
 Emisiune de obligatiuni de un miliard de euro, anul viitor
Mihai Tanasescu, ministrul finantelor, s-a aratat ieri optimist in ceea ce priveste atingerea nivelului de
deficit bugetar stabilit pentru acest an, de 2,7% din PIB, mai ales ca ministerele au efectuat deja
cheltuielile programate. Si in ceea ce priveste incasarile, lucrurile par sa mearga la fel de bine, Finantele
fiind pregatite sa colecteze veniturile intr-un cont tranzitoriu deschis la Banca Nationala, astfel incat
acestea sa fie inregistrate ca venituri pentru 2004. "Daca incasarile merg asa de bine ca acum, vom
efectua si aceasta operatiune. Oricum, scadentele pentru veniturile ridicate vor fi dupa data de 25
decembrie", a explicat Tanasescu. El a mai anuntat ca masurile de politica bugetara care vor fi adoptate
anul viitor vor duce la diminuarea deficitului de cont curent cu 0,5%-0,6% din PIB , fata de nivelul
estimat de 6,5% din PIB la finele acestui an. Tanasescu a mai afirmat ca Finantele se vor imprumuta de
sume mai mari de pe piata interna atunci cand aceasta va oferi conditii mai bune si a precizat ca o parte a
deficitului bugetar pentru 2004 va fi finantata printr-o emisiune de obligatiuni de un miliard de euro pe
pietele internationale. Editurile ar putea fi ajutate sa faca fata, in primele luni ale lui 2004, Codului
Fiscal, care prevede aplicarea cotei TVA de 9% la vanzarile de carte. Astfel, dupa cum s-a concluzionat la
intalnirea dintre ministrul finantelor si editori, vanzarile de carte se vor desfasura in continuare in regim
de consignatie, dar numai pe baza unui contract identic cu cel din Legea consignatiei. Editorul va fi
obligat sa emita facturi pana cel tarziu in ultima zi a lunii pentru marfa vanduta in luna respectiva, iar
editurile si-ar putea deduce TVA pentru bunurile achizitionate in ultimele trei luni ale acestui an.
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