
Profitul reinvestit, scutit de impozit. Tardiv
Firmele nu vor mai plati impozit pe profitul reinvestit, masura vazuta ca pozitiva de mediul de afaceri,
dar si ca una tardiva.

 Neimpozitarea profitului reinvestit va intra in vigoare dupa modificarea codului fiscal, in termen de circa
o luna, potrivit declaratiei date, pentru Mediafax, de catre presedintele Consiliului National pentru
intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania, Ovidiu Nicolescu. Masura, descrisa ca fiind una de
combatere a efectelor crizei economice, va aduce beneficii reale firmelor abia in 2010. "Este o masura
buna, dar tardiva. Ea trebuia introdusa acum patru ani de zile, cand a promis fostul guvern, Tariceanu.
 Rezultatele financiare ale anului trecut se incheie pana la 31 martie, anul acesta. Iar cele pentru anul in
curs, la 31 martie 2010, ceea ce inseamna ca abia anul viitor vor fi efecte ale acestei masuri. Pentru 2008,
multe firme nici nu ar avea ce profit sa reinvesteasca, pentru ca multe dintre ele au pierdut foarte mult in a
doua parte a anului trecut", spune Florin Balan, directorul firmei Pralin Cisnadie, producatorul celebrelor
praline.

 "Firma noastra a mers foarte bine anul trecut, cam pana la jumatate, cand situatia a inceput sa se schimbe
treptat", precizeaza Stefan Almasan, directorul Flaro Sibiu.

 Neimpozitarea profitului reinvestit va fi inclusa in programul anticriza care urmeaza sa fie adoptat de
Guvern. Adoptarea acestei facilitati va determina un minus bugetar de 3,44 miliarde lei (0,59% din PIB),
conform estimarilor din pachetul de masuri anticriza. Reprezentantii Ministerului Finantelor Publice au
promis partenerilor sociali, in urma cu o saptamana, ca vor rescrie Codul Fiscal cu toate modificarile,
inclusiv cele privind masurile anticriza, si vor republica legea pana la 31 martie. Actualul Cod Fiscal are
la baza Legea numarul 571 din 2003, care a fost modificata in acest interval prin 20 de ordonante de
urgenta.
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