
Bel Rom a mai luat 3 mil. de euro din parcul de retail
<i>Compania Bel Rom, cu actionariat belgian, fostul proprietar al parcului de retail de la Sibiu, a primit 3
milioane de euro din restituiri de TVA, pentru activitatea parcului de retail din 2006. </i><br />  <br /> 
Potrivit Directiei Generale a Finantelor Publice Sibiu, suma exacta restituita, din TVA, se ridica la 10, 4
milioane de lei. Mai mult, societatea a ales sa isi schimbe sediul fiscal din Sibiu in Bucuresti, cu putin
timp inaintea platii impozitului pe profit. Potrivit sumelor inaintate de oficialii Bel Rom, investitia in
parcul european de retail s-a ridicat la 50 de milioane de euro. De asemenea, Bel Rom a vandut parcul de
retail, catre fondul britanic de investitii North Real Estate Opportunities (NRE), pentru suma de 83
milioane de euro. In aceste conditii, valoarea impozitului pe profit, calculat la procentul de 16 la suta, este
de 5,28 de milioane de euro, bani pe care societatea ar trebui sa ii verse in la Directia Finantelor Sibiu.
Potrivit directorului DGFP Sibiu, Grigore Popescu, societatea Bel Rom a trimis o instiintare catre
directie, la inceputul acestei luni, printr-o societatea de avocatura, in care informeaza ca face demersuri
pentru mutarea sediului fiscal la Bucuresti. Instiintarea vine la doua saptamani dupa ce DGFP Sibiu a
trimis o nota societatii privind o inspectie fiscala.  "Nu stim care este motivatia lor. Cert este ca termenul
pentru plata impozitului nu a expirat" , a declarat Grigore Popescu. <br />  European Retail Park Sibiu a
fost inaugurat pe 17 noiembrie si gazduieste magazine precum Real Hypermarket, Baumax si Media
Galaxy. De asemenea, mall-ul Promenada, cu o suprafata de 10.000 de metri patrati, dezvoltat in cadrul
parcului de retail, grupeaza magazine precum Benetton, Lee Cooper, Adidas,Levi's si Kenvelo.<br /> 
<br />  BelRom este o companie controlata de un grup de investitori belgieni, reprezentati de Carl
Decoopman, Steven Vandenbosse si Hendrik Danneels. In total, Belrom este dispus sa investeasca circa
500 de milioane de euro in zece complexuri comerciale, in Romania. Carl DeCoopman a anuntat, la
sfarsitul anului trecut, ca urmatoarele parcuri de retail asemanatoare ca suprafata si volum de investitii cu
cel de la Sibiu vor fi construite la Targu-Mures, Bacau, Braila si Deva.  "Celelalte locatii le vom face
publice pe parcurs" , a preciza DeCoopman, care a adaugat ca parcurile din Targu-Mures si Bacau vor fi
inaugurate in septembrie 2007.<br />  <br />  Laurentiu PARNIC
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