
Totusi, va fi amnistie fiscala, dar in 2007
Aproximativ 75.000 de miliarde lei, reprezentand datoriile restante catre bugetul general consolidat
inregistrate de 91 de societati de stat la 31 decembrie 2002, vor fi "inghetate" intr-un amplu program de
restructurare. Mihai Tanasescu, ministrul Finantelor, sustine ca nu este vorba de o amnistie fiscala, ci de
un sistem de acordare a unor ajutoare de stat, care in esenta consta in "inghetarea" arieratelor (ceea ce
inseamna ca la datoriile inregistrate la sfarsitul anului trecut nu se vor mai aplica majorari si penalitati de
intarziere) pentru a permite conducerilor celor 91 de societati selectate sa revina pe linia de plutire prin
aplicarea unor programe de restructurare, fara a mai fi impiedicate de balastul datoriilor istorice. "Ieri am
primit de la Consiliul Concurentei un punct de vedere la ordonanta pe care o pregatim si care stabileste o
serie de conditionalitati sa nu se mai repete acordarea unor astfel de ajutoare, sa se incadreze intr-un
anumit cuantum fata de cifra de afaceri s. a.m.d.", a declarat Mihai Tanasescu. El a adaugat ca nimeni nu
interzice ca intr-o tara sa se acorde ajutoare de stat, atat pentru datoriile bugetare, cat si pentru cele
comerciale. In context, Tanasescu a dezvaluit ca in curand va fi modificata si Legea concurentei, urmand
ca Oficiul Concurentei (subordonat Finantelor) si Consiliul Concurentei (subordonat Parlamentului) sa fie
desfiintate, iar locul lor sa fie luat de o institutie independenta. Oficiali din minister au precizat insa clar
ca dupa "inghetarea" datoriilor va urma amnistia fiscala. "Daca vor dovedi ca sunt viabile, in conditiile in
care aceste societati vor fi la zi cu platile curente, la 1 ianuarie 2007, li se vor anula toate arieratele. Pana
atunci insa acestea trebuie sa urmeze foarte strict programele de restructurare. Unele se vor privatiza, iar
altele se vor inchide daca nu pot functiona nici cu ajutoare de stat", au declarat surse din Ministerul
Finantelor. Potrivit surselor citate, aceasta metoda este o modalitate de a clarifica problemele unor
sectoare economice care nu au trecut inca printr-un proces de restructurare. Oficialii citati au mai spus ca
majoritatea tarilor europene si-au rezolvat probleme similare in acest fel. Mihai Tanasescu, ministrul
Finantelor, a mai spus ca cele 91 de societati se afla in subordinea Ministerului Economiei, APAPS,
Ministerului Transporturilor si Ministerului Comunicatiilor. O parte dintre societati se regasesc in randul
companiilor monitorizate, conform Ordonantei 79/2000, lista fiind completata cu 18 CET-uri.

Pagina 1 / 1


