cãtre persoana
care preia creanþele, cu platã, ºi în consecinþã, taxabilã din punctul de vedere al
TVA. Regimul de taxare se aplicã ºi în
cazurile în care, odatã cu preluarea creanþelor, prestatorul nu preia ºi riscul privind
neîncasarea acestora. Cu toate acestea, în
situaþiile în care prestatorul preia creanþele aferente unui credit acordat (asumându-ºi astfel poziþia de creditor), operaþiunea este scutitã de TVA. În ceea ce
priveºte regulile din punct de vedere TVA
aplicabile operaþiunilor cu monedã naþionalã sau valutã ca mijloc de platã, ºi a
operaþiunilor cu pãrþi sociale ºi acþiuni necotate la bursã, acestea sunt dupã cum
urmeazã:
 Sunt scutite operaþiuni precum
schimbarea bancnotelor sau monedelor
într-o altã sau în aceeaºi valutã ºi distribuirea de numerar;
 Nu sunt scutite operaþiunile de
furnizare de informaþii financiare, analize
ale evoluþiei cursului valutar ºi/sau ratei
dobânzii, comercializarea dispozitivelor
de numãrare sau sortare a banilor, servicii
externalizate privind transportul de numerar;
 Sunt scutite transferul ºi/sau alte
operaþiuni cu pãrþi sociale ºi acþiuni necotate la bursã, exceptând administrarea ºi
depozitarea titlurilor de valoare ºi depozitarea activelor fondurilor speciale de investiþii. Gestionarea organismelor de plasament colectiv, a fondurilor de pensii administrate privat, a fondurilor de pensii
facultative ºi a fondurilor comune de garantare a creanþelor nu este taxabilã din
punct de vedere al taxei pe valoarea adãugatã.
Scutirea de taxã pe valoarea adãugatã
aplicabilã operaþiunilor de asigurare/reasigurare se aplicã ºi în cazul externalizãrii tranzacþiilor, dar numai în situaþia
în care societãþile cãtre care se externalizeazã suportã riscul ºi încheie contracte
de asigurare în nume propriu. Totodatã,
serviciile de marketing ºi serviciile administrative nu beneficiazã de scutirea de
TVA, fiind considerate nespecifice serviciilor de asigurare.
Persoanele impozabile care au emis
facturi în regim de taxare ºi, ulterior, au
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intrat în posesia documentelor justificative care le dau dreptul la aplicarea unei
scutiri de taxã pot corecta facturile emise.
De asemenea, organele de control fiscal
vor permite deducerea taxei pe valoarea
adãugatã în situaþia în care documentele
controlate aferente achiziþiilor nu conþin
toate informaþiile prevãzute de lege ºi/sau
acestea sunt incorecte, cu condiþia ca documentele sã fie corectate pe durata controlului. Auto-factura se întocmeºte ºi în
cazul depãºirii plafoanelor pentru protocol, sponsorizare, mecenat. În acest caz,
denumirea ºi descrierea bunurilor livrate
sau serviciilor prestate va fi „depãºire plafon protocol, sponsorizare sau mecenat“,
dupã caz.

Noile norme privind TVA prevãd
ºi mãsuri de simplificare
Noile norme prevãd reguli tranzitorii
referitoare la eliminarea mãsurilor de
simplificare (taxarea inversã) în domeniul
TVA pentru lucrãri de construcþii-montaj
ºi livrãri de clãdiri, pãrþi de clãdiri ºi terenuri. Astfel, în cazul lucrãrilor de construcþii-montaj pentru care au fost încasate avansuri ºi emise facturi în regim
de taxare inversã (fie pentru valoarea totalã, fie pentru valoarea parþialã) pânã la
data de 31 decembrie 2007, însã faptul
generator de taxã intervine în anul 2008,
regimul normal de taxã se aplicã numai
pentru diferenþa dintre valoarea lucrãrilor
pentru care faptul generator de taxã intervine în anul 2008 ºi valoarea avansurilor
încasate/sumele înscrise în facturi emise
pânã la data de 31 decembrie 2007 inclusiv. În ceea ce priveºte livrãrile de clãdiri,
pãrþi de clãdire ºi terenuri, pentru care au
fost încasate avansuri ºi/sau emise facturi
în regim de taxare inversã (fie pentru valoarea totalã, fie pentru valoarea parþialã)
pânã la data de 31 decembrie 2007, însã
formalitãþile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzãtor la cumpãrãtor sunt îndeplinite dupã 1 ianuarie
2008, regimul normal de taxã se aplicã
numai pentru diferenþa dintre valoarea livrãrii ºi valoarea avansurilor încasate/sumele înscrise în facturi emise pânã la
data de 31 decembrie 2007.
Conform noilor norme metodologice,
lucrãrile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operaþiunile
umane ºi mecanice efectuate asupra unui
bun mobil corporal, altele decât cele de
naturã intelectualã sau ºtiinþificã, respectiv serviciile care constau printre altele în:
procesare, prelucrare, reparaþii. Expertize
privind bunurile mobile corporale reprezintã examinarea acestora cu scopul de a
le stabili valoarea. Ambalajele sau alte
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bunuri utilizate, în legãturã cu bunurile
asupra cãrora au fost realizate lucrãri,
sunt accesorii serviciilor realizate ºi nu
vor fi tratate ca livrãri de bunuri, ci ca parte a serviciului prestat. Ca ºi regulã generalã, pentru lucrãrile efectuate asupra bunurilor mobile corporale, locul prestãrii
este locul unde sunt prestate serviciile. Cu
toate acestea, locul prestãrii este considerat ca fiind în statul membru care a
atribuit codul de înregistrare în scopuri de
TVA, în cazul în care urmãtoarele douã
condiþii sunt cumulativ îndeplinite:
 Clientul comunicã un cod de înregistrare atribuit de un stat membru, altul
decât cel în care se presteazã serviciile
efectiv;
 Serviciile se referã la bunuri care
sunt transportate în afara statului membru
în care serviciile sunt prestate. Astfel, lucrãrile ºi expertizele efectuate pe teritoriul României asupra unor bunuri mobile
corporale de origine comunitarã sunt neimpozabile în România numai dacã sunt
îndeplinite condiþiile menþionate anterior.
Baza impozabilã a bunurilor achiziþionate intracomunitar include cheltuielile
de transport numai dacã transportul este
în sarcina vânzãtorului (sau pentru partea
din transport care este în sarcina vânzãtorului).

Pentru bunurile de capital pentru care
în anul 2007 s-a aplicat ajustarea pentru o
cincime sau pentru o douãzecime, dupã
caz, din taxa dedusã iniþial, taxa aferentã
pãrþii din bunul de capital utilizate pentru
operaþiuni care nu dau drept de deducere
(diferenþa rãmasã de 4/5 sau 19/20) va fi
ajustatã o singurã datã ºi înscrisã în decontul lunii decembrie 2008. Dispoziþia
tranzitorie nu se aplicã în cazul în care în
decursul anului 2008 trebuie efectuatã
ajustarea o singurã datã pentru întreaga
perioadã de ajustare rãmasã.
Printre modificãrile în ceea ce priveºte calitatea de importator în scopul TVA
se numãrã ºi cazul lucrãrilor de bunuri
care sunt instalate sau asamblate (de cãtre
furnizor ori de cãtre un terþ în numele lui)
ºi livrate în România pentru care importator poate fi furnizorul bunurilor sau cumpãrãtorul cãtre care se expediazã bunurile,
dacã acesta a optat pentru calitatea de importator. Orice persoanã care nu este importator în scopul taxei, dar deþine o declaraþie vamalã de import în care este
menþionatã ca ºi importator al bunurilor,
nu are dreptul de deducere a TVA aferentã importului respectiv decât în situaþia în
care se va aplica structura de comisionar,
respectiv va refactura valoarea bunurilor
importate ºi a TVA aferente cãtre per-
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aferente tranzacþionãrii acestora) reprezintã cheltuieli nedeductibile la calculul
impozitului pe profit.
Câºtigurile obþinute de persoanele fizice române din transferul titlurilor de
valoare, altele decât pãrþile sociale ºi valorile mobiliare în cazul societãþilor închise, sunt scutite de impozit pe venit pentru
anul 2009, indiferent de piaþa de capital
(românã sau strãinã) pe care au fost obþinute. Anterior Ordonanþei, aceste câºtiguri se impozitau diferenþiat cu o cotã de
1% pentru titlurile de valoare deþinute pe
o perioadã de un 1 sau mai mult, respectiv 16% pentru titlurile de valoare deþinute pe o perioadã mai micã de un an. Totodatã, persoanele fizice care, în urma
compensãrii pierderilor înregistrate din
tranzacþii pe piaþa de capital cu câºtigurile
de aceeaºi naturã, vor înregistra o pierdere anualã, începând cu pierderea anualã
din anul 2010 vor avea posibilitatea de a
reporta aceastã pierdere numai în urmãtorul an fiscal, în vederea compensãrii cu
câºtigurile de aceeaºi naturã (pierderea
anualã înregistratã în anul fiscal 2009 nu
se reporteazã). Conform legislaþiei în
vigoare anterior apariþiei Ordonanþei,
pierderile anuale nu se reportau.

Comentariu KPMG
soana care ar fi avut calitatea de importator.
Au fost stabilite unele reguli privind
comercializarea ºi transportul tutunului
brut ºi al tutunului parþial prelucrat, pentru a asigura perceperea corectã a accizelor pentru aceste produse.
Au fost introduse unele menþiuni referitoare la regimul de autorizare a antrepozitelor fiscale propuse pentru producþia
de alcool etilic, bãuturi alcoolice, amestecuri de bãuturi alcoolice cu bãuturi nealcoolice, cât ºi pentru producþia de produse
energetice. Astfel, sunt clarificate unele
prevederi referitoare la documentaþia ce
trebuie depusã de antrepozitarii autorizaþi
propuºi ºi la condiþiile în care se pot desfãºura activitãþi în regim de probe tehnologice.
A fost reglementatã metodologia de
restituire a accizelor pentru produsele supuse accizelor nearmonizate (sortimente
de cafea, confecþii din blãnuri naturale,
bijuterii din aur/platinã, arme, iahturi)
achiziþionate din state membre sau din
import ºi returnate furnizorilor, exportate
sau livrate în alt stat membru. Sunt precizate documentele justificative necesare
restituirii, autoritatea fiscalã la care trebuie depusã cererea de restituire, precum
ºi paºii ce trebuie urmaþi în cazul în care

nivelul accizei este redus. Cursul de
schimb valutar utilizat pentru calculul accizelor va fi comunicat pe site-ul Ministerului Economiei ºi Finanþelor în termen
de 15 zile de la data publicãrii în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se
va utiliza pe toatã durata anului urmãtor.

Guvernul a modificat Codul
Fiscal în favoarea jucãtorilor
la Bursã
Guvernul a adoptat Ordonanþa de Urgenþã nr. 127/2008 (în continuare („Ordonanþa”), publicatã în Monitorul Oficial
(nr. 705/16 octombrie 2008), prin care se
aduc modificãri Codului Fiscal (Legea
571/2003). Principalele modificãri vizeazã piaþa de capital din România; scopul
principal este stimularea investiþiilor pe
Bursa de Valori Bucureºti (BVB).
Veniturile realizate în anul 2009 de
cãtre plãtitorii de impozit pe profit, fie
societãþi române, fie societãþi strãine, din
tranzacþionarea titlurilor de participare (ºi
anume acþiuni) pe pieþele reglementate de
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
(CNVM) sunt neimpozabile. Cu toate
acestea, cheltuielile aferente realizãrii
acestor venituri (de exemplu costul acþiunilor înregistrat ca ºi cheltuialã la momentul vânzãrii titlurilor sau cheltuielile

Diversele mãsuri menite sã stimuleze investiþiile pe Bursa de Valori
Bucureºti par a fi o încãlcare a principiului UE al liberei circulaþii a capitalului deoarece numai câºtigurile
obþinute din investiþii pe pieþele
financiare din România beneficiazã
de suspendarea impozitãrii, nu ºi
câºtigurile obþinute din investiþii pe
alte pieþe din UE. De asemenea,
este discutabil dacã aceste mãsuri
ar avea cu adevãrat un efect benefic asupra societãþilor române ce
tranzacþioneazã pe pieþele de capital din România. Dacã aceste societãþi înregistreazã o pierdere ca
urmare a vânzãrii titlurilor de participare pe care le deþin, aceastã
pierdere nu ar putea fi recuperatã
din profiturile impozabile ale societãþii, întrucât ar trebui tratatã ca ºi
nedeductibilã. Astfel, în anumite
cazuri aceste mãsuri ar putea duce,
în fapt, la creºterea obligaþiilor fiscale ale anumitor investitori. Astfel,
este recomandabil, cel puþin în
cazul în care se urmãreºte angajarea în tranzacþii pe pieþele de capital, ca asemenea tranzacþii sã
aibã loc numai dupã efectuarea în
prealabil a unei planificãri fiscale
adecvate.
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Începând cu 01.01.2009, veniturile
obþinute de organismele nerezidente de
plasament colectiv, fãrã personalitate juridicã, din transferul titlurilor de valoare,
deþinute direct sau indirect într-o persoanã
juridicã românã, nu reprezintã venituri
impozabile în România. Aceasta reprezintã o scutire permanentã a impozitãrii, nefiind limitatã la anul 2009.

Comentariu KPMG
Scutirea la care se face referire se
aplicã numai fondurilor OPCVM
nerezidente în România fãrã personalitate juridicã ºi nu se aplicã
fondurilor OPCVM ce au personalitate juridicã. Aceste fonduri OPCVM
cu personalitate juridicã beneficiazã de scutirea pentru anul 2009
acordatã tuturor societãþilor.
Separat, prevederile Titlului V din
Codul Fiscal sunt acum, în mod
clar, aplicabile fondurilor de tip
OPCVM strãine, inclusiv fondurilor
OPCVM fãrã personalitate juridicã
întrucât acestea sunt acum definite
ca fiind nerezidente. Unele dintre
aceste fonduri nu sunt considerate
rezidente fiscal în þara în care sunt
înregistrate ºi, prin urmare, nu pot
beneficia de prevederile mai favorabile ale tratatelor de evitare a
dublei impuneri. Este deci posibil ca
cel puþin dividendele ºi dobânzile
obþinute de cãtre fondurile OPCVM,
cu sau fãrã personalitate juridicã,
de la entitãþi române, sã fie supuse
impozitãrii cu reþinere la sursã în
România. În anumite cazuri, acest
tratament ar putea fi discriminatoriu (comparativ cu tratamentul
aplicabil anumitor fonduri înregistrate în România). Datoritã faptului
cã România este stat membru al
UE, ar fi posibil, cel puþin teoretic,
ca un asemenea OPCVM nerezident
sã conteste un astfel de tratament
discriminatoriu.
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Câºtigurile realizate din România de
nerezidenþi din transferul instrumentelor
financiare derivate nu reprezintã venituri
impozabile în România.

A fost modificat cuantumul
indemnizaþiei privind
susþinerea familiei în vederea
creºterii copilului
Legea nr. 257 din 31 octombrie 2008,
publicatã în Monitorul Oficial nr. 746 din
4 noiembrie 2008, modificã alineatul 1 al
articolului 1 din Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului nr. 148/2005 privind susþinerea familiei în vederea creºterii copilului.
Prin urmare, începând cu 1 ianuarie 2009,
persoanele care, timp de 12 luni anterior
naºterii copilului, au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit vor
beneficia de o indemnizaþie lunarã pentru
creºterea copilului, maximul dintre 600
lei sau 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni. Indemnizaþia este
plãtibilã oricãruia dintre pãrinþi, astfel cã,
cuplurile trebuie sã aleagã dacã tatãl sau
mama copilului va beneficia de aceasta.
Noua regulã se va aplica ºi persoanelor care beneficiazã deja de indemnizaþie. În prezent, indemnizaþia pentru creºterea copilului este de 600 de lei, indiferent de nivelul venitului realizat anterior
naºterii, astfel cã noua prevedere va fi în
mod special avantajoasã persoanelor cu
venituri salariale mari anterior intrãrii în
concediul pentru creºterea copilului.
KPMG mai noteazã faptul cã informaþiile de mai sus se bazeazã pe prevederile Legii nr. 257/2008 privind susþinerea familiei în vederea creºterii copilului.

Angajatorilor le-a fost majoratã
limita anualã de
deductibilitate a cheltuielilor
cu fondurile de pensii
Conform Ordonanþei, limita anualã de
deductibilitate a cheltuielilor cu contribuþii efectuate de angajator pentru fiecare
angajat la schemele de pensii private facultative (luatã în considerare în vederea
stabilirii bazei de impozitare pentru impozitul pe profit) este majoratã de la 200
euro la 400 euro (echivalentul în lei al
acestor sume).
Totodatã, limita anualã de deductibilitate a cheltuielilor cu primele de asigurare
voluntarã de sãnãtate este majoratã de la
200 euro la 250 euro. Noile limite de deductibilitate se aplicã ºi în vederea stabilirii bazei de impozitare a veniturilor din
activitãþi independente. Contribuþiile la
fondurile de pensii facultative sunt deductibile din venitul net din salarii în limita
unui nivel anual ce nu trebuie sã depãºeascã echivalentul în lei a 400 euro (anterior, limita anualã era de 200 euro).

Guvernul a aprobat noi norme
metodologice de aplicare
a impozitului pe profit
Veniturile ºi cheltuielile luate în calcul la stabilirea profitului impozabil includ acum ºi veniturile, ºi cheltuielile
generate de evaluarea ulterioarã a instrumentelor financiare derivate.
Noile prevederi menþioneazã categoriile de persoane considerate ca fiind persoane fizice asimilate salariaþilor ºi administratorilor, ºi anume: directorii care îºi
desfãºoarã activitatea în baza contractului
de mandat ºi persoanele fizice rezidente
sau nerezidente detaºate, în situaþia în care
contribuabilul suportã drepturile legale
pentru acestea.
În ceea ce priveºte deducerea rezervelor ºi provizioanelor, se precizeazã faptul cã, în cazul în care rezerva legalã a
persoanei juridice beneficiare de deducere
depãºeºte a cincea parte din capitalul social ca urmare a unor operaþiuni de reorganizare, diminuarea rezervei legale la nivelul prevãzut de lege nu este obligatorie.
Persoanele juridice române care plãtesc dividende cãtre alte persoane juridice
române nu au obligaþia sa reþinã, sã declare ºi sã plãteascã impozit pe dividende
dacã beneficiarul dividendelor deþine minimum 15% (respectiv 10% începând cu
2009) din titlurile de participare pe o
perioadã de 2 ani (consecutivi, împliniþi la
data plãþii dividendelor), chiar dacã acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exerciþiilor financiare anterioare
anului 2007.|

Organizarea ºi efectuarea

INVENTARIERII
C ARMEN B UDRIS
E XPERT CONTABIL , H UNEDOARA

Majoritatea firmelor efectueazã inventarierea patrimoniului doar la sfârºitul
anului. Mulþi agenþi economici nu cunosc
ºi nu aplicã legislaþia legatã de organizarea ºi desfãºurarea inventarierii, astfel
încât NU calculeazã perisabilitãþile, provizioanele de depreciere sunt o necunoscutã, efectueazã inventarierea cu persoane
incompatibile, nu întocmesc toate documentele prevãzute în norme.
În conformitate cu Legea contabilitãþii nr 82/1991 ºi cu prevederile OMFP
1753/2004, societãþile comerciale, companiile naþionale, regiile autonome, asociaþiile cu ºi fãrã scop patrimonial, precum
ºi persoanele fizice care desfãºoarã activitãþi producãtoare de venituri, au obligaþia organizãrii ºi efectuãrii inventarierii
elementelor de activ ºi pasiv.
Rezultatul inventarierii anuale se înregistreazã în contabilitate potrivit reglementãrilor contabile aplicabile.
Evaluarea elementelor deþinute cu
ocazia inventarierii ºi prezentate în situ-

aþiile anuale se face potrivit normelor ºi
reglementãrilor contabile.
Unitãþile enumerate au obligaþia sã
efectueze inventarierea cel puþin o datã pe
an în cursul funcþionãrii lor, în cazul fuziunii sau încetãrii activitãþii, precum ºi în
urmãtoarele situaþii:
 la cererea organelor de control
 ori de câte ori sunt indicii cã existã
lipsuri sau plusuri în gestiune care
nu pot fi stabilite cert decât prin
inventariere
 când intervine o predare-primire de
gestiune
 la reorganizarea gestiunilor
 în urma calamitãþilor naturale sau a
cazurilor de forþã majorã
 în alte cazuri prevãzute de lege
La începutul activitãþii unitãþii, inventarierea are ca scop principal stabilirea ºi
evaluarea elementelor de active care constituie aport la capitalul social, la patrimoniul iniþial al persoanelor juridice fãrã
scop patrimonial ºi la patrimoniul instituþiilor publice ce se înscriu în registrul inventar grupate pe conturi.

Inventarierea elementelor de activ ºi
pasiv reprezintã ansamblul operaþiunilor
prin care se constatã existenþa tuturor elementelor de activ sau pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupã caz, la data
la care aceasta se efectueazã, ºi are ca
principal scop stabilirea situaþiei reale a
tuturor elementelor de activ ºi pasiv ale
unitãþii, precum ºi a bunurilor ºi valorilor
deþinute cu orice titlu, aparþinând altor
persoane fizice sau juridice.
Rãspunderea pentru bunã organizare a
inventarierii revine persoanei care are
obligaþia gestionãrii elementelor de activ
ºi pasiv ºi care elaboreazã ºi transmite comisiilor de inventariere proceduri scrise.
Comisia de inventariere este formatã
din cel puþin douã persoane, numite prin
decizie scrisã. În conþinutul deciziei se
vor regãsi obligatoriu:
 componenþa comisiei
 numele responsabilului comisiei
 modul de efectuare a inventarierii
 gestiunea de inventariat
 data de începere ºi terminare a inventarierii
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Din comisia de inventariere nu pot
face parte gestionarii depozitelor supuse
inventarierii ºi nici contabilii care þin evidenþa acestor gestiuni.

Mãsuri organizatorice
ce trebuie luate de comisia
de inventariere
1. înainte de începerea inventarierii sã
ia de la gestionarul rãspunzãtor de gestiunea inventariatã o declaraþie scrisã din
care sã rezulte dacã
 gestioneazã bunuri ºi în alte locuri
de depozitare
 are în gestiune bunuri aparþinând
terþilor
 are bunuri nerecepþionate sau care
trebuie expediate ºi pentru care nu s-au
întocmit documente
 a primit sau livrat bunuri fãrã documente legale
 deþine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor din
gestiunea sa
 are documente ce nu au fost operate
în evidenþa gestiunii sau nu au fost predate la contabilitate
2. identificã toate locurile în care
existã bunuri de inventariat
3. asigurã închiderea ºi sigilarea spaþiilor de depozitare, în prezenþa gestionarului, de fiecare datã când se întrerup operaþiunile de inventariere
4. bareazã ºi semneazã, la ultima operaþiune, fiºele de magazie cu menþionarea
datei la care s-au inventariat bunurile
5. verificã numerarul din casã
6. controleazã dacã toate instrumentele ºi aparatele de mãsurã au fost verificate
ºi etalonate ºi sunt în stare de funcþionare
Inventarierea elementelor de activ ºi
pasiv se materializeazã prin înscrierea
acestora, fãrã spaþii libere ºi fãrã ºtersãturi, în formularul „Liste de inventariere“
(cod 14-3-12). Acest document serveºte
ca document pentru stabilirea lipsurilor ºi
plusurilor de bunuri ºi valori constatate cu
ocazia inventarierii, precum ºi pentru
constatarea deprecierilor.
În cazul elementelor de active pentru
care au fost constituite provizioane pentru
deprecieri în listele de inventariere se va
înscrie valoarea contabilã netã care se va
compara cu valoarea actualã, stabilitã cu
ocazia inventarierii.
Pentru inventarierea elementelor de
activ ºi de pasiv ce nu reprezintã bunuri
este suficientã prezentarea lor în situaþii
analitice distincte care sã justifice soldul
conturilor sintetice respective.
Pentru gestiunile global valorice se
utilizeazã formularul „lista de inventariere“ (cod 14-3-12a).
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În cazul în care NU înregistreazã diferenþe la inventariere, respectiv deprecieri, se poate utiliza formularul „Lista de
inventariere“ (cod 14-3-12b).
Registrul-inventar (cod 14-1-2) este
un document contabil obligatoriu în care
se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de active ºi de pasiv, grupate dupã
natura lor, conform posturilor de bilanþ.
Elementele de active ºi de pasiv se
înscriu în registrul inventar în baza listelor de inventariere ºi a situaþiilor analitice.
Rezultatele inventarierii se stabilesc
prin compararea datelor constatate faptic
ºi înscrise în listele de inventariere cu cele
din evidenþa tehnico-operativã ºi din contabilitate.
Evaluarea activelor imobilizate ºi a
stocurilor cu ocazia inventarierii se face
la valoarea actualã a fiecãrui element,

denumitã valoare de inventar, stabilitã în
funcþie de utilitatea bunului ºi preþul
pieþei.
La stabilirea valorii de inventar a
bunurilor se aplicã principiul prudenþei:
 în cazul în care se constatã cã valoarea de inventar este mai mare decât
valoarea din contabilitate, în listele de
inventariere se vor înscrie valorile din
contabilitate;
 în cazul în care valoarea de inventar
a bunurilor este mai micã decât valoarea
din contabilitate, în listele de inventariere
se înscrie valoarea de inventar.
Imobilizãrile necorporale ºi corporale
constatate ca fiind depreciate se vor evalua la valoarea actualã a acestora. Corectarea valorii contabile a imobilizãrilor ºi
aducerea lor la nivelul valorii de inventar
se efectueazã în funcþie de tipul deprecierii, fie prin înregistrarea unei amortizãri

Studii de caz
suplimentare în cazul în care se constatã o
depreciere ireversibilã, fie prin constituirea sau suplimentarea unui provizion
de depreciere, în cazul în care deprecierea
este reversibilã.
Activele de natura stocurilor se evalueazã la valoarea contabilã a stocurilor,
ce este mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueazã
pânã la valoarea realizabilã netã prin constituirea unui provizion de depreciere.
Inventarierea imobilizãrilor necorporale se face prin constatarea existenþei ºi
apartenenþei acestora la unitãþile deþinãtoare, iar în cazul brevetelor, licenþelor ºi
mãrcilor este necesarã dovedirea existenþei acestora pe baza documentelor de
proprietate.
Inventarierea terenurilor ºi a clãdirilor
se face pe baza documentelor de proprietate ºi schiþelor de amplasament ºi a
dosarului tehnic al acestora.
Rezultatele inventarierii se înscriu de
comisie într-un proces-verbal. Pentru elementele de activ la care s-au constatat deprecieri, pe baza listelor de inventariere
întocmite, comisia de inventariere face
propuneri privind constituirea provizioanelor sau de înregistrare a unei amortizãri
suplimentare.
Pentru toate plusurile, lipsurile ºi
deprecierile constatate la bunuri, precum
ºi pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripþie a creanþelor, comisia de inventariere trebuie sã pri-

meascã explicaþii scrise de la persoanele
responsabile. Pe baza explicaþiilor scrise
primite ºi a documentelor cerute, comisia
de inventariere stabileºte caracterul lipsurilor, pierderilor, pagubelor ºi deprecierilor constatate, precum ºi caracterul
plusurilor, propunând modul de regularizare a diferenþelor rezultate în urma
inventarierii. În situaþia constatãrii plusurilor în gestiune, bunurile respective se
vor evalua la valoarea justã. În cazul constatãrii unor lipsuri în gestiune, imputabile, administratorii vor lua mãsura imputãrii acestora la valoarea lor de înlocuire. Prin valoarea de înlocuire se înþelege costul de achiziþie al bunului cu caracteristici ºi grad de uzurã similare celui
lipsã din gestiune la data constatãrii pagubei care va cuprinde preþul de cumpãrare
practicat pe piaþã, la care se adaugã taxele
nerecuperabile.

Studiu de caz
O societate comercialã þine evidenþa
stocurilor prin metoda inventarului permanent ºi evalueazã stocurile la ieºire prin
metoda FIFO. La începutul lunii ea deþinea un stoc de produse finite de 80buc*
2.500 lei/buc cost de producþie. În cursul
lunii se obþin 100 buc produse finite în
condiþiile: cheltuieli directe 200.000 lei,
cheltuieli indirecte totale 125.000 lei din
care variabile 50.000 lei, nivelul normal
de activitate 1.000 buc ºi se vând 130 buc
*2.900 lei/buc preþ de vânzare. La inven-

tarul fizic de la sfârºitul anului se constatã
un stoc faptic de produse finite de 52 buc
evaluate la valoarea totalã de 133.900 lei.
Precizaþi formula contabilã determinatã
de regularizarea inventarului:
Rezolvare

1. Determinarea costului de achiziþie
pentru stocurile fabricate:
Cheltuieli directe de producþie +cheltuieli indirecte de producþie variabile+cheltuieli indirecte de producþie fixe *
nivel real de activitate/nivel normal de activitate = 200.000 lei + 50.000 lei
(125.000 lei - 50.000 lei) *100 buc/1.000
buc = 257.500 lei - cost de producþie.
Determinarea valorii ieºirilor

Stoc iniþial 50 buc *2.500 lei/buc
Intrãri 100 buc*2.575 lei/buc
Ieºiri 130 buc
Rest 50 buc *2.575 lei/buc
Ieºiri (80 buc*2.500 lei /buc) =
328.750 lei
Situaþia stocului final:

Stoc final scriptic 50 buc*2.575 lei=
128.750 lei
Stoc faptic constatat la inventariere 52
buc = 133.900 lei
Plus de inventar (133.900 lei -128.750
lei) = 5150 lei
Plusul de produse finite constatate la inventariere se contabilizeazã prin formula:
345 = 711
5.150 lei.|
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Reorganizarea la nivel naþional –
o soluþie la actuala crizã?
Am plãcerea sã vã detaliez mai jos prezentarea cu tema
„Reorganizarea la nivel naþional“ susþinutã în cadrul Conferinþei
Anuale a PricewaterhouseCoopers România pe Teme Fiscale
ºi Juridice - „Cum sã ieºi câºtigãtor din criza financiarã?“, ediþia
decembrie 2008.
M ARIANA B ARBU
TAX S ENIOR M ANAGER
C ONSULTANÞÃ F ISCALÃ º I J URIDICÃ
P RICEWATERHOUSE C OOPERS R OMÂNIA

În condiþiile crizei financiare, dar mai
ales a rãspândirii acesteia în toate ramurile economice, adoptarea în avans de
mãsuri destinate contracarãrii ºi punerii la
adãpost de efectele crizei se poate dovedi
varianta câºtigãtoare. Printre aceste
mãsuri, se numãrã ºi strategiile de reorganizare care pot asigura o organizare flexibilã a activitãþilor unei întreprinderi - grup
de întreprinderi (de exemplu, reducerea
costurilor, acces mai facil la finanþare,
înstrãinarea activelor neperformante, separarea ramurilor de activitate etc.).
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Deºi reorganizãrile au ca prim punct
de plecare aspecte operaþionale, în luarea
unei astfel de decizii trebuie analizate ºi
aspectele fiscale, care pot avea un impact
semnificativ. Scopul prezentei expuneri
nu este acela de a analiza toate alternativele disponibile, ci de a puncta câteva din
implicaþiile fiscale ce pot apãrea în cazul
divizãrilor, contribuþiilor la capitalul social al altor entitãþi juridice ºi al fuziunilor. Acestea sunt, în fapt, formele cel
mai des întâlnite de restructurare.
1. Divizarea este operaþiunea prin
care o societate transferã mai multor societãþi, existente ºi/sau nou-constituite
parte sau în totalitate patrimoniului sãu, în
schimbul repartizãrii cãtre acþionarii
societãþii divizate de acþiuni la societãþile
beneficiare ºi, eventual, al unei plãþi în
numerar de maximum 10% din valoarea
nominalã a acþiunilor astfel repartizate.
Consideraþii fiscale –
impozitul pe profit/dividende

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, divizarea este neutrã fiscal atât
timp cât aceastã operaþiune are substanþã
economicã, iar scopul principal al acestei
reorganizãri nu este evaziunea fiscalã ori
evitarea plãþii unor impozite, ºi acþionarii
societãþii divizate beneficiazã de o distribuire proporþionalã a titlurilor de participare la persoanele juridice cãtre care

au fost transferate activele ºi pasivele.
Deci, atât timp cât se pãstreazã identicã structura acþionariatului din societatea divizatã ºi în societãþile succesoare,
transferul activelor ºi pasivelor nu se va
trata ca un transfer impozabil („divizare
simetricã“). În acelaºi timp, distribuirea
de acþiuni în legãturã cu divizarea nu se
va trata ca ºi o distribuþie de dividende. În
situaþia unei divizãri asimetrice (structura
acþionariatului este diferitã de cea a companiei iniþiale), transferul poate genera
implicaþii fiscale semnificative.
De asemenea, trebuie avutã în vedere
ºi poziþia fiscalã a companiei ce intrã în
procesul de divizare, cunoscut fiind faptul
cã o eventualã pierdere fiscalã se transferã
proporþional cu activitãþile transferate în
companiile succesoare. Situaþia provizioanelor ºi rezervelor care anterior au
fost deduse este un alt aspect ce trebuie
analizat, deoarece acestea pot deveni venituri impozabile la momentul divizãrii în
cazul în care societãþile beneficiare nu le
pot reconstitui la valoarea avutã înainte
de transfer.
Indiferent de valoarea contabilã a elementelor ce se transferã, este de reþinut cã
valoarea fiscalã a elementelor preluate de
societãþile succesoare va fi egalã cu valoarea fiscalã a acestora anterior divizãrii
în societatea divizatã. Astfel, deºi divizarea se face în baza unei evaluãri, rezul-

tatele acesteia nu reprezintã reevaluare ºi
nu sunt recunoscute din punct de vedere
fiscal.
Consideraþii fiscale – TVA

Divizarea nu va produce implicaþii
fiscale din punctul de vedere al TVA atât
timp cât ceea ce se transferã constituie o
ramurã de activitate, capabilã sã funcþioneze în mod independent. În acest sens,
transferul reprezintã, în fapt, un transfer
de activitate care sã vizeze atât activele ºi
pasivele aferente, dar ºi personalul implicat în activitatea respectivã, lista cu clienþii ºi furnizorii, precum ºi contractele aferente, know-how-ul fãrã de care desfãºurarea activitãþii respective nu se poate
realiza.
În caz contrar, operaþiunea respectivã
va intra în sfera de aplicare a TVA.
2. Contribuþia la capitalul social al
unei societãþi reprezintã o altã formã de
restructurare a afacerilor prin care o persoanã contribuie cu active/acþiuni la capitalul social al unei societãþi în schimbul
unor titluri de participare la acea societate.
În ceea ce priveºte contribuþia cu acþiuni la capitalul social al unei societãþi,
unele discuþii pot fi generate de forma
societãþii la care se poate face un astfel de
aport. Astfel, având în vedere cã aporturile cu creanþe sunt permise la societãþile
pe acþiuni, nefiind admise la societãþile cu
rãspundere limitatã, societãþile pe acþiuni
constituite prin subscripþie publicã ºi
societãþile în comanditã pe acþiuni, iar
acþiunile pot fi vãzute ca un drept de creanþã al acþionarilor împotriva companiei,
se poate pune sub semnul întrebãrii
reuºita din punct de vedere juridic a unei
contribuþii cu acþiuni la alte tipuri de societãþi (ex. societatea cu rãspundere limitatã) decât cele menþionate.
Consideraþii fiscale –
impozitul pe profit

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, contribuþia cu active la capitalul
social al unei societãþi nu cade sub incidenþa impozitului pe profit ori al impozitului pe venit atât timp cât aceastã operaþiune are substanþa economicã ºi respectã
condiþiile generale - scopul principal al
acestei reorganizãri nu este evaziunea fiscalã ori evitarea plãþii unor impozite.
Trebuie menþionat faptul cã valoarea
fiscalã a activelor primite de societate
este egalã cu valoarea fiscalã a acelor active la persoana care contribuie cu activul.
În acelaºi timp, valoarea fiscalã a titlurilor
de participare emise este egalã cu valoarea fiscalã a elementelor contribuite.
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Consideraþii fiscale – TVA

Din punctul de vedere al TVA, ºi în
cazul contribuþiei cu active la capitalul
social al unei societãþi, operaþiunea respectivã nu va intra în sfera de aplicare a
TVA atât timp cât se transferã o ramurã de
activitate capabilã sã funcþioneze în mod
independent. În ceea ce priveºte contribuþia cu acþiuni, aceastã operaþiune nu
intrã în sfera de aplicare a TVA.
3. Fuziunea este o operaþiune care se
poate realiza, în principal, prin douã modalitãþi:
 fuziune prin absorbþie: una sau mai
multe societãþi (societãþi absorbite) sunt
dizolvate fãrã a intra în lichidare ºi transferã totalitatea patrimoniului lor unei alte
societãþi (societate absorbantã) în schimbul repartizãrii cãtre acþionarii societãþii/societãþilor absorbite de acþiuni la societatea absorbantã ºi, eventual, al unei
plãþi în numerar de maximum 10% din
valoarea nominalã a acþiunilor astfel
repartizate;
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 fuziune prin contopire: mai multe
societãþi sunt dizolvate fãrã a intra în lichidare ºi transferã totalitatea patrimoniului lor unei societãþi pe care o constituie
cu aceastã ocazie, în schimbul repartizãrii
cãtre acþionarii lor de acþiuni la societatea
nou-constituitã ºi, eventual, al unei plãþi
în numerar de maximum 10% din valoarea nominalã a acþiunilor astfel repartizate.
În general, dacã pentru operaþiunea ce
urmeazã a se implementa existã substanþã/motivaþie economicã ºi se respectã
condiþiile generale impuse reorganizãrilor
(nu are ca scop principal evaziunea fiscalã
ori evitarea plãþii unor impozite), aceasta
beneficiazã de un tratament neutru din
punctul de vedere al impozitului pe profit
ºi al TVA.
O atenþie aparte trebuie acordatã modului în care este organizatã fuziunea
întrucât, în funcþie de varianta aleasã, pot
apãrea consecinþe fiscale semnificative. O
primã analizã din punct de vedere fiscal în

luarea deciziei – Care este compania
absorbantã? – vizeazã poziþia fiscalã a
societãþilor implicate în fuziune. Astfel,
având în vedere cã pierderea fiscalã înregistratã de societatea absorbitã nu poate
fi recuperatã de cãtre societatea absorbantã, poate cã este de preferat ca societatea absorbantã sã fie cea care la momentul fuziunii este în poziþie de pierdere
fiscalã.
Dar acest criteriu nu este definitoriu în
luarea deciziei – Care este compania
absorbantã? – deoarece rãspunsul la
aceastã întrebare poate fi luat ºi în baza
altor considerente.
Astfel, în cazul în care societãþile implicate în fuziune deþin împrumuturi luate
de la alte persoane decât instituþii bancare
ºi financiare non-bancare, un alt considerent ce trebuie avut în vedere este gradul
de îndatorare al companiei absorbante.
Pentru determinarea acestuia se pot face
simulãri ale diverselor variante de fuziune
ºi bineînþeles cã din punct de vedere fiscal
varianta favorabilã va fi aceea în care
gradul de îndatorare rezultat este sub trei
(3).
În acelaºi timp, trebuie analizatã ºi
posibilitatea reconstituirii rezervelor ºi
provizioanelor anterior deduse din societatea/societãþile absorbite în societatea
absorbantã în funcþie de valoarea primei
de fuziune. Dacã reconstituirea acestora
nu este posibilã, atunci valoarea rezervelor ºi provizioanelor anterior deduse
ºi nereconstituite va intra sub incidenþa
impozitului pe profit.
Mai mult, în situaþia în care societatea
absorbitã deþine proprietãþi imobiliare,
transferul acestora în societatea absorbitã
poate presupune plata unor taxe notariale
cu efect direct în volumul disponibilitãþilor bãneºti - de aceea un alt criteriu în alegerea companiei absorbante poate fi dat ºi
de existenþa/inexistenþa unor proprietãþi
imobiliare.
ªi nu în ultimul rând, trebuie avute în
vedere aspectele operaþionale ale activitãþilor ce urmeazã a fi realizate de cãtre
compania absorbantã. Astfel, în cazul în
care activitatea societãþii absorbite presupune anumite autorizaþii de mediu ori alte
certificãri, se poate dovedi costisitor în
practicã obþinerea unei noi autorizaþii/certificãri pentru societatea absorbantã.
În concluzie, nu existã o soluþie general valabilã pentru toate procesele de reorganizare la nivel naþional al grupurilor ºi
liniilor de afaceri. Operaþiunile pot fi
complexe ºi solicitante, dar alternativa,
respectiv prezervarea status quo-ului, se
poate dovedi o soluþie consumatoare de
resurse, în special financiare.|
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Sfaturi practice pentru
vreme de crizã financiarã
R ALUCA D OBRE

Câþi dintre noi nu se întreabã în prezent dacã este oportun sã se mai împrumute pentru a-ºi cumpãra casã? Sau cei
care au ceva bani strânºi se întreabã ce sã
facã cu ei, sã îi depunã la bancã sau sã investeascã? În ce sã investeascã, în terenuri, în case sau pe bursã? Iar cei care au
deja credite în derulare – or sã vinã vremuri chiar mai grele?
Un lucru este clar: în vremuri de crizã
trebuie sã adoptãm mãsuri de crizã în ceea
ce priveºte bugetul familiei. Instaurarea ºi
respectarea unor mãsuri de austeritate de
cãtre întreaga familie poate fi cea mai
bunã soluþie în contextul pe care îl traversãm: cheltuieli cât mai reduse, datorii plãtite la timp ºi, pe cât posibil, bani puºi
deoparte. Pentru cã investiþiile extravagante nu-ºi au locul acum.

citanþilor. Foarte mulþi dintre cei care au
contractat credite cu ipotecã sau de nevoi
personale simple au beneficiat, prin pachete promoþionale, de linii de credit. În
vremuri tulburi, promoþia poate deveni o
adevãratã povarã pentru buzunarul beneficiarului. Specialiºtii recomandã închiderea liniilor de credit, cel puþin pânã la redresarea situaþiei.
Un alt sfat este plãtirea facturilor la
timp pentru a se evita penalizãrile. Deºi
acestea nu sunt foarte mari, alãturate la
alte cheltuieli pot afecta bugetul unei

Sunt persoane care se gândesc serios
la o refinanþare. Momentul nu poate fi
unul mai nepotrivit decât acesta. Costurile
creditului sunt mult superioare celor din
urmã cu 12 luni, se apropie de valorile din
urmã cu 2-3 ani. O refinanþare în aceastã
perioadã nu ar aduce avantaje, ci din contra, cheltuieli suplimentare.

Investiþi prudent
În prezent, guvernele lumii au majorat
plafonul de garantare a depozitelor bancare. Dacã alegeþi sã vã comasaþi depozi-

Regulã de aur:
reduceþi cheltuielile
Eliminarea cheltuielilor inutile la care
se poate renunþa reprezintã cea mai bunã
soluþie pentru a economisi bani pentru
eventuale vremuri mai grele. ªi aveþi de
unde economisi: vacanþele exotice mai
pot fi amânate cu un an, nu este neapãrat
nevoie sã vã reînnoiþi maºina în perioada
imediat urmãtoare ºi, cu siguranþã, cu garderoba actualã vã descurcaþi la fel de bine
ca ºi cu o alta nouã. Puteþi la fel de bine sã
mai lãsaþi maºina din când în când acasã
ºi sã mergeþi cu mijloacele de transport în
comun. Economii serioase puteþi face
dacã veþi folosi, pentru retragerile de numerar, ATM-urile bãncii cãreia îi sunteþi
client, iar pentru cumpãrãturi, magazinele
partenere. Astfel, nu veþi plãti comisioane
la retragere sau dobânzi la cumpãrãturi.
Dacã aveþi deschise mai multe carduri de
economii sau conturi curente, este de preferat sã le închideþi ºi sã rãmâneþi cu unul
singur. Pentru cã bãncile percep comisioane ºi pentru administrarea acestor
instrumente.

Reduceþi datoriile lunare
ºi evitaþi penalizãrile
Pânã nu demult, cardul de credit putea
fi considerat cel mai bun prieten al omului. Românii începuserã sã devinã conºtienþi de avantajele acestui instrument financiar în ultima perioadã, iar bãncile au
împãrþit generoase finanþare tuturor soli-

gospodãrii. Mai mult, dacã scadenþa trece
ºi, de exemplu, curentul este tãiat, trebuie
plãtitã ºi taxa de reinstalare.

Plãtiþi cu responsabilitate
ratele la credite
Dacã aveþi un credit în derulare,
atunci cu siguranþã cã deja plãtiþi ratã mai
mare cu 10, pânã la 40% pentru suma împrumutatã. Situaþia nu este prea plãcutã,
însã cea mai bunã soluþie pentru dumneavoastrã este sã aplicaþi sfaturile de mai
sus pentru a reduce cheltuielile neimportante, iar cu banii rezultaþi sã achitaþi datoria lunarã la bancã. Iar dacã vã încearcã
un sentiment de disconfort, amintiþi-vã cã
suma împrumutatã a folosit la cumpãrarea
casei mult dorite sau la renovarea ºi mobilarea vechiului apartament.

tele într-o singurã instituþie, s-ar putea sã
fiþi obligat sã le redistribuiþi în mai puþin
de un an. Jucaþi dupã vechile reguli – nu
depozitaþi peste suma garantatã în aceeaºi
bancã, cel puþin pânã nu va deveni clar cã
plafonul maxim de garantare va fi permanentizat ºi dupã trecerea crizei. În vremuri
ca acestea, una dintre principalele griji ale
oamenilor trebuie sã fie siguranþa banilor.
Aceºtia nu trebuie bãgaþi la ciorap sau sub
saltea. Ar fi o soluþie nepotrivitã, deoarece
i-ar „eroda“ rapid inflaþia. Soluþia recomandatã de analiºti este depozitul bancar.
O soluþie bunã pentru fructificarea
economiilor o reprezintã achiziþionarea
de titluri de stat. Iar dacã aveþi o parte din
economii în acþiuni pe Bursã, încercaþi sã
nu le vindeþi acum ºi aºteptaþi cotaþii mai
bune.|
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Interviu

Alexander Milcev:

„Nu trebuie uitat cã,
pe lângã riscuri, orice crizã
prezintã ºi oportunitãþi.
Cei care vor ºti cum sã profite de aceste oportunitãþi vor ieºi cei mai
câºtigaþi la urma urmei”
R ALUCA D OBRE

Criza financiarã s-a instalat ºi în
România, astfel cã provocarea cea mai
mare pentru companii în 2009 o reprezintã supravieþuirea, nicidecum profitul.
Probabil cã cele mai multe dintre companii vor lua în considerare reorganizarea
sau restructurarea afacerii. Apoi, cu siguranþã, foarte multe dintre acestea vor avea
probleme cu finanþarea ºi vor încerca sã
identifice surse alternative de atragere de
capital bãnesc. Vor fi companii care vor
opta pentru restructurarea activitãþii ºi
pentru aceastã operaþiune vor avea nevoie de consultanþã specializatã. Odatã cu
restructurarea, companiile ar trebui sã
aibã în vedere ºi optimizarea fiscalã.
Despre toate aceste aspecte, ºi chiar mai
multe, a acceptat sã vorbeascã domnul
Alexander Milcev, Partner, Ernst &
Young Romania.
Contextul actual este suficient de
„motivant“ pentru ca managementul unei companii sã hotãrascã
reorganizarea afacerii? Care sunt
semnalele ce ar trebui sã conducã
la decizia reorganizãrii companiei?

Alexander Milcev este Partner în cadrul departamentului de Asistenþã Fiscalã al firmei
Ernst & Young în România. Cu o experienþã profesionalã de peste 11 ani, Alexander
Milcev este specializat în consultanþã fiscalã în legãturã cu taxele ºi impozitele aplicate
corporaþiilor ºi grupurilor de întreprinderi, atât în România, cât ºi la nivel internaþional.
De asemenea, dl. Milcev conduce echipa de consultanþã în preþuri de transfer a firmei
Ernst & Young în România.
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Alexander Milcev: Poate fi într-adevãr un moment propice pentru o reorganizare. Pânã acum oamenii de afaceri au
avut alte prioritãþi – gen creºterea cotei de
piaþã, lansarea noilor produse, asigurarea
profitabilitãþii. Însã în contextul actual
prioritãþile multor companii s-au modificat: lichiditãþile ºi structura costurilor au
devenit mult mai importante. În aceste
condiþii, asemenea companii sunt puse în
situaþia de a regândi propriul model de
afaceri ºi sã-ºi reorganizeze afacerea ca sã
reducã costurile ºi sã asigure un flux de
numerar suficient ca sã treacã peste aceastã perioadã cu acces dificil la finanþãri
bancare. Uneori, o asemenea reorganizare
a fost conceputã de ceva timp, însã s-a tot
amânat din cauza altor prioritãþi pânã

Interviu
acum, când amânarea poate deveni mai
contraproductivã ºi riscantã.
Care sunt cele mai uzitate modalitãþi de reorganizare a afacerii?

Alexander Milcev: Uneori, comasarea mai multor activitãþi permite atingerea
unor economii de scarã ºi reduceri de costuri - multe fuziuni între societãþi comerciale au loc din asemenea considerente.
Outsourcing-ul unor activitãþi non-core
(e.g. back-office) poate fi o modalitate
eficientã de reorganizare a activitãþii, care
sã permitã concentrarea pe activitãþi principale ºi deseori asociatã ºi cu o reducere
simultanã de costuri. În condiþii de crizã,
antreprenorii trebuie sã facã o analizã a
afacerilor desfãºurate ºi dacã una (sau
mai multe) din activitãþi se dovedeºte fãrã
perspectivã pe moment sau este greu de
finanþat, poate fi o idee bunã sã vândã
respectiva afacere ca sã reducã din presiunea financiarã ºi sã procure fonduri
pentru susþinerea activitãþilor pãstrate.
Pentru restructurare, companiile au
nevoie de consultanþã specializatã
sau pot coordona inhouse acest
proces? Dacã da, pânã la ce nivel
de complexitate?

Alexander Milcev: Reorganizarea
poate fi un proces extrem de complex cu
implicaþii financiare, operaþionale, de resurse umane etc. Deseori, o organizaþie nu
posedã în cadrul ei un set de cunoºtinþe
specializate care sã-i permitã sã imple-

menteze un asemenea proces fãrã ajutorul
extern. În asemenea situaþii e nevoie de
consultanþã de specialitate. Câteodatã va
fi nevoie chiar de mai mulþi consultanþi
specializaþi, întrucât nu orice firmã de
consultanþã are specialiºti în toate domeniile (în asemenea cazuri, un consultant de
obicei se ocupã ºi de coordonarea tuturor
pãrþilor implicate, i.e. face project management).
Prin reorganizare trebuie urmãritã
în mod expres ºi optimizarea fiscalã
sau aceasta este o rezultantã a
operaþiunii?

Alexander Milcev: Depinde foarte
mult de scopul reorganizãrii. Anumite
câºtiguri fiscale pot sã aibã loc - e.g. fuziunea unei societãþi permanent în poziþia
de rambursare a TVA cu altã societate
care este în poziþia de platã a TVA o sã
aibã drept rezultat o societate cu poziþia
de cashflow mai eficientã decât cele douã
separat înainte de fuziune.
Un alt exemplu: în cadrul fuziunilor,
firmele trebuie sã fie atente la efectele fiscale ale unei asemenea reorganizãri, întrucât sunt situaþii când e posibilã impozitarea unor rezerve prin simplul fapt cã o
societate se dizolvã ca urmare a fuziunii.
Aceastã impunere poate fi deseori evitatã,
însã abordarea fiscalã ºi contabilã trebuie
analizatã din timp.
În ceea ce priveºte finanþarea
activitãþii în perioada urmãtoare,

existã soluþii alternative în
contextul crizei financiare globale?
Care ar fi acestea?

Alexander Milcev: Cvasi-lipsa finanþãrii bancare pe piaþã pentru mulþi implicã
reducerea de costuri. Diminuarea cheltuielilor curente, amânarea sau renunþarea
la proiecte de investiþii bugetate înainte
etc sunt exemple de strategii alternative
de ameliorare a situaþiei de flux de numerar pentru multe firme pe piaþã. Va deveni
ºi mai importantã planificarea fiscalã, mai
ales cea legatã de TVA (fiind cea mai importantã taxã la bugetul de stat, în general
plãþi de TVA, afecteazã pe comercianþi în
mai mare mãsurã din punctul de vedere al
fluxului de numerar decât alte taxe ºi
impozite).
Având în vedere situaþia delicatã în
care ne aflãm, vã rugãm sã transmiteþi câteva sfaturi practice pentru managerii de companii.

Alexander Milcev: Recomandãri,
desigur, de a include multã prudenþã ºi
calcul în orice miºcare sau iniþiativã pe
care un manager o sã le aibã în urmãtoarea perioadã. Însã, nu trebuie uitat cã
pe lângã riscuri orice crizã prezintã ºi
oportunitãþi care nu existã în situaþii normale. Cei care vor ºti cum sã profite de
aceste oportunitãþi vor ieºi cei mai câºtigaþi la urma urmei. Aceastã perioadã poate fi foarte interesantã pentru investitori
care au disponibilitãþi ºi curajul de a investi în condiþii de piaþã foarte nesigurã.|
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Juridic

Ordonanþa de urgenþã
pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
În contextul în care, la nivelul Uniunii Europene, conform
orientãrilor recente determinate de noul cadru generat de „Strategia Lisabona“ revizuitã, cercetarea-dezvoltarea ºi inovarea sunt
considerate instrumentele cheie pentru creºterea competitivitãþii
economice ºi asigurarea dezvoltãrii pe termen lung, aceastã
orientare predominantã reflectându-se printr-o serie de decizii
majore la nivel politic, dintre care menþionãm fixarea þintei de
minimum 3% din PIB cheltuieli totale pentru CD pânã în anul
2010, din care minimum 2% din partea industriei, se impune
adoptarea de mãsuri fiscale care sã sprijine activitãþile în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii în România.
În domeniul impozitãrii nerezidenþilor, ca mãsurã de atragere
a veniturilor pe piaþa bancarã, s-a prevãzut ca venitul din dobânda la depozitele la termen ºi la instrumentele de economisire rea-

lizatã de persoanele fizice nerezidente sã nu reprezinte venit
impozabil în România.
Având în vedere cã prin modificarea Regulamentului
Comisiei nr. 2.454/2007 se creeazã posibilitatea operatorilor economici din Comunitate de a obþine o autorizaþie unicã pentru proceduri vamale simplificate, care permite acestora sã declare
într-un singur stat, respectiv statul de autorizare, toate importurile
efectuate într-o anumitã perioadã în diferite state membre, se
impune modificarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, referitoare la taxa pe valoarea adãugatã ºi accize,
pentru a se asigura în continuare încasarea acestor venituri la
bugetul de stat al României, în situaþia în care se depune declaraþia vamalã de import într-un alt stat membru, pentru bunurile
importate în România.

În vederea prevenirii propagãrii efectelor crizei economice mondiale în România,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituþia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã
ART. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se modificã ºi se completeazã
dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 19 se introduce un
nou articol, articolul 19.1, cu urmãtorul
cuprins:
„Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

Foto: ArhivaFoto.ro

ART. 19.1
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(1) La calculul profitului impozabil,
pentru activitãþile de cercetare-dezvoltare
se acordã urmãtoarele stimulente fiscale:
a) deducerea suplimentarã la calculul
profitului impozabil în proporþie de 20%
a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitãþi; deducerea suplimentarã se calculeazã trimestrial/anual; în cazul în care se
realizeazã pierdere fiscalã, aceasta se recupereazã potrivit dispoziþiilor art. 26;
b) aplicarea metodei de amortizare acceleratã ºi în cazul aparaturii ºi echipamentelor destinate activitãþilor de cercetare-dezvoltare.
(2) Stimulentele fiscale pentru cercetare-dezvoltare se acordã în condiþiile elaborãrii de cãtre Ministerul Educaþiei, Cer-

Juridic

cetãrii ºi Tineretului, cu avizul Ministerului Economiei ºi Finanþelor, a unei
scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
cercetarea-dezvoltarea ºi inovarea în condiþiile îndeplinirii dispoziþiilor prevãzute
de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
117/2006 privind procedurile naþionale în
domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr.
137/2007, ºi de Regulamentul (CE) nr.
800/2008 al Comisiei din 6 august 2008
de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaþa comunã în aplicarea art. 87 ºi 88 din Tratat (Regulament
general de exceptare pe categorii de ajutoare).“
2. Articolul 47 se abrogã.
3. La articolul 67, dupã alineatul (2) se
introduce un nou alineat, alineatul (2.1),
cu urmãtorul cuprins:
„(2.1) Prin excepþie de la dispoziþiile
alin. (2), veniturile sub formã de dobânzi
pentru depozitele la termen ºi/sau instrumentele de economisire realizate începând cu data de 1 ianuarie 2009 inclusiv
sunt venituri neimpozabile.“
4. La articolul 117, dupã litera j) se introduce o nouã literã, litera k), cu urmãtorul cuprins:
„k) dobânda la depozitele la termen
ºi/sau instrumentele de economisire, realizatã din România de persoanele fizice
rezidente în alte state decât cele ale Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2009.“
5. La articolul 140, alineatul (1) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
ART. 140

(1) Cota standard este de 19% ºi se
aplicã asupra bazei de impozitare pentru

operaþiunile impozabile care nu sunt scutite de taxã sau care nu sunt supuse
cotelor reduse.“
6. La articolul 140 alineatul (2), partea
introductivã se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
„(2) Cota redusã de 9% se aplicã
asupra bazei de impozitare pentru urmãtoarele prestãri de servicii ºi/sau livrãri de
bunuri“.
7. La articolul 140, dupã alineatul (2)
se introduce un nou alineat, alineatul (2.1)
cu urmãtorul cuprins:
„(2.1) Cota redusã de 5% se aplicã
asupra bazei de impozitare pentru livrarea
locuinþelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.
Terenul pe care este construitã locuinþa
include ºi amprenta la sol a locuinþei. În
sensul prezentului titlu, prin locuinþã livratã ca parte a politicii sociale se
înþelege:
a) livrarea de clãdiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi
utilizate drept cãmine de bãtrâni ºi de pensionari;
b) livrarea de clãdiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi
utilizate drept case de copii ºi centre de
recuperare ºi reabilitare pentru minori cu
handicap;
c) livrarea de locuinþe care au o suprafaþã utilã de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodãreºti, a cãror valoare,
inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depãºeºte suma de 380.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adãugatã, achiziþionate de orice persoanã necãsãtoritã sau
familie. Suprafaþa utilã a locuinþei este
cea definitã prin Legea locuinþei nr.
114/1996, republicatã, cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare. Anexele gospodãreºti sunt cele definite prin Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cota
redusã se aplicã numai în cazul locuinþelor care în momentul vânzãrii pot fi
locuite ca atare ºi dacã terenul pe care este
construitã locuinþa nu depãºeºte suprafaþa
de 250 mp, inclusiv amprenta la sol a
locuinþei, în cazul caselor de locuit individuale. În cazul imobilelor care au mai
mult de douã locuinþe, cota indivizã a terenului aferent fiecãrei locuinþe nu poate
depãºi suprafaþa de 250 mp, inclusiv
amprenta la sol aferentã fiecãrei locuinþe.
Orice persoanã necãsãtoritã sau familie
poate achiziþiona o singurã locuinþã cu
cota redusã de 5%, respectiv:
1. în cazul persoanelor necãsãtorite, sã
nu fi deþinut ºi sã nu deþinã nicio locuinþã
în proprietate pe care au achiziþionat-o cu
cota de 5%;
2. în cazul familiilor, soþul sau soþia sã
nu fi deþinut ºi sã nu deþinã, fiecare sau
împreunã, nicio locuinþã în proprietate pe
care a/au achiziþionat-o cu cota de 5%;
d) livrarea de clãdiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, cãtre primãrii
în vederea atribuirii de cãtre acestea cu chirie subvenþionatã unor persoane sau familii
a cãror situaþie economicã nu le permite accesul la o locuinþã în proprietate sau închirierea unei locuinþe în condiþiile pieþei.“
8. La articolul 146 alineatul (1), literele c) ºi d) se modificã ºi vor avea urmãtorul cuprins:
„c) pentru taxa achitatã pentru importul de bunuri, altele decât cele prevãzute
la lit. d), sã deþinã declaraþia vamalã de
import sau actul constatator emis de orgaianuarie 2009 |
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nele vamale, care sã menþioneze persoana
impozabilã ca importator al bunurilor din
punctul de vedere al taxei, precum ºi documente care sã ateste plata taxei de cãtre
importator sau de cãtre altã persoanã în
contul sãu. Importatorii care deþin o autorizaþie unicã pentru proceduri vamale
simplificate eliberatã de alt stat membru
trebuie sã deþinã o declaraþie de import
pentru TVA ºi accize;
d) pentru taxa datoratã pentru importul de bunuri efectuat conform art. 157
alin. (4) ºi (5), sã deþinã declaraþia vamalã
de import sau actul constatator emis de
organele vamale, care sã menþioneze persoana impozabilã ca importator al bunurilor în scopuri de taxã, precum ºi suma
taxei datorate. Importatorii care deþin o
autorizaþie unicã pentru proceduri vamale
simplificate eliberatã de alt stat membru
trebuie sã deþinã o declaraþie de import
pentru TVA ºi accize. De asemenea, persoana impozabilã trebuie sã înscrie taxa
pe valoarea adãugatã ca taxã colectatã în
decontul aferent perioadei fiscale în care
ia naºtere exigibilitatea;“.
9. La articolul 151.2, alineatul (5) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
„(5) Persoana care îl reprezintã pe importator, persoana care depune declaraþia
vamalã de import sau declaraþia de import
pentru TVA ºi accize ºi proprietarul bunurilor sunt þinuþi rãspunzãtori individual ºi
în solidar pentru plata taxei, împreunã cu
importatorul prevãzut la art. 151.1.“
10. La articolul 156.3 alineatul (5), litera a) se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
„a) pânã la data de 25 inclusiv a lunii
urmãtoare celei în care ia naºtere exigibilitatea operaþiunilor prevãzute la alin. (1),
(2) ºi (4);“.
11. La articolul 156.3, dupã alineatul
(8) se introduce un nou alineat, alineatul
(9), cu urmãtorul cuprins:
„(9) Importatorii care deþin o autorizaþie unicã pentru proceduri vamale simplificate eliberatã de alt stat membru trebuie sã depunã la organele vamale o declaraþie de import pentru TVA ºi accize la
data la care intervine exigibilitatea taxei
conform prevederilor art. 136.“
12. La articolul 157, alineatul (3) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
„(3) Taxa pentru importuri de bunuri,
cu excepþia importurilor scutite de taxã,
se plãteºte la organul vamal, în conformitate cu reglementãrile în vigoare privind
plata drepturilor de import. Importatorii
care deþin o autorizaþie unicã pentru proceduri vamale simplificate eliberatã de alt
stat membru trebuie sã plãteascã taxa pe
valoarea adãugatã la organul vamal pânã
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la data la care au obligaþia depunerii declaraþiei de import pentru TVA ºi accize.“
13. Dupã articolul 191 se introduce un
nou articol, articolul 191.1, cu urmãtorul
cuprins:
„Deplasarea unui produs accizabil în
regim suspensiv dupã ce a fost pus în
liberã circulaþie în procedurã vamalã simplificatã
ART. 191.1

(1) Deplasarea produselor accizabile
puse în liberã circulaþie de cãtre un importator care deþine autorizaþie unicã pentru
proceduri vamale simplificate, eliberatã
de autoritatea competentã din alt stat
membru, iar produsele sunt eliberate pentru consum în România, se poate efectua
în regim suspensiv, dacã sunt îndeplinite
urmãtoarele condiþii:
a) importatorul este autorizat de
autoritatea competentã din statul sãu pentru efectuarea de operaþiuni cu produse
accizabile în regim suspensiv;
b) importatorul deþine cod de accize în
statul membru de autorizare;
c) deplasarea are loc între:
1. un birou vamal de intrare din România ºi un antrepozit fiscal, un operator
înregistrat sau un operator neînregistrat
din România;
2. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat în alt stat membru
participant la aplicarea procedurii vamale
simplificate ºi un antrepozit fiscal, un
operator înregistrat sau un operator neînregistrat din România, miºcarea produselor accizabile fiind acoperitã de o procedurã de tranzit care începe la frontierã;
3. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat într-un stat membru
neparticipant la aplicarea procedurii vamale simplificate ºi un antrepozit fiscal,
un operator înregistrat sau un operator neînregistrat din România, miºcarea produselor accizabile fiind acoperitã de o procedurã de tranzit care începe la frontierã;
d) produsele accizabile sunt însoþite
de minimum 3 exemplare ale documentului administrativ de însoþire pentru situaþia prevãzutã la lit. c) pct. 1 sau ale documentului administrativ unic pentru situaþiile prevãzute la lit. c) pct. 2 ºi 3.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în
cazul importatorului înregistrat în România care deþine autorizaþie unicã pentru
proceduri vamale simplificate, eliberatã
de autoritatea vamalã din România, iar
produsele sunt eliberate pentru consum în
alt stat membru participant la aplicarea
procedurii vamale simplificate.
(3) Destinaþiile celor 3 exemplare ale
documentului administrativ de însoþire ºi

ale documentului administrativ unic sunt
cele prevãzute în normele aferente art.
187 ºi 191 din Hotãrârea Guvernului nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.“
14. La articolul 211, dupã alineatul (3)
se introduce un nou alineat, alineatul (4),
cu urmãtorul cuprins:
„(4) În cazul produselor provenite din
operaþiuni de import efectuate de un
importator care deþine autorizaþie unicã
pentru proceduri vamale simplificate eliberatã de alt stat membru, acesta are obligaþia de a depune la autoritatea vamalã
declaraþia de import pentru TVA ºi accize.
Exigibilitatea accizei intervine la data
înregistrãrii declaraþiei de import pentru
TVA ºi accize.“

ART. II
Scutirea impozitului pe dividendele
reinvestite
(1) Dividendele reinvestite începând
cu 2009, în scopul pãstrãrii ºi creºterii de
noi locuri de muncã pentru dezvoltarea
activitãþii persoanelor juridice române distribuitoare de dividende, conform obiectului de activitate al acestora înscris la
Oficiul Naþional al Registrului Comerþului, sunt scutite de la plata impozitului pe
dividende.
(2) Sunt scutite de la plata impozitului
pe dividende ºi dividendele investite în
capitalul social al altei persoane juridice
române, în scopul creãrii de noi locuri de
muncã, pentru dezvoltarea activitãþii
acesteia, conform obiectului de activitate
înscris la Oficiul Naþional al Registrului
Comerþului.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) ºi (2) se aprobã prin ordin al
ministrului economiei ºi finanþelor ºi al
preºedintelui Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã.

ART. III
Prezenta ordonanþã de urgenþã intrã în
vigoare la 1 ianuarie 2009, cu excepþia
prevederilor art. I pct. 5 - 7, care intrã în
vigoare la data de 15 decembrie 2008.

ART. IV
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie
2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi cu modificãrile ºi
completãrile aduse prin prezenta ordonanþã de urgenþã, se va republica dupã
aprobarea acesteia prin lege, dându-se
textelor o nouã numerotare.|
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Perspective optimiste ale
comerþului electronic în România
Alãturi de echipa Link 2 eCommerce,
Autoritatea Naþionalã pentru Comunicaþii
a realizat un interesant studiu privind situaþia comerþului electronic în Romania.
Potrivit ANC, chestionarele au fost aplicate online, în perioada septembrie-octombrie 2008 ºi au avut 6.095 de respondenþi din rândul utilizatorilor de internet ºi
51 din rândul magazinelor online. Concluziile studiului sunt urmãtoarele:

Piaþa de comerþ electronic
 În ceea ce priveºte volumul plãþilor
online realizate cu cardul, existã o discrepanþã majorã între raportãrile RomCard ºi
cele ale Visa, diferenþã care se explicã
prin faptul cã majoritatea tranzacþiilor
online au fost efectuate cu carduri non-3D
Secure. Cu alte cuvinte, internauþii români efectueazã tranzacþii fãrã a avea cardurile înrolate ºi activate în 3D Secure.
Din cauza diferenþelor mari dintre raportãrile RomCard ºi cele ale Visa, este
aproape imposibil de estimat care este valoarea realã a pieþei de comerþ electronic.
 Conform estimãrilor Link 2 eCommerce ºi RomCard, în cursul anului 2008

se vor înregistra plãþi online cu cardul sub
3D Secure în valoare de aproximativ 60
de milioane de euro.
 În momentul de faþã, aproape 5%
din site-urile care funcþioneazã în România sunt destinate activitãþilor de comerþ
electronic. Aceastã raportare este doar numericã ºi nu þine cont de credibilitate,
cifrã de afaceri sau alþi indicatori.
 Se poate remarca în fiecare an o
creºtere deosebitã a interesului magazinelor pentru a vinde anumite segmente de
produse. În 2007 s-au lansat cu precãdere
magazine care comercializeazã laptopuri,
produse de papetãrie, reþelisticã, software,
jucãrii, auto, încãlþãminte, audio, video
sau muzicã. În 2008, predominã lansarea
de magazine cu computere, telefoane, filme, artã, industrial, auto ºi îmbrãcãminte.
 Numãrul magazinelor online care
vor comercializa produse va continua sã
creascã cu 50% pe an în anii 2009-2011,
ajungând la 3.000 de magazine funcþionale care vor desfãºura curent activitãþi comerciale pe internet. Creºterea poate fi
susþinutã de evoluþia numãrului de conexiuni la internet, creºterea accesului

broadband, cunoaºterea legislaþiei privind
comerþul electronic sau creºterea încrederii utilizatorilor de internet în comerþul
online.
 În momentul de faþã România urmeazã trendul mondial în care cele mai
multe produse oferite la vânzare de magazinele online sunt cele de tehnologie (plus
diverse gadget-uri) ºi comunicaþii. Produsele „puternice“ (jocuri, jucãrii, flori, ceasuri, bilete) fac obiectul activitãþii a abia
30% din magazinele online din România.
Cultura (cartea ºi informaþia) se comercializeazã în doar 10% din totalul magazinelor, la fel produsele de vestimentaþie
ºi modã. În perioada 2008-2009 produsele din domeniul tehnologiei informaþiei
vor domina în vitrinele online.
 În ceea ce priveºte distribuþia geograficã a magazinelor în România studiul
a reiterat faptul cã marile centre comerciale, care au ºi un numãr mare de utilizatori de internet, conduc detaºat. Bucureºtiul (inclusiv judeþul Ilfov) conduce cu un
procent de 64% din piaþã, în timp ce judeþele care urmeazã în clasament sunt la o
distanþã considerabilã.
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 Cea mai mare parte a magazinelor
din România NU folosesc sistemele de
securitate oferite de 3D Secure ºi merg pe
varianta clasicã SSL.

Date rezultate din chestionare
 Majoritatea respondenþilor care au
cumpãrat de pe internet a fãcut acest lucru
din magazinele online româneºti ºi doar
3% dintre ei susþin cã au cumpãrat exclusiv de la magazinele online din strãinãtate.
Acest lucru înseamnã cã internauþii români care cumpãrã online nu au o problemã de încredere în site-urile de comerþ
electronic autohtone.
 Dintre cei care cumpãrã online,
majoritatea respondenþilor achiziþioneazã
produse IT&C, 1.129 de respondenþi spunând cã au cheltuit peste 2.000 de lei în
magazinele online româneºti de IT&C pe
parcursul ultimului an.
 Persoana care cumpãrã pe internet
are un venit mai mare ºi are studii superioare. Media veniturilor necumpãrãtorilor este 1.072 RON/lunã, pe când cea a
cumpãrãtorilor este 1.945 RON/lunã.
 72.06% dintre cei care au cumpãrat
online în ultimele 12 luni au revenit ca sã
achiziþioneze noi produse de la acelaºi magazin de pe internet, devenind clienþi fideli.
 Cifrele rezultate din chestionarul
aplicat de echipa Link2ecommerce redau
faptul cã un numãr important dintre cei
care au cumpãrat online (21.41%) au avut
probleme cu magazinele online.
 1.797 de respondenþi care au spus cã
nu au cumpãrat niciodatã online motiveazã acest lucru prin „lipsa încrederii în a
cumpãra de pe internet“, fie pentru cã nu
au încredere cã produsele din magazinele
online corespund realitãþii, fie pentru cã le
este teamã sã nu fie fraudaþi.
 O majoritate covârºitoare dintre cei
care spun cã nu au cumpãrat online viziteazã relativ frecvent site-urile de comerþ
electronic.
 Rata de rãspuns la chestionarul
adresat pe internet magazinelor online a
fost micã, interesul acestora pentru aspectele legate de reglementare fiind scãzut.
 Un procent destul de mic dintre
magazinele online mizeazã pe comerþul
electronic ca unicã modalitate de existenþã a afacerii. Jumãtate dintre deþinãtorii de
magazine online spun cã acestea sunt o
prelungire fireascã a afacerii lor din comerþul clasic, prin atacarea unui nou segment de public de pe internet.
 Reprezentanþii magazinelor declarã
cã îºi considerã clienþii care cumpãrã
online „clienþi experimentaþi” ºi comunicã
cu aceºtia în mare parte prin intermediul
newsletterului. Majoritatea magazinelor
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considerã newsletterul un instrument eficient de comunicare.
 Deºi afacerile online pot pãrea speculative, managerii care au rãspuns la
chestionar demonstreazã cã nu e aºa prin
procentul profitului reinvestit, care ajunge
la o medie de 80%. Acest lucru demonstreazã cã existã încredere în comerþul online ºi cã se investeºte major în acest tip
de afaceri.
 Hãþiºul de autoritãþi care par sã aibã
atribuþii în domeniul comerþului electronic este una din chestiunile care nu sunt
uºor de desluºit pentru comercianþii
online din România. Apar ca organisme

care reglementeazã domeniul Ministerul
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei
cu 41%, Asociaþia Naþionalã pentru
E-Commerce cu 31,37% ºi Asociaþia pentru Protecþia Consumatorului cu 19%.
 Doar 21% dintre magazinele respondente declarã cã ºtiu normele juridice care
se aplicã activitãþii de e-commerce, respondenþii fiind informaþi de consilierul
juridic (avocat, consultant etc.), iar un
alarmant 20% au bifat rãspunsul „Nu
m-au interesat niciodatã“.
 Existã nevoia de promovare a comerþului electronic la nivel naþional, în
special cãtre consumatori.|
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