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Eliminarea impozitului de 3% duce microîntreprinderile în
faliment sau offshore
Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor şi neintroducerea altei
facilitǎŃi fiscale va "împinge" majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre offshore,
potrivit firmei de consultanŃă fiscală R&M Audit, care vede o alternativă şi în orientarea către
PFA.

Eliminarea impozitului de 3% duce
microîntreprinderile în faliment sau
offshore (Imagine: Mediafax Foto)
"Reorientǎrile cǎtre statutul de Persoanǎ Fizicǎ Autorizatǎ (PFA) - care nu oferǎ posibilitatea de
a avea salariaŃi - sau întreprindere individualǎ (care oferǎ posibilitatea de a face angajǎri) pot fi
de asemenea nişte soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în ce mai deschisǎ
cǎtre funcŃionarea sub paravanul unui offshore", a declarat într-un comunicat Mirela Şerban,
managing partner R&M Audit.
Şerban consideră că mǎrirea impozitelor şi, respectiv, costurile în scǎdere privind înfiinŃarea şi
funcŃionarea unui offshore vor conduce la creşterea numǎrului de companii care vor apela la
astfel de alternative fiscale.
"În orice caz, este greu de presupus cǎ prin «nivelarea» cotei de impozit a fostelor
microîntreprinderi statul va obŃine mai multe fonduri la buget. În situaŃia actualǎ, indiferent în ce
schemǎ te regǎseşti, plǎteşti impozit: chiar dacǎ în anul 2009 ai fost pe pierdere şi ai plǎtit
impozitul minim, eşti în continuare «fericitul» aceluiaşi regim, deci plǎteşti", a adǎugat Şerban.
Începând cu 1 ianuarie 2010, microîntreprinderile nu mai au posibilitatea să aleagă între plata
unui impozit pe profit de 16% sau un impozit pe venit de 3%, ultima fiind valabilă până la finele
anului trecut.

"Pentru circa 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sǎ îl plǎteascǎ statului va
însemna cel mai probabil falimentul, acestea neavând o marjǎ de profit care sǎ acopere diferenŃa,
într-un an atât de greu precum cel în curs" a mai spus Şerban.
Conform estimǎrilor R&M Audit, aproximativ 15-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, în special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii
salariale, fǎrǎ a desfǎşura vreo altǎ activitate şi deci fǎrǎ a avea angajaŃi.
Analizele R&M Audit aratǎ cǎ aproximativ 25% dintre fostele microîntreprinderi vor începe sǎ
plǎteascǎ noul impozit pe profit, "încǎrcând la maxim" cheltuielile şi apelând la o serie de alte
"inginerii financiare şi fiscale", fie acestea şi legale.
"Restul firmelor vor lua în calcul varianta funcŃionǎrii sub umbrela unui offshore, având în
vedere costurile din ce în ce mai reduse şi variantele de funcŃionare din ce în ce mai simple care
apar în acest sens", a arǎtat Mirela Şerban.
ÎnfiinŃarea unei companii offshore în cazul unei societǎŃi ale cǎrei activitate şi profituri sunt
generate exclusiv pe teritoriul României, devine în general rentabil de la un profit impozabil de
minim 20.000 de euro.
Costurile anuale de întreŃinere a unui offshore variază de la aproximativ 1.000- 1.800 euro pana
la circa 3.000 - 4.000 euro, depinzând de Ńara în care poate fi înfiinŃat, în funcŃie de tipul de
activitate desfăşurata, legislaŃie sau acorduri internaŃionale.
În ceea ce priveşte scutirea procentualǎ pe profit, prin utilizarea unei companii offshore, se poate
obŃine o taxare chiar şi de 0-5%, raportat la baza de impozitare/de impunere.
"Statul român poate contracara acest fenomen în creştere doar prin introducerea sau menŃinerea
unor facilitǎŃi fiscale pentru anumite categorii de firme, pentru menŃinerea în anumite condiŃii a
forŃei de muncǎ angajate etc", a conchis Şerban.
Companiile offshore sunt firme înregistrate în Ńări sau jurisdicŃii unde legislaŃia fiscală fie nu
prevede perceperea de impozite, fie impozitele sunt foarte scăzute, atâta timp cât societăŃile nu
desfăşoară activităŃi pe teritoriul Ńării unde sunt înregistrate.
R&M Audit a fost înfiinŃată în anul 2000 şi în prezent oferă servicii de audit, consultanŃă fiscală
şi financiară, contabilitate, salarizare, controlling şi arhivare, având peste 200 de clienŃi.
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Cât costă să-Ńi faci firmă offshore

Un studiu realizat de compania de consultanŃă fiscală şi audit R&M Audit arată că
microîntreprinderile româneşti se îndreaptă fie către faliment, fie către offshore.
“Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul unei microîntreprinderi şi neintroducerea
vreunei alte facilitǎŃi fiscale pentru aceastǎ categorie de firme va împinge majoritatea acestora în
douǎ direcŃii principale: fie spre faliment, fie spre offshore”, a declarat Mirela Şerban, managing
partner R&M Audit.
Reorientǎrile cǎtre statutul de Persoanǎ Fizicǎ Autorizatǎ (PFA), care nu dǎ posibilitatea de a
avea salariaŃi, sau Întreprindere individualǎ, care îi permit firmei să facă angajǎri, pot fi, de
asemenea, câteva soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în ce mai deschisǎ cǎtre
funcŃionarea sub paravanul unui offshore, potrivit companiei de audit şi consultanŃă fiscală.
Firma offshore, rentabilă la profituri de peste 20.000 de euro
Potrivit R&M Audit, în cazul unei societǎŃi ale cǎrei activităŃi şi profituri sunt generate exclusiv
pe teritoriul României, un offshore devine în general rentabil de la un profit impozabil de minim
20.000 de Euro.
Costurile anuale de întreŃinere ale unui offshore variază de la aproximativ 1.000 de euro până la
4.000 de euro, în funcŃie de Ńara în care a fost infiinŃat. În ceea ce priveşte scutirea procentualǎ pe
profit, prin utilizarea unei companii offshore, se poate obŃine o taxare chiar şi de 0-5%, raportat
la baza de impozitare sau de impunere.

“Din aceste calcule reiese clar cǎ acest model devine foarte atractiv: nu numai fostele
microîntreprinderi vor apela la înfiinŃarea de companii offshore, ci şi din ce în ce mai multe alte
firme, dat fiind faptul cǎ, din cauza crizei, profitul brut este oricum în general în scǎdere, iar
acŃionarii vor sǎ pǎstreze din acesta o cotǎ cât mai mare sub forma profitului net. Statul român
poate contracara acest fenomen în creştere doar prin introducerea sau menŃinerea unor facilitǎŃi
fiscale pentru anumite categorii de firme, pentru menŃinerea în anumite condiŃii a forŃei de
muncǎ angajate”, susŃine Mirela Şerban.
R&M Audit are în portofoliu 200 de clienŃi şi este, potrivit propriilor estimări, pe locul 6 în topul
firmelor de consultanŃă şi audit.
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Se vor transforma microintreprinderile si in companii
offshore? Cum comentati?
Una din cinci microintreprinderi care platea anul trecut impozit pe venit se va transforma in
PFA, arata estimarile companiei de contabilitate, consultanta fiscala si audit R&M Audit. Restul
pot opta intre plata impozitului pe profit, transformarea in offshore sau, daca nu reusesc sa
supravietuiasca, pentru intrarea in faliment.
Pana anul acesta, microintreprinderile beneficiau de un regim privilegiat de impozitare, care le
permitea sa opteze intre plata impozitului pe profit (16%) si cea a impozitului pe venit (3% in
2009).
De la inceputul anului s-a trecut la impozitarea exclusiva a profitului pentru microintreprinderi.
"Pentru aproximativ 45-50% dintre firme acest plus pe care trebuie sa il plateasca statului va
insemna cel mai probabil falimentul, acestea neavand o marja de profit care sa acopere diferenta
intr-un an atat de greu precum cel in curs", sustine Mirela Serban, managing partner in cadrul
firmei de contabilitate, consultanta fiscala si audit R&M Audit. Estimarile facute de companie se
bazeaza pe marjele de profit ale microintreprinderilor, corelate cu cifrele de afaceri si au luat in
calcul evolutiile macroeconomice de anul trecut, previziunile pe anul in curs privind
cuantumurile de taxe si impozite, cheltuielile cu personalul si scumpirile care se previzioneaza
pe anumite segmente de piata.

Intre 1.000 si 4.000 de euro, costul intretinerii unui offshore
"Pana in prezent companiile offshore au fost luate in calcul si asociate public cu precadere cu
afacerile de mari dimensiuni, ceea ce nu corespundea intocmai realitatii, intrucat suficiente
IMM-uri au apelat deja la aceasta strategie; marirea impozitelor si, respectiv, costurile in scadere
privind infiin tarea si functionarea unui offshore vor conduce insa la cresterea numarului de
companii care vor apela la astfel de alternative fiscale", explica Serban.
Un sfert din microintreprinderile care plateau anul trecut impozit pe profit vor incepe sa
plateasca de anul acesta impozit pe venit, potrivit estimarilor R&M Audit.
"Restul firmelor vor lua in calcul varianta functionarii sub «umbrela» unui offshore, avand in
vedere costurile din ce in ce mai reduse si variantele de functionare din ce in ce mai simple care
apar in acest sens", explica Serban.

Costurile anuale de intretinere a unui offshore variaza de la aproximativ 1.000-1.800 de euro
pana la 3-4.000 de euro si depind de tara in care pot fi infiintate, in functie de tipul de activitate
desfasurata, legislatie, acorduri internationale, potrivit reprezentantilor R&M Audit.
"In cadrul unei societati ale carei activitate si profituri sunt generate exclusiv pe teritoriul
Romaniei, un offshore devine in general rentabil de la un profit impozabil de minim 20.000 de
euro", mai spune Serban.

Efortul de a trece offshore e mult prea mare pentru micii intreprinzatori
Varianta offshore, a inregistrarii firmei intr-o tara considerata "paradis de impozit", este putin
probabila pentru micile intreprinderi romanesti, spun unii experti.
"Costurile pentru offshore sunt mult prea mari pentru microintreprinderi si de aceea nu cred ca
vor apela la aceasta varianta. Aceste tipuri de companii se infiinteaza la afaceri de milioane de
euro, nu la cateva zeci sau sute de mii de euro, cat aveau microintreprinderile care plateau
impozit pe venit anul trecut", sustine Karina Nicolau, managing partner in cadrul firmei KG
audit & accounting.
Ea a precizat ca, pe langa taxele de infiintare pe care le presupune un offshore, mai trebuie platite
si comisioanele pentru avocati, iar firma trebuie sa faca lunar raportari cu privire la activitatile pe
care le deruleaza. Nicolau crede ca microintreprinderile se vor transforma in PFA-uri pana cand
se va introduce plata CAS si pentru aceste forme.
"E mult prea mare efortul pentru un offshore raportat la sumele care se rulau prin
mcirointreprinderi. Nu merita sa platesti 4.000 de euro pe an la venituri de 40.000 de euro",
explica Nicolau.
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Doar 25% dintre fostele microîntreprinderi vor putea plăti
noul impozit pe profit
Circa 25 la sută dintre fostele microîntreprinderi vor putea plăti noul impozit pe profit, 15 – 20 la
sută se vor transforma în persoane fizice autorizate (PFA), iar pe celelalte, acest plus pe care ar
trebui să-l plătească statului, le va conduce la faliment, se arată într-un comunicat al companiei
R&M Audit.
Analizele R&M Audit arată că 25 la sută dintre fostele microîntreprinderi vor începe să plătească
noul impozit pe profit, umflând la maximum cheltuielile şi apelând la o serie de inginerii
financiare şi fiscale, unele legale. Conform estimărilor R&M Audit, alte aproximativ 15 – 20 la
sută dintre fostele microîntreprinderi se vor transforma în PFA, în special cele care erau folosite
exclusiv pentru primirea unor retribuŃii salariale, fără a desfăşura vreo altă activitate şi, deci, fără
a avea angajaŃi.
“O Persoană Fizică Autorizată plăteşte o singură dată impozitul de 16 la sută pe profit, fără a mai
plăti şi alt impozit pe dividende. Comparând cu plăŃile către stat în sistem de microîntreprindere,
când se plăteau trei la sută impozit pe venit, plus 16 la sută impozit pe dividende, reiese că de la
această categorie statul nu va acumula bani în plus la buget’, a precizat Mirela Şerban, managing
partner R&M Audit.
După părerea acesteia, multe firme ar putea lua în calcul varianta funcŃionării sub umbrela unui
offshore, având în vedere costurile din ce în ce mai reduse şi variantele simple de funcŃionare.
Calculul de rentabilitate pentru înfiinŃarea unei companii offshore, respectiv suma de la care
merită a fi înfiinŃată, este în funcŃie de business-ul căruia i se aplică această soluŃie.
De exemplu, în cazul unei societăŃi cu activitate şi profituri generate exclusiv pe teritoriul
României, un offshore devine în general rentabil de la un profit impozabil de minimum 20.000
de euro. Costurile anuale de întreŃinere a unui offshore variază de la aproximativ 1.000 – 1.800
de euro, până la circa 3.000 – 4.000 de euro, depinzând de Ńara în care poate fi înfiinŃat, tipul de
activitate desfăşurată, legislaŃie, acorduri internaŃionale etc.
În ceea ce priveşte scutirea procentuală pe profit, prin utilizarea unei companii offshore se poate
obŃine o taxare chiar şi de zero până la cinci la sută, raportat la baza de impozitare/de impunere.
Conform Ministerului FinanŃelor, începând cu data de 1 ianuarie 2010, prevederile Titlului IV –
“Impozit pe veniturile microîntreprinderilor’, normele metodologice de aplicare corespunzătoare,
precum şi alte prevederi incidente acestui sistem, nu mai produc efecte juridice, astfel încât
firmele respective trebuie să treacă la impozitul pe profit.
ÎnfiinŃată în anul 2000, compania R&M Audit este unul dintre liderii pieŃei locale de
contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit, situată pe locul şase, ca cifră de afaceri, în topul
naŃional realizat în 2008 de Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România
(CECCAR).
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Fostele microîntreprinderi - între faliment, PFA şi offshore
"Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul unei microîntreprinderi şi neintroducerea
vreunei alte facilităŃi fiscale pentru această categorie de firme va împinge majoritatea acestora în
două direcŃii principale: fie spre faliment, fie spre offshore", consideră Mirela Şerban, Managing
Partner al companiei de contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit R&M Audit.
Domnia sa adaugă că firmele se pot reorienta către statutul de Persoană Fizică Autorizată
(PFA) - care nu oferă posibilitatea de a avea salariaŃi - sau către Întreprinderea individuală (care
oferă posibilitatea de a face angajări), însă atitudinea mediului de afaceri devine din ce în ce mai
deschisă către funcŃionarea sub paravanul unui offshore.
Mirela Şerban a mai spus: "Până în prezent companiile offshore au fost luate în calcul şi
asociate public cu precădere cu afacerile de mari dimensiuni, ceea ce nu corespundea întocmai
realităŃii, întrucât suficiente IMM au apelat deja la această strategie; mărirea impozitelor şi,
respectiv, costurile în scădere privind înfiinŃarea şi funcŃionarea unui offshore vor conduce însă
la creşterea numărului de companii care vor apela la astfel de alternative fiscale. În orice caz,
este greu de presupus că prin < nivelarea > cotei de impozit a fostelor microîntreprinderi statul
va obŃine mai multe fonduri la buget".
Conform Ministerului FinanŃelor, începând cu 1 ianuarie 2010, prevederile Titlului IV"Impozit pe veniturile microîntreprinderilor", normele metodologice de aplicare corespunzătoare,
precum şi alte prevederi incidente acestui sistem nu mai produc efecte juridice, astfel încât
firmele respective trebuie să treacă la impozitul pe profit.
"Pentru circa 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie să îl plătească statului va
însemna cel mai probabil falimentul, acestea neavând o marjă de profit care să acopere diferenŃa,
într-un an atât de greu precum cel în curs", a arătat Mirela Şerban.
Conform estimărilor R&M Audit, aproximativ 15 - 20% dintre fostele microîntreprinderi se
vor transforma în PFA, în special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii
salariale, fără a desfăşura vreo altă activitate şi deci fără a avea angajaŃi, mai ales că devenind
PFA-uri nici nu pot avea angajaŃi. "O Persoană Fizică Autorizată plăteşte o singură dată
impozitul de 16% pe profit, fără a mai plăti şi alt impozit pe dividende; comparând cu plăŃile
către stat în sistem de microîntreprindere, când acestea plăteau 3% impozit pe venit, plus 16%
impozit pe dividende, reiese că nici de la această categorie statul nu va acumula bani în plus la
buget", a precizat Mirela Şerban.
Analizele R&M Audit arată că aproximativ 25% dintre fostele microîntreprinderi vor începe
să plătească noul impozit pe profit, "încărcând" la maxim cheltuielile şi apelând la o serie de alte

"inginerii financiare şi fiscale" , fie acestea şi legale.

"Restul firmelor vor lua în calcul varianta funcŃionării sub < umbrela > unui offshore, având
în vedere costurile din ce în ce mai reduse şi variantele de funcŃionare din ce în ce mai simple
care apar în acest sens", a arătat Mirela Şerban. Calculul de rentabilitate pentru înfiinŃarea unei
companii offshore, respectiv suma de la care merită a fi înfiinŃată, este diferit de la caz la caz, în
funcŃie de tipicul businessului căruia i se aplică această soluŃie. De exemplu, în cazul unei
societăŃi ale cărei activitate şi profituri sunt generate exclusiv pe teritoriul României, un offshore
devine în general rentabil de la un profit impozabil de minim 20.000 de euro. Costurile anuale de
întreŃinere a unui offshore variază de la aproximativ 1.000- 1.800 euro până la circa 3-4.000
euro, depinzând de Ńara în care poate fi înfiinŃat, în functie de tipul de activitate desfăşurata,
legislaŃie, acorduri internaŃionale etc. În ceea ce priveşte scutirea procentuală pe profit, prin
utilizarea unei companii offshore, se poate obŃine o taxare chiar şi de 0-5%, raportat la baza de
impozitare/ de impunere. "Din aceste calcule reiese clar că acest tip de firme devine foarte
atractiv: nu numai fostele microîntreprinderi vor apela la înfiinŃarea de companii offshore, ci şi
din ce în ce mai multe alte firme, dat fiind faptul că, din cauza crizei, profitul brut este oricum în
general în scădere, iar acŃionarii vor să păstreze din acesta o cotă cât mai mare sub forma
profitului net. Statul român poate contracara acest fenomen în creştere doar prin introducerea sau
menŃinerea unor facilităŃi fiscale pentru anumite categorii de firme, pentru menŃinerea în anumite
condiŃii a forŃei de muncă angajate etc", a conchis Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit.
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Ce se va întâmpla cu microîntreprinderile? 75% vor da
faliment sau se vor transforma în offshore-uri sau PFA
Trei sferturi dintre societăŃile comerciale care funcŃionează în regim de microîntreprindere îşi vor
schimba forma juridică, fie transferându-şi activităŃile pe firme înregistrate offshore, fie
transformându-se în Persoane Fizice Autorizate (PFA), potrivit estimărilor furnizorului de soluŃii
fiscale şi contabile R&M Audit.
„Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul unei microîntreprinderi şi neintroducerea
vreunei alte facilităŃi fiscale pentru această categorie de firme vor împinge majoritatea acestora
în două direcŃii principale: fie spre faliment, fie spre offshore. Reorientările către statutul de PFA
(care nu oferă posibilitatea de a avea salariaŃi) sau întreprindere individuală (care oferă
posibilitatea de a face angajări) pot fi de asemenea nişte soluŃii, dar atitudinea mediului de
afaceri devine din ce în ce mai deschisă către funcŃionarea sub paravanul unui offshore”, este de
părere Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit.
Potrivit acesteia, pentru circa 45 - 50% dintre microîntreprinderi, sumele suplimentare pe care
trebuie să le plătească la stat, prin aplicarea cotei de 16% pe profit sau a impozitului minim, vor
însemna, cel mai probabil, falimentul, acestea neavând o marjă de profit suficientă care să
acopere diferenŃa, mai ales într-un an atât de greu precum cel în curs.
„Este greu de presupus că, prin <nivelarea> cotei de impozit a fostelor microîntreprinderi, statul
va obŃine mai multe fonduri la buget”, consideră Şerban.
Unde vor „migra” microîntreprinderile?
Estimările R&M Audit arată că aproximativ 15 - 20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, în special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii
salariale, fără a desfăşura vreo altă activitate şi, deci, fără a avea angajaŃi, mai ales că, devenind
PFA-uri, nici nu pot avea angajaŃi.
„PFA plăteşte o singură dată impozitul de 16% pe profit, fără a mai plăti şi alt impozit pe
dividende. Comparând cu plăŃile către stat în sistem de microîntreprindere, când acestea plăteau
3% impozit pe venit, plus 16% impozit pe dividende, reiese că nici de la această categorie statul
nu va acumula bani în plus la buget”, a precizat Mirela Şerban.
Analizele R&M Audit arată că circa 25% dintre fostele microîntreprinderi vor începe să
plătească noul impozit pe profit, „încărcând” la maxim cheltuielile şi apelând la o serie de alte
„inginerii financiare şi fiscale”, fie acestea şi legale.

„Restul firmelor vor lua în calcul varianta funcŃionării sub <umbrela> unui offshore, având în
vedere costurile din ce în ce mai reduse şi variantele de funcŃionare din ce în ce mai simple care
apar în acest sens”, spune Mirela Şerban.
Care sunt costurile unui offshore?
Calculul de rentabilitate pentru înfiinŃarea unei companii offshore, respectiv suma de la care
merită a fi înfiinŃată, este diferit de la caz la caz, în funcŃie de specificul businessului căruia i se
aplică această soluŃie. De exemplu, arată experŃii R&M Audit, în cazul unei societăŃi cu activităŃi
exclusiv pe teritoriul României, un offshore devine in general rentabil de la un profit impozabil
de minim 20.000 de euro. Costurile anuale de întreŃinere a unui offshore variază de la 1.000 1.800 euro până la 3.000 - 4.000 euro, în funcŃie de Ńara în care este înfiinŃat, de tipul de
activitate desfăşurată, legislaŃie, acorduri internaŃionale etc.
În ceea ce priveşte scutirea procentuală pe profit, prin utilizarea unei companii offshore, se poate
obŃine o taxare chiar şi de 0 - 5%, raportat la baza de impunere, susŃin cei de la R&M Audit.
„Din aceste calcule, reiese clar că acest tip de firme devine foarte atractiv. Nu numai fostele
microîntreprinderi vor apela la înfiinŃarea de companii offshore, ci şi din ce în ce mai multe alte
firme, dat fiind faptul că, din cauza crizei, profitul brut este oricum în scădere, iar acŃionarii vor
să păstreze o cotă cât mai mare sub forma profitului net. Statul român poate contracara acest
fenomen în creştere doar prin introducerea sau menŃinerea unor facilităŃi fiscale pentru anumite
categorii de firme, pentru menŃinerea în anumite condiŃii a forŃei de muncă angajate”, a conchis
Mirela Şerban.
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Microintreprinderile se vor indrepta spre PFA sau faliment

Renuntarea la impozitarea cu 3% a veniturilor microintreprinderilor ii va obliga pe patroni fie sa
declare falimentul, fie sa se transforme in persoana fizica autorizata.
Eliminarea optiunii de impozitare cu 3% a veniturilor microintreprinderilor si taxarea lor in
functie de profitul declarat "impinge" majoritatea acestor firme fie catre faliment, fie spre
offshore, fie spre orientarea catre persoane fizice autorizate (PFA), sustine firma de consultanta
fiscala R&M Audit."Reorientarile catre statutul de Persoana Fizica Autorizata (PFA) - care nu
ofera posibilitatea de a avea salariati - sau intreprindere individuala (care ofera posibilitatea de a
face angajari) pot fi de asemenea niste solutii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in
ce mai deschisa catre functionarea sub paravanul unui offshore", a declarat Mirela Serban,
director la R&M Audit.
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Impozitul de 3% pe venit, unic în UE

Facilitatea de care au beneficiat micii întreprinzători până de curând nu apare în sistemul fiscal al
niciunui alt stat membru. Irlanda ajută firmele cu profituri mici, timp de trei ani. Odată cu
eliminarea impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor, de la începutul acestui an, a
dispărut o excepŃie din Uniunea Europeană. AflaŃi, în cadrul campaniei EVZ de susŃinere a
microîntreprinderilor plătitoare, până la finele lui 2009, de impozit pe venitul
microîntreprinderilor, cum sunt sus Ńinute micile afaceri în alte state membre. „Un regim fiscal
preferenŃial pentru microîntreprinderi nu mai există cam pe nicăieri în Europa”, a declarat Raluca
Bontaş, tax manager la compania de consultanŃă Deloitte România, pentru EVZ.
Cehii îşi deduc cheltuieli mai mari
AutorităŃile din Bulgaria îşi stimulează companiile cu o cotă unică pe profit de 10%. Iar Cehia îi
ajută pe micii antreprenori permiŃându-le să deducă mai multe cheltuieli din calculul profitului
supus impozitării. „De exemplu, în Cehia, dacă un antreprenor, un free-lancer, care este un fel de
PFA, are un venit de 100.000 de euro, statul îi garantează deducerea unor cheltuieli în sumă de
60% din venit, fără să aducă documente justificative”, explică Raluca Bontaş.
Nici în Ńări precum FranŃa, Germania sau Polonia nu există un regim fiscal special pentru
afacerile mici. În Vest, în general, cotele de impozitare sunt mai mari decât ale noastre şi sunt
progresive, spune consultantul Deloitte.
Irlanda, excepŃia de la regulă
ExcepŃia de la regulă, însă pe o perioadă limitată, este Irlanda. Potrivit reprezentantei companiei
de consultanŃă, în Irlanda, firmele înregistrate după 18 octombrie 2008 şi care au început să
activeze din 2009 nu plătesc impozit pe profit timp de trei ani. CondiŃia este ca impozitul calculat
să nu depăşească 40.000-60.000 de euro. „A fost o măsură anticriză luată din timp, deja pusă în
practică la începutul lui 2009”, susŃine Raluca Bontaş.

Spre deosebire de România, unde microîntreprinderile sunt societăŃile care au o cifră de afaceri
de cel mult 100.000 de euro pe an, în Spania - în categoria firmelor mici - intră cele cu afaceri de
până în 8 milioane de euro anual. Avantajul de care beneficiază acestea este o taxare cu doar
25% pe profit, faŃă de cota de peste 30% pentru primii 125.000 de euro.
SPERIATE DE IMPOZITE
Jumătate din microfirme ar putea trece în offshore
Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderii şi neintroducerea vreunei
alte facilităŃi fiscale pentru aceste firme le vor împinge pe majoritatea în două direcŃii principale:
fie spre faliment, fie spre offshore, spune Mirela Şerban, partener al companiei de contabilitate,
consultanŃă fiscală şi audit R&M Audit, într-un comunicat de presă.
Potrivit acesteia, companiile off shore, asociate în general cu societăŃile mari, sunt căutate şi de
IMM-uri. „Mărirea impozitelor şi costurile în scădere privind înfiinŃarea şi funcŃionarea unui
offshore vor conduce la creşterea numărului de companii care vor apela la astfel de alternative
fiscale”, afirmă reprezentantul R&M Audit.
Conform estimărilor companiei, aproximativ 15%-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, 25% dintre aceste societăŃi vor începe să plătească noul impozit pe profit.
Restul vor lua în calcul varianta funcŃionării sub umbrela unui offshore.
În opinia reprezentanŃilor R&M Audit, statul poate stopa plecarea firmelor în Ńări mai
prietenoase din punct de vedere fiscal prin introducerea sau menŃinerea unor facilităŃi fiscale
pentru anumite categorii de firme, pentru menŃinerea în anumite condiŃii a forŃei de muncă
angajate.
CALCULE
Vlădescu nu dă sfaturi microfirmelor
Ministrul finanŃelor, Sebastian Vlădescu, cel care a decis ca regimul de impozitare cu 3% pe
venitul microîntreprinderilor să nu mai continue, ne-a spus că nu poate da un sfat valabil pentru
toată lumea.
„Fiecare are dreptul să opteze, îşi face propriile calcule şi, în funcŃie de ce-i rezultă din aceste
calcule, optează pentru cea mai bună formulă individuală”, a declarat oficialul, pentru EVZ.
Vlădescu recunoaşte că a fost un adversar al microîntreprinderilor în momentul introducerii cotei
unice. Aceasta „pentru că e o distorsiune într-un sistem în care spunem că vrem să avem cotă
unică, după care avem acest impozit cu anumite excepŃii. Şi atunci înseamnă că nu mai avem
cotă unică”, explică el.
Încă în fostul mandat, Vlădescu a militat pentru eliminarea avantajului microîntreprinderilor de a
putea opta să fie impozitate cu un procent din venituri. În 2006, argumentul ministrului era că,
odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, toate firmele trebuie să intre „întrun regim fiscal normal, acestea urmând să plătească un impozit de 16% pe profit”.
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Microîntreprinderile se vor îndrepta spre PFA sau faliment
FISCALITATE RenunŃarea la impozitarea cu 3% a veniturilor microîntreprinderilor îi va obliga
pe patroni fie să declare falimentul, fie să se transforme în persoană fizică autorizată

Microîntreprinderile se vor îndrepta spre PFA sau faliment

Eliminarea opŃiunii de impozitare cu 3% a veniturilor microîntreprinderilor şi taxarea lor în
funcŃie de profitul declarat "împinge" majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre
offshore, fie spre orientarea către persoane fizice autorizate (PFA), susŃine firma de consultanŃă
fiscală R&M Audit."Reorientările către statutul de Persoană Fizică Autorizată (PFA) - care nu
oferă posibilitatea de a avea salariaŃi - sau întreprindere individuală (care oferă posibilitatea de a
face angajări) pot fi de asemenea nişte soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în
ce mai deschisă către funcŃionarea sub paravanul unui offshore", a declarat Mirela Şerban,
director la R&M Audit.
Ea este de părere că majorarea impozitelor şi, respectiv, costurile în scădere privind înfiinŃarea şi
funcŃionarea unui offshore vor conduce la creşterea numărului de companii care vor apela la
astfel de alternative fiscale. Şi în cazul impozitului minim, introdus anul trecut de fostul ministru
de FinanŃe Gheorghe Pogea, efectele au fost similare. Firmele care nu şi-au permis să plătească
această taxă forfetară fie au tras obloanele, fie patronii s-au transformat în PFA.
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R&M Audit: Eliminarea impozitului de 3% duce
microîntreprinderile în faliment sau offshore
Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor şi neintroducerea altei
facilităŃi fiscale vor "împinge" majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre offshore,
potrivit firmei de consultanŃă fiscală R&M Audit, care vede o alternativă şi în orientarea către
PFA. "Reorientările către statutul de Persoană Fizică Autorizată (PFA) - care nu oferă
posibilitatea de a avea salariaŃi - sau întreprindere individuală (care oferă posibilitatea de a face
angajări) pot fi de asemenea nişte soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în ce
mai deschisă către funcŃionarea sub paravanul unui offshore", a declarat într-un comunicat
Mirela Şerban, managing partner R&M Audit, potrivit Mediafax.
Şerban consideră că mărirea impozitelor şi, respectiv, costurile în scădere privind înfiinŃarea şi
funcŃionarea unui offshore vor conduce la creşterea numărului de companii care vor apela la
astfel de alternative fiscale. "În orice caz, este greu de presupus că prin "nivelarea" cotei de
impozit a fostelor microîntreprinderi statul va obŃine mai multe fonduri la buget. În situaŃia
actuală, indiferent în ce schemă te regăseşti, plăteşti impozit: chiar dacă în anul 2009 ai fost pe
pierdere şi ai plătit impozitul minim, eşti în continuare "fericitul" aceluiaşi regim, deci plăteşti",
a adăugat Şerban. "Pentru circa 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie să îl
plătească statului va însemna cel mai probabil falimentul, acestea neavând o marjă de profit care
să acopere diferenŃa, într-un an atât de greu precum cel în curs", a mai spus Şerban.
Conform estimărilor R&M Audit, aproximativ 15-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, în special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii
salariale, fără a desfăşura vreo altă activitate şi deci fără a avea angajaŃi.
Analizele R&M Audit arată că aproximativ 25% dintre fostele microîntreprinderi vor începe să
plătească noul impozit pe profit, "încărcând la maxim" cheltuielile şi apelând la o serie de alte
"inginerii financiare şi fiscale", fie acestea şi legale. "Restul firmelor vor lua în calcul varianta
funcŃionării sub umbrela unui offshore, având în vedere costurile din ce în ce mai reduse şi
variantele de funcŃionare din ce în ce mai simple care apar în acest sens", a arătat Mirela Şerban.
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R&M Audit: Fostele microîntreprinderi - între faliment,
PFA şi... offshore

Până în prezent companiile offshore au fost luate în calcul şi asociate public cu precădere cu
afacerile de mari dimensiuni, ceea ce nu corespundea întocmai realităŃii, întrucât suficiente IMM
au apelat deja la această strategie; mărirea impozitelor şi, respectiv, costurile în scădere privind
înfiinŃarea şi funcŃionarea unui offshore vor conduce însă la creşterea numărului de companii
care vor apela la astfel de alternative fiscale
“Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul unei microîntreprinderi şi neintroducerea
vreunei alte facilităŃi fiscale pentru această categorie de firme va <<împinge>> majoritatea
acestora în două direcŃii principale: fie spre faliment, fie spre offshore. Reorientările către
statutul de Persoană Fizică Autorizată (PFA)- care nu oferă posibilitatea de a avea salariaŃi- sau
Întreprindere individuală (care oferă posibilitatea de a face angajări) pot fi de asemenea nişte
soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în ce mai deschisă către funcŃionarea sub
paravanul unui offshore”, a arătat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit, unul dintre
liderii pieŃei de contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit, companie situată pe locul 6, ca cifră de
afaceri, în topul naŃional
„Până în prezent companiile offshore au fost luate în calcul şi asociate public cu precădere cu
afacerile de mari dimensiuni, ceea ce nu corespundea întocmai realităŃii, întrucât suficiente IMM
au apelat deja la această strategie; mărirea impozitelor şi, respectiv, costurile în scădere privind
înfiinŃarea şi funcŃionarea unui offshore vor conduce însă la creşterea numărului de companii
care vor apela la astfel de alternative fiscale. În orice caz, este greu de presupus că prin
<<nivelarea>> cotei de impozit a fostelor microîntreprinderi statul va obŃine mai multe fonduri
la buget”, a adăugat Mirela Şerban. “În situaŃia actuală, indiferent în ce schemă te regăseşti,
plăteşti impozit: chiar dacă în anul 2009 ai fost pe pierdere şi ai plătit impozitul minim, eşti în
continuare “fericitul” aceluiaşi regim, deci plăteşti”, a conchis Mirela Şerban.
Conform Ministerului FinanŃelor, începând cu 1 ianuarie 2010, prevederile Titlului IV-“Impozit
pe veniturile microîntreprinderilor”, normele metodologice de aplicare corespunzătoare, precum

şi alte prevederi incidente acestui sistem nu mai produc efecte juridice, astfel încât firmele
respective trebuie să treacă la impozitul pe profit.
“Pentru cca 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie să îl plătească statului va
însemna cel mai probabil falimentul, acestea neavând o marjă de profit care să acopere diferenŃa,
într-un an atât de greu precum cel în curs”, a arătat Mirela Şerban.
Conform estimărilor R&M Audit, aproximativ 15 - 20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, în special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii
salariale, fără a desfăşura vreo altă activitate şi deci fără a avea angajaŃi, mai ales că devenind
PFA-uri nici nu pot avea angajaŃi. “O Persoană Fizică Autorizată plăteşte o singură dată
impozitul de 16% pe profit, fără a mai plăti şi alt impozit pe dividende; comparând cu plăŃile
către stat în sistem de microîntreprindere, când acestea plăteau 3% impozit pe venit, plus 16%
impozit pe dividende, reiese că nici de la această categorie statul nu va acumula bani în plus la
buget“, a precizat Mirela Şerban.
Analizele R&M Audit arată că cca 25% dintre fostele microîntreprinderi vor începe să plătească
noul impozit pe profit, <<încărcând>> la maxim cheltuielile şi apelând la o serie de alte
<<inginerii financiare şi fiscale>> , fie acestea şi legale.
“Restul firmelor vor lua în calcul varianta funcŃionării sub <<umbrela>> unui offshore, având în
vedere costurile din ce în ce mai reduse şi variantele de funcŃionare din ce în ce mai simple care
apar în acest sens”, a arătat Mirela Şerban. Calculul de rentabilitate pentru înfiinŃarea unei
companii offshore, respectiv suma de la care merită a fi înfiinŃată, este diferit de la caz la caz, în
funcŃie de tipicul businessului căruia i se aplică această soluŃie. De exemplu, în cazul unei
societăŃi ale cărei activitate şi profituri sunt generate exclusiv pe teritoriul României, un offshore
devine in general rentabil de la un profit impozabil de minim 20.000 de Euro. Costurile anuale
de intretinere a unui offshore variaza de la aproximativ 1.000- 1.800 Euro pana la cca 3- 4.000
Euro, depinzand de tara in care poate fi infiintat, in functie de tipul de activitate desfasurata,
legislatie, acorduri internationale etc. În ceea ce priveşte scutirea procentuală pe profit, prin
utilizarea unei companii offshore, se poate obŃine o taxare chiar şi de 0-5%, raportat la baza de
impozitare/ de impunere. “Din aceste calcule reiese clar că acest tip de firme devine foarte
atractiv: nu numai fostele microîntreprinderi vor apela la înfiinŃarea de companii offshore, ci şi
din ce în ce mai multe alte firme, dat fiind faptul că, din cauza crizei, profitul brut este oricum în
general în scădere, iar acŃionarii vor să păstreze din acesta o cotă cât mai mare sub forma
profitului net. Statul român poate contracara acest fenomen în creştere doar prin introducerea sau
menŃinerea unor facilităŃi fiscale pentru anumite categorii de firme, pentru menŃinerea în anumite
condiŃii a forŃei de muncă angajate etc”, a conchis Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit.
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Former micro-enterprises between bankruptcy, and offshore
The scrapping of the option of paying 3 per cent turnover tax as a micro-enterprise and not
replacing it by any other fiscal measure will push the majority of such companies in two main
directions: bankruptcy or offshore, says Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit – one of
the leaders of the local accounting, fiscal consulting and audit market, number six as turnover in
the rankings by the Corps of Accounting experts and Chartered Accountants of Romania
(CECCAR). ‘The re-orientation towards self-employment, where you may not have employees
of your own could be a solution, but the attitude of the business environment becomes more and
more open to functioning behind the fender of an offshore company’ she also said.
According to the Ministry of Finance, beginning with January 1, 2010, the provisions under
Heading IV – Micro-enterprise revenue tax, the associated implementation guidelines and other
pursuant stipulations will be no longer in force, meaning that all such companies will have to
start paying corporate profit tax.
According to R&M Audit’s projections, approximately 15 to 20 per cent of the former microenterprises, especially those that were exclusively used for salaries without any activity and
without employees will become self-employed businesses. The R&N Audit analyses show that
about 25 per cent of the former micro-enterprises will start paying the regular profit tax but will
deduct all the expenses they can and will surely look for other ‘financial and fiscal ways around
it’, even legal ones.
MFP: Fiscal declarations to be certified only by big and medium sized firms
The certification by the tax consultant of the annual profit tax declarations will be compulsory
only for the big and medium sized companies, according to a draft emergency ordinance worked
out by the Finance Ministry. “Taking into account the imminence of the first deadline for the
submission of the annual fiscal declarations, through the present draft emergency ordinance it is
proposed to introduce the obligation of certification by a fiscal consultant of the annual profit tax
declarations only for the big and medium sized taxpayers, except those for whom the auditing of
the financial situations is compulsory,” reads the memorandum which accompanies the project
which is intended to modify and complete the Fiscal Procedure Code, Mediafax informs.
According to the Finance Ministry, one of the advantages of this obligation derives from the fact
that the correct setting of the taxes is certified by a specialist, the fiscal consultant being the
representative of the interests of the taxpayer in the correct and efficient enforcement of the tax
regulations. On another hand, one of the disadvantages is the additional cost involved by the
fulfillment of the declarative obligations imposed by law.
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Politica fiscală a Guvernului împinge microîntreprinderile
în offshore
Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor şi neintroducerea altei
facilitǎŃi fiscale va “împinge” majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre offshore,
potrivit firmei de consultanŃă fiscală R&M Audit, care vede o alternativă şi în orientarea către
PFA.
“Reorientǎrile cǎtre statutul de Persoanǎ Fizicǎ Autorizatǎ (PFA) - care nu oferǎ posibilitatea de
a avea salariaŃi - sau întreprindere individualǎ (care oferǎ posibilitatea de a face angajǎri) pot fi
de asemenea nişte soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în ce mai deschisǎ
cǎtre funcŃionarea sub paravanul unui offshore”, a declarat într-un comunicat Mirela Şerban,
managing partner R&M Audit.
Şerban consideră că mǎrirea impozitelor şi, respectiv, costurile în scǎdere privind înfiinŃarea şi
funcŃionarea unui offshore vor conduce la creşterea numǎrului de companii care vor apela la
astfel de alternative fiscale.
“În orice caz, este greu de presupus cǎ prin «nivelarea» cotei de impozit a fostelor
microîntreprinderi statul va obŃine mai multe fonduri la buget. În situaŃia actualǎ, indiferent în ce
schemǎ te regǎseşti, plǎteşti impozit: chiar dacǎ în anul 2009 ai fost pe pierdere şi ai plǎtit
impozitul minim, eşti în continuare «fericitul» aceluiaşi regim, deci plǎteşti”, a adǎugat Şerban.
Începând cu 1 ianuarie 2010, microîntreprinderile nu mai au posibilitatea să aleagă între plata
unui impozit pe profit de 16% sau un impozit pe venit de 3%, ultima fiind valabilă până la finele
anului trecut.
“Pentru circa 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sǎ îl plǎteascǎ statului va
însemna cel mai probabil falimentul, acestea neavând o marjǎ de profit care sǎ acopere diferenŃa,
într-un an atât de greu precum cel în curs” a mai spus Şerban.
Conform estimǎrilor R&M Audit, aproximativ 15-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, în special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii
salariale, fǎrǎ a desfǎşura vreo altǎ activitate şi deci fǎrǎ a avea angajaŃi.
Analizele R&M Audit aratǎ cǎ aproximativ 25% dintre fostele microîntreprinderi vor începe sǎ
plǎteascǎ noul impozit pe profit, “încǎrcând la maxim” cheltuielile şi apelând la o serie de alte
“inginerii financiare şi fiscale”, fie acestea şi legale.
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Politica fiscală a Guvernului împinge microîntreprinderile
în offshore
Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor şi neintroducerea altei
facilitǎŃi fiscale va “împinge” majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre offshore,
potrivit firmei de consultanŃă fiscală R&M Audit, care vede o alternativă şi în orientarea către
PFA. “Reorientǎrile cǎtre statutul de Persoanǎ Fizicǎ Autorizatǎ (PFA) – care nu oferǎ
posibilitatea de a avea salariaŃi – sau întreprindere individualǎ (care oferǎ posibilitatea de a face
angajǎri) pot fi de asemenea nişte soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în ce
mai deschisǎ cǎtre funcŃionarea sub paravanul unui offshore”, a declarat într-un comunicat
Mirela Şerban, managing partner R&M Audit.
Şerban consideră că mǎrirea impozitelor şi, respectiv, costurile în scǎdere privind înfiinŃarea şi
funcŃionarea unui offshore vor conduce la creşterea numǎrului de companii care vor apela la
astfel de alternative fiscale.
“În orice caz, este greu de presupus cǎ prin «nivelarea» cotei de impozit a fostelor
microîntreprinderi statul va obŃine mai multe fonduri la buget. În situaŃia actualǎ, indiferent în ce
schemǎ te regǎseşti, plǎteşti impozit: chiar dacǎ în anul 2009 ai fost pe pierdere şi ai plǎtit
impozitul minim, eşti în continuare «fericitul» aceluiaşi regim, deci plǎteşti”, a adǎugat
Şerban.Începând cu 1 ianuarie 2010, microîntreprinderile nu mai au posibilitatea să aleagă între
plata unui impozit pe profit de 16% sau un impozit pe venit de 3%, ultima fiind valabilă până la
finele anului trecut.
“Pentru circa 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sǎ îl plǎteascǎ statului va
însemna cel mai probabil falimentul, acestea neavând o marjǎ de profit care sǎ acopere diferenŃa,
într-un an atât de greu precum cel în curs” a mai spus Şerban.
Conform estimǎrilor R&M Audit, aproximativ 15-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, în special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii
salariale, fǎrǎ a desfǎşura vreo altǎ activitate şi deci fǎrǎ a avea angajaŃi.
Analizele R&M Audit aratǎ cǎ aproximativ 25% dintre fostele microîntreprinderi vor începe sǎ
plǎteascǎ noul impozit pe profit, “încǎrcând la maxim” cheltuielile şi apelând la o serie de alte
“inginerii financiare şi fiscale”, fie acestea şi legale.
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Microintreprinderile: Intre faliment, PFA sau offshore
Dupa ce in 2009 au fost loviti de criza economica, sefii microintreprinderilor au aflat ca vor plati
impozit pe profit pentru ca statul trebuie sa isi creasca veniturile la buget. Astfel, optiunile
ramase microintreprinderilor sunt limitate: transformarea in PFA, offshore sau faliment.

“Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul unei microintreprinderi si neintroducerea
vreunei alte facilitati fiscale pentru aceasta categorie de firme va impinge majoritatea acestora in
doua directii principale: fie spre faliment, fie spre offshore. Reorientarile catre statutul de
Persoana Fizica Autorizata (PFA) -care nu ofera posibilitatea de a avea salariati - sau
Intreprindere individuala (care ofera posibilitatea de a face angajari) pot fi de asemenea niste
solutii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in ce mai deschisa catre functionarea sub
paravanul unui offshore”, a declarat Mirela Serban, managing partner in cadrul R&M Audit,
unul dintre jucatorii de pe piata de contabilitate, consultanta fiscala si audit.
Conform Ministerului Finantelor, incepand cu 1 ianuarie 2010, prevederile Titlului IV - “Impozit
pe veniturile microintreprinderilor”, normele metodologice de aplicare corespunzatoare, precum
si alte prevederi incidente acestui sistem nu mai produc efecte juridice, astfel incat firmele
respective trebuie sa treaca la impozitul pe profit.
“In situatia actuala, indiferent in ce schema te regasesti, platesti impozit: chiar daca in anul 2009
ai fost pe pierdere si ai platit impozitul minim, esti in continuare “fericitul” aceluiasi regim, deci
platesti. Pentru circa 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sa il plateasca
statului va insemna cel mai probabil falimentul, acestea neavand o marja de profit care sa
acopere diferenta, intr-un an atat de greu precum cel in curs”, a aratat Mirela Serban.
In aceste conditii, aproximativ 15 - 20% dintre fostele microintreprinderi se vor transforma in
PFA, conform estimarilor R&M Audit, in special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea
unor retributii salariale, fara a desfasura vreo alta activitate si deci fara a avea angajati. De
asemenea, circa 25% dintre fostele microintreprinderi vor incepe sa plateasca noul impozit pe

profit, <<incarcand>> la maxim cheltuielile si apeland la o serie de alte <<inginerii financiare si
fiscale>> , fie acestea si legale.
Restul firmelor vor lua in calcul varianta functionarii sub <<umbrela>> unui offshore.
„Pana in prezent companiile offshore au fost luate in calcul si asociate public cu precadere cu
afacerile de mari dimensiuni, ceea ce nu corespundea intocmai realitatii, intrucat suficiente
IMM-uri au apelat deja la aceasta strategie; marirea impozitelor si, respectiv, costurile in scadere
privind infiintarea si functionarea unui offshore vor conduce, insa, la cresterea numarului de
companii care vor apela la astfel de alternative fiscale. In orice caz, este greu de presupus ca prin
nivelarea cotei de impozit a fostelor microantreprinderi statul va obtine mai multe fonduri la
buget”, a adaugat Mirela Serban.
Calculul de rentabilitate pentru infiintarea unei companii offshore, respectiv suma de la care
merita a fi infiintata, este diferita de la caz la caz. De exemplu, reprezentantii R&M Audit sustin
ca in cazul unei societati ale carei activitate si profituri sunt generate exclusiv pe teritoriul
Romaniei, un offshore devine rentabil de la un profit impozabil de minim 20.000 de euro.
Costurile anuale de intretinere a unui offshore variaza de la aproximativ 1.000-1.800 euro pana
la circa 3.000-4.000 euro, depinzand de tara in care poate fi infiintat.
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Fostele microintreprinderi - intre faliment, PFA si offshore

Termenul de offshore se refera la o
entitate comerciala inregistrata in afara
granitelor tarii in care isi desfasoara activitatea.
Printre paradisurile fiscale preferate pentru inregistrarea
unui offshore se numara Elvetia, Cipru si Insulele Cayman.

Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul unei microintreprinderi si neintroducerea
vreunei alte facilitati fiscale va impinge majoritatea acestor firme in doua directii principale: fie
spre faliment, fie spre offshore, a declarat Mirela Serban, managing partner R&M Audit, unul
dintre liderii pietei de contabilitate, consultanta fiscala si audit.
Ea considera ca reorientarile catre statutul de Persoana Fizica Autorizata (PFA) - care nu ofera
posibilitatea de a avea salariati - sau intreprindere individuala (care ofera posibilitatea de a face
angajari) pot fi de asemenea niste solutii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in ce
mai deschisa catre functionarea sub paravanul unui offshore.
"Pana in prezent, companiile offshore au fost luate in calcul si asociate public cu precadere cu
afacerile de mari dimensiuni, ceea ce nu corespundea intocmai realitatii, intrucat suficiente IMM
au apelat deja la aceasta strategie; marirea impozitelor si, respectiv, costurile in scadere privind
infiintarea si functionarea unui offshore vor conduce insa la cresterea numarului de companii
care vor apela la astfel de alternative fiscale. In orice caz, este greu de presupus ca prin nivelarea
cotei de impozit a fostelor microintreprinderi statul va obtine mai multe fonduri la buget", a
adaugat Mirela Serban.
"In situatia actuala, indiferent in ce schema te regasesti, platesti impozit: chiar daca in anul 2009
ai fost pe pierdere si ai platit impozitul minim, esti in continuare 'fericitul' aceluiasi regim, deci
platesti", a conchis Mirela Serban.

Conform Ministerului Finantelor, incepand cu 1 ianuarie 2010, prevederile Titlului IV-Impozit
pe veniturile microintreprinderilor, normele metodologice de aplicare corespunzatoare, precum si
alte prevederi incidente acestui sistem nu mai produc efecte juridice, astfel incat firmele
respective trebuie sa treaca la impozitul pe profit.
"Pentru circa 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sa il plateasca statului va
insemna cel mai probabil falimentul, acestea neavand o marja de profit care sa acopere diferenta,
intr-un an atat de greu precum cel in curs", a spus Mirela Serban.
Conform estimarilor R&M Audit, aproximativ 15 - 20% dintre fostele microintreprinderi se vor
transforma in PFA, in special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retributii
salariale, fara a desfasura vreo alta activitate si deci fara a avea angajati, mai ales ca devenind
PFA-uri nici nu pot avea angajati.
"O Persoana Fizica Autorizata plateste o singura data impozitul de 16% pe profit, fara a mai plati
si alt impozit pe dividende; comparand cu platile catre stat in sistem de microintreprindere, cand
acestea plateau 3% impozit pe venit, plus 16% impozit pe dividende, reiese ca nici de la aceasta
categorie statul nu va acumula bani in plus la buget", a precizat Mirela Serban.
Analizele R&M Audit arata ca circa 25% dintre fostele microintreprinderi vor incepe sa
plateasca noul impozit pe profit, incarcand la maxim cheltuielile si apeland la o serie de alte
inginerii financiare si fiscale, fie acestea si legale.
"Restul firmelor vor lua in calcul varianta functionarii sub umbrela unui offshore, avand in
vedere costurile din ce in ce mai reduse si variantele de functionare din ce in ce mai simple care
apar in acest sens", a mai spus Mirela Serban.
“In situatia actuala, indiferent in ce schema te regasesti, platesti impozit: chiar daca in 2009 ai
fost pe pierdere si ai platit impozitul minim, esti in continuare 'fericitul' aceluiasi regim, deci
platesti”
Mirela Serban, R&M Audit

Calculul de rentabilitate pentru infiintarea unei companii offshore, respectiv suma de la care
merita a fi infiintata, este diferit de la caz la caz, in functie de tipicul businessului caruia i se
aplica aceasta solutie. De exemplu, in cazul unei societati ale carei activitate si profituri sunt
generate exclusiv pe teritoriul Romaniei, un offshore devine in general rentabil de la un profit
impozabil de minim 20.000 de euro.
Costurile anuale de intretinere a unui offshore variaza de la aproximativ 1.000 - 1.800 euro pana
la circa 3 - 4.000 euro, depinzand de tara in care poate fi infiintat, in functie de tipul de activitate
desfasurata, legislatie, acorduri internationale. In ceea ce priveste scutirea procentuala pe profit,
prin utilizarea unei companii offshore, se poate obtine o taxare chiar si de 0-5%, raportat la baza
de impozitare/ de impunere.
"Din aceste calcule reiese clar ca acest tip de firme devine foarte atractiv: nu numai fostele
microintreprinderi vor apela la infiintarea de companii offshore, ci si din ce in ce mai multe alte
firme, dat fiind faptul ca, din cauza crizei, profitul brut este oricum in general in scadere, iar
actionarii vor sa pastreze din acesta o cota cat mai mare sub forma profitului net. Statul roman
poate contracara acest fenomen in crestere doar prin introducerea sau mentinerea unor facilitati
fiscale pentru anumite categorii de firme, pentru mentinerea in anumite conditii a fortei de
munca angajate", a conchis Mirela Serban, managing partner R&M Audit.

Infiintata in anul 2000, R&M Audit ofera servicii de audit, consultanta fiscala si financiara,
contabilitate, salarizare, controlling si arhivare.
Compania are un portofoliu de peste 200 de clienti, care cumuleaza 300 de puncte de lucru, din
majoritatea sectoarelor de activitate: agricultura, asigurari, brokeraj, comert, constructii,
farmaceutic, fonduri structurale, import-export, IT, media, productie, publicitate, turism.
R&M Audit este certificata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, Camera
Consultantilor Fiscali, precum si de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
din Romania (CECCAR). In anul 2008, R&M Audit a urcat pe locul 6 in topul CECCAR dupa
cifra de afaceri.
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AUDIO Mirela Serban, R&M Audit: Am avut deja solicitari
din partea clientilor care vor sa isi mute offshore afacerile.
Cei mai multi vin din zona serviciilor si IT-ului
Un sfert dintre fostele microintreprinderi vor trece cu bine peste criza, una din cinci se va
transforma in PFA iar restul ar putea da faliment, a declarat pentru HotNews, Mirela Serban,
managing partner al R&M Audit, a sasea firma de consultanta din Romania dupa cifra de afaceri.
Reprezentantul R&M Audit, care a realizat un studiu pe aceasta tema, mai spune ca o firma din
patru va incepe sa plateasca noul impozit pe profit, umfland la maximum cheltuielile si apeland
la o serie de inginerii financiare si fiscale legale. „Deja am avut solicitari din partea unor
companii pentru a-si muta afacerile - inca din 2009- in zone offshore. De la un impozit anual de
20.000 de euro incolo, adica un volum anual al afacerilor de 100.000 de euro, devine mai eficient
sa te muti in paradisuri fiscale. Companiile care prefera sa isi reloce sediul businessului vin din
zona serviciilor si IT-ului, fara sa se limiteze insa la aceste domenii”, a spus Mirela Serban.
“Am avut inca din 2009 solicitari din partea unor companii pentru a-si muta afacerile in zone
offshore. De la un un volum anual al afacerilor de 100.000 de euro, devine mai eficient sa te muti
in paradisuri fiscale.”
Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit

Statul nu va acumulta bani in plus la buget
"O Persoana Fizica Autorizata plateste o singura data impozitul de 16 la suta pe profit, fara a mai
plati si alt impozit pe dividende. Comparand cu platile catre stat in sistem de microintreprindere,
cand se plateau trei la suta impozit pe venit, plus 16 la suta impozit pe dividende, reiese ca de la
aceasta categorie statul nu va acumula bani in plus la buget", a mai spus Mirela Serban,
managing partner R&M Audit.
Dupa parerea acesteia, multe firme ar putea lua in calcul varianta functionarii sub umbrela unui
offshore, avand in vedere costurile din ce in ce mai reduse si variantele simple de functionare.
Calculul de rentabilitate pentru infiintarea unei companii offshore, respectiv suma de la care
merita a fi infiintata, este in functie de business-ul caruia i se aplica aceasta solutie. De exemplu,
in cazul unei societati cu activitate si profituri generate exclusiv pe teritoriul Romaniei, un
offshore devine in general rentabil de la un profit impozabil de minimum 20.000 de euro.

Taxarea unei firme offshore - de la 0-5%
Costurile anuale de intretinere a unui offshore variaza de la aproximativ 1.000- 1.800 euro, pana
la 3.000- 4.000 de euro, depinzand de tara in care este infiintat, tipul de activitate, legislatie,
acorduri internationale etc.
“Costurile anuale de intretinere a unui offshore variaza de la aproximativ 1.000 - 1.800 de euro,
pana la circa 3.000 - 4.000 de euro, depinzand de tara in care poate fi infiintat, tipul de activitate
desfasurata, legislatie, acorduri internationale etc.”
Mirela Serban, R&M Audit
In ceea ce priveste scutirea procentuala pe profit, prin utilizarea unei companii offshore se poate
obtine o taxare chiar si de zero pana la cinci la suta, raportat la baza de impozitare/de impunere.
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Fostele microintreprinderi - intre faliment, PFA si offshore
"Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul unei microintreprinderi si neintroducerea
vreunei alte facilitǎti fiscale pentru aceastǎ categorie de firme va impinge majoritatea acestora in
douǎ directii principale: fie spre faliment, fie spre offshore. Reorientǎrile cǎtre statutul de
Persoanǎ Fizicǎ Autorizatǎ (PFA)- care nu oferǎ posibilitatea de a avea salariati - sau
Intreprindere individualǎ (care oferǎ posibilitatea de a face angajǎri) pot fi de asemenea niste
solutii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in ce mai deschisǎ cǎtre functionarea sub
paravanul unui offshore", a arǎtat Mirela Serban, Managing Partner R & M Audit, companie
activa pe piata de contabilitate, consultanta fiscala si audit.
"Panǎ in prezent companiile offshore au fost luate in calcul si asociate public cu precǎdere cu
afacerile de mari dimensiuni, ceea ce nu corespundea intocmai realitǎtii, intrucat suficiente IMM
au apelat deja la aceastǎ strategie; mǎrirea impozitelor si, respectiv, costurile in scǎdere privind
infiintarea si functionarea unui offshore vor conduce insǎ la cresterea numǎrului de companii
care vor apela la astfel de alternative fiscale. In orice caz, este greu de presupus cǎ prin <> cotei
de impozit a fostelor microintreprinderi statul va obtine mai multe fonduri la buget", a adǎugat
Mirela Serban. "In situatia actualǎ, indiferent in ce schemǎ te regǎsesti, plǎtesti impozit: chiar
dacǎ in anul 2009 ai fost pe pierdere si ai plǎtit impozitul minim, esti in continuare "fericitul"
aceluiasi regim, deci plǎtesti", a conchis Mirela Serban.
Conform Ministerului Finantelor, incepand cu 1 ianuarie 2010, prevederile Titlului IV-"Impozit
pe veniturile microintreprinderilor", normele metodologice de aplicare corespunzǎtoare, precum
si alte prevederi incidente acestui sistem nu mai produc efecte juridice, astfel incat firmele
respective trebuie sǎ treacǎ la impozitul pe profit.
"Pentru cca 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sǎ il plǎteascǎ statului va
insemna cel mai probabil falimentul, acestea neavand o marjǎ de profit care sǎ acopere diferenta,
intr-un an atat de greu precum cel in curs", a arǎtat Mirela Serban.
Conform estimǎrilor R&M Audit, aproximativ 15 - 20% dintre fostele microintreprinderi se vor
transforma in PFA, in special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retributii
salariale, fǎrǎ a desfǎsura vreo altǎ activitate si deci fǎrǎ a avea angajati, mai ales cǎ devenind
PFA-uri nici nu pot avea angajati. "O Persoanǎ Fizicǎ Autorizatǎ plǎteste o singurǎ datǎ
impozitul de 16% pe profit, fǎrǎ a mai plǎti si alt impozit pe dividende; comparand cu plǎtile
cǎtre stat in sistem de microintreprindere, cand acestea plǎteau 3% impozit pe venit, plus 16%
impozit pe dividende, reiese cǎ nici de la aceastǎ categorie statul nu va acumula bani in plus la
buget", a precizat Mirela Serban.
Analizele R&M Audit aratǎ cǎ cca 25% dintre fostele microintreprinderi vor incepe sǎ plǎteascǎ
noul impozit pe profit, <> la maxim cheltuielile si apeland la o serie de alte <> , fie acestea si
legale.

"Restul firmelor vor lua in calcul varianta functionǎrii sub <> unui offshore, avand in vedere
costurile din ce in ce mai reduse si variantele de functionare din ce in ce mai simple care apar in
acest sens", a arǎtat Mirela Serban. Calculul de rentabilitate pentru infiintarea unei companii
offshore, respectiv suma de la care meritǎ a fi infiintatǎ, este diferit de la caz la caz, in functie de
tipicul businessului cǎruia i se aplicǎ aceastǎ solutie.
De exemplu, in cazul unei societǎti ale cǎrei activitate si profituri sunt generate exclusiv pe
teritoriul Romaniei, un offshore devine in general rentabil de la un profit impozabil de minim
20.000 de Euro. Costurile anuale de intretinere a unui offshore variaza de la aproximativ 1.0001.800 Euro pana la cca 3- 4.000 Euro, depinzand de tara in care poate fi infiintat, in functie de
tipul de activitate desfasurata, legislatie, acorduri internationale etc. In ceea ce priveste scutirea
procentualǎ pe profit, prin utilizarea unei companii offshore, se poate obtine o taxare chiar si de
0-5%, raportat la baza de impozitare/ de impunere.
"Din aceste calcule reiese clar cǎ acest tip de firme devine foarte atractiv: nu numai fostele
microintreprinderi vor apela la infiintarea de companii offshore, ci si din ce in ce mai multe alte
firme, dat fiind faptul cǎ, din cauza crizei, profitul brut este oricum in general in scǎdere, iar
actionarii vor sǎ pǎstreze din acesta o cotǎ cat mai mare sub forma profitului net. Statul roman
poate contracara acest fenomen in crestere doar prin introducerea sau mentinerea unor facilitǎti
fiscale pentru anumite categorii de firme, pentru mentinerea in anumite conditii a fortei de
muncǎ angajate etc", a conchis Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit.
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Politica fiscală fugăreşte microîntreprinderile spre offshore

Un studiu realizat de compania de consultanŃă fiscală R&M Audit arată că eliminarea opŃiunii
impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor şi neintroducerea altei facilităŃi fiscale va
"împinge" majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre offshore, transmite
www.mediafax.ro. O altă alternativă este orientarea către organizarea sub formă de persoane
fizice autorizate. "Reorientările către statutul de Persoană Fizică Autorizată (PFA) - care nu oferă
posibilitatea de a avea salariaŃi - sau întreprindere individuală (care oferă posibilitatea de a face
angajări) pot fi de asemenea nişte soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în ce
mai deschisă către funcŃionarea sub paravanul unui offshore", a declarat Mirela Şerban,
managing partner R&M Audit.
Începând cu 1 ianuarie 2010, microîntreprinderile nu mai au posibilitatea să aleagă între plata
unui impozit pe profit de 16% sau un impozit pe venit de 3%, ultima fiind valabilă până la finele
anului trecut. "Pentru circa 45-50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie să îl plătească
statului va însemna cel mai probabil falimentul, acestea neavând o marjă de profit care să
acopere diferenŃa, într-un an atât de greu precum cel în curs", a mai spus Şerban.
Conform estimărilor R&M Audit, aproximativ 15-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, în special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii
salariale, fără a desfăşura vreo altă activitate şi deci fără a avea angajaŃi. Analizele R&M Audit
arat[ că aproximativ 25% dintre fostele microîntreprinderi vor începe să plătească noul impozit
pe profit, "încercând la maxim" cheltuielile şi apelând la o serie de alte "inginerii financiare şi
fiscale", fie acestea şi legale. "Restul firmelor vor lua în calcul varianta funcŃionării sub umbrela
unui offshore, având în vedere costurile din ce în ce mai reduse şi variantele de funcŃionare din
ce în ce mai simple care apar în acest sens", a arătat Mirela Şerban.
Offshore – o soluŃie profitabilă pentru IMM-urile profitabile
ÎnfiinŃarea unei companii offshore în cazul unei societăŃi ale cărei activitate şi profituri sunt
generate exclusiv pe teritoriul României, devine în general rentabil de la un profit impozabil de
minim 20.000 de euro. Costurile anuale de întreŃinere a unui offshore variază de la aproximativ

1.000 - 1.800 de euro până la circa 3.000 - 4.000 de euro, depinzând de Ńara în care poate fi
înfiinŃat, în funcŃie de tipul de activitate desfăşurată, legislaŃie sau acorduri internaŃionale.
În ceea ce priveşte scutirea procentuală pe profit, prin utilizarea unei companii offshore, se poate
obŃine o taxare chiar şi de 0-5%, raportat la baza de impozitare/de impunere. "Statul român poate
contracara acest fenomen în creştere doar prin introducerea sau menŃinerea unor facilităŃi fiscale
pentru anumite categorii de firme, pentru menŃinerea în anumite condiŃii a forŃei de muncă
angajate etc", a conchis Şerban.

Companiile offshore sunt firme înregistrate în Ńări sau jurisdicŃii unde legislaŃia fiscală fie nu
prevede perceperea de impozite, fie impozitele sunt foarte scăzute, atâta timp cât societăŃile nu
desfăşoară activităŃi pe teritoriul Ńării unde sunt înregistrate.
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Eliminarea impozitului de 3% duce microintreprinderile in
faliment sau offshore
Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul microintreprinderilor si neintroducerea altei
facilitati fiscale va “impinge” majoritatea acestor firme fie catre faliment, fie spre offshore,
potrivit firmei de consultanta fiscala R&M Audit, care vede o alternativa si in orientarea catre
PFA. “Reorientarile catre statutul de Persoana Fizica Autorizata (PFA) - care nu ofera
posibilitatea de a avea salariati - sau intreprindere individuala (care ofera posibilitatea de a face
angajari) pot fi de asemenea niste solutii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in ce
mai deschisa catre functionarea sub paravanul unui offshore”, a declarat intr-un comunicat
Mirela Şerban, managing partner R&M Audit. Şerban considera ca marirea impozitelor si,
respectiv, costurile in scadere privind infiintarea si functionarea unui offshore vor conduce la
cresterea numarului de companii care vor apela la astfel de alternative fiscale. ...
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AUDIO Mirela Serban, RM Audit: Am avut deja solicitari
din partea clientilor care vor sa isi mute offshore afacerile.
Cei mai multi vin din zona…
Un sfert dintre fostele microintreprinderi vor trece cu bine peste criza, una din cinci se va
transforma in PFA iar restul ar putea da faliment, a declarat pentru HotNews, Mirela Serban ,
managing partner al R&M Audit, a sasea firma de consultanta din Romania dupa cifra de afaceri.
Reprezentantul R&M Audit, care a realizat un studiu pe aceasta tema, mai spune ca o firma din
patru va incepe sa plateasca noul impozit pe profit, umfland la maximum cheltuielile si apeland
la o serie de inginerii financiare si fiscale legale.
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“Eliminarea impozitului de 3% duce microîntreprinderile în
faliment sau offshore”, se arată într-o relatare a firmei de
cosnultanŃă R&M Audit
Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor şi neintroducerea altei
facilităŃi fiscale va "împinge" majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre offshore,
potrivit firmei de consultanŃă fiscală R&M Audit, care vede o alternativă şi în orientarea către
PFA. "Reorientările către statutul de Persoană Fizică Autorizată (PFA) - care nu oferă
posibilitatea de a avea salariaŃi - sau întreprindere individuală (care oferă posibilitatea de a face
angajări) pot fi de asemenea nişte soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în ce
mai deschisă către funcŃionarea sub paravanul unui offshore", a declarat într-un comunicat
Mirela Şerban, managing partner R&M Audit. Şerban consideră că mărirea impozitelor şi,
respectiv, costurile în scădere privind înfiinŃarea şi funcŃionarea unui offshore vor conduce la
creşterea numărului de companii care vor apela la astfel de alternative fiscale. "În orice caz, este
greu de presupus că prin “nivelarea” cotei de impozit a fostelor microîntreprinderi statul va
obŃine mai multe fonduri la buget. În situaŃia actuală, indiferent în ce schemă te regăseşti, plăteşti
impozit: chiar dacă în anul 2009 ai fost pe pierdere şi ai plătit impozitul minim, eşti în continuare
«fericitul» aceluiaşi regim, deci plăteşti", a adăugat Şerban. Începând cu 1 ianuarie 2010,
microîntreprinderile nu mai au posibilitatea să aleagă între plata unui impozit pe profit de 16%
sau un impozit pe venit de 3%, ultima fiind valabilă până la finele anului trecut. "Pentru circa
45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie să îl plătească statului va însemna cel mai
probabil falimentul, acestea neavând o marjă de profit care să acopere diferenŃa, într-un an atât
de greu precum cel în curs" a mai spus Şerban. Conform estimărilor R&M Audit, aproximativ
15-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor transforma în PFA, în special cele care erau
folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii salariale, fără a desfăşura vreo ală activitate şi
deci fără a avea angajaŃi. Analizele R&M Audit arată că aproximativ 25% dintre fostele
microîntreprinderi vor începe să plătească noul impozit pe profit, "încărcând la maxim"
cheltuielile şi apelând la o serie de alte "inginerii financiare şi fiscale", fie acestea şi legale.
"Restul firmelor vor lua în calcul varianta funcŃionării sub umbrela unui offshore, având în
vedere costurile din ce în ce mai reduse şi variantele de funcŃionare din ce în ce mai simple care
apar în acest sens", a arătat Mirela Şerban. ÎnfiinŃarea unei companii offshore în cazul unei
societăŃi ale cărei activitate şi profituri sunt generate exclusiv pe teritoriul României, devine în
general rentabil de la un profit impozabil de minim 20.000 de euro. Costurile anuale de
întreŃinere a unui offshore variază de la aproximativ 1.000- 1.800 euro pana la circa 3.000 4.000 euro, depinzând de Ńara în care poate fi înfiinŃat, în funcŃie de tipul de activitate
desfăşurata, legislaŃie sau acorduri internaŃionale. În ceea ce priveşte scutirea procentuală pe
profit, prin utilizarea unei companii offshore, se poate obŃine o taxare chiar şi de 0-5%, raportat
la baza de impozitare/de impunere. "Statul român poate contracara acest fenomen în creştere
doar prin introducerea sau menŃinerea unor facilităŃi fiscale pentru anumite categorii de firme,
pentru menŃinerea în anumite condiŃii a forŃei de muncă angajate etc", a conchis Şerban.
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Specialiştii caută alternative pentru supravieŃuirea
întreprinderilor mici şi mijlocii, după eliminarea impozitului
de 3% pe venit

Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor şi neintroducerea altei
facilităŃi fiscale va „împinge” majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre offshore,
potrivit firmei de consultanŃă fiscală R&M Audit.
Firma de consultanŃă fiscală R&M Audit vede în orientarea către PFA o posibilitate pentru
salvarea IMM-urilor, după eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul
microîntreprinderilor. „Reorientările către statutul de Persoană Fizică Autorizată (PFA) - care nu
oferă posibilitatea de a avea salariaŃi - sau întreprindere individuală (care oferă posibilitatea de a
face angajări) pot fi de asemenea nişte soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în
ce mai deschisă către funcŃionarea sub paravanul unui offshore”, a declarat într-un comunicat
Mirela Şerban, managing paretner R&M Audit, citat de Mediafax. Aceasta consideră că mărirea
impozitelor şi, respectiv, costurile în scădere privind înfiinŃarea şi funcŃionarea unui offshore vor
conduce la creşterea numărului de companii care vor apela la astfel de alternative fiscale. „În
orice caz, este greu de presupus că, prin «nivelarea» cotei de impozit a fostelor
microîntreprinderi, statul va obŃine mai multe fonduri la buget. În situaŃia actuală, indiferent în ce
schemă te regăseşti, plăteşti impozit: chiar dacă în anul 2009 ai fost pe pierdere şi ai plătit
impozitul minim, eşti în continuare «fericitul» aceluiaşi regim, deci plăteşti”, a adăugat Şerban.
Începând cu 1 ianuarie 2010, microîntreprinderile nu mai au posibilitatea să aleagă între plata
unui impozit pe profit de 16% sau un impozit pe venit de 3%, ultima fiind valabilă până la finele
anului trecut, arată Mediafax. „Pentru circa 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care

trebuie să îl plătească statului va însemna cel mai probabil falimentul, acestea neavând o marjă
de profit care să acopere diferenŃa, într-un an atât de greu precum cel în curs”, a mai spus Şerban.
Conform estimărilor R&M Audit, aproximativ 15-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, în special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii
salariale, fără a desfăşura vreo altă activitate şi deci fără a avea angajaŃi.
Analizele R&M Audit arată că aproximativ 25% dintre fostele microîntreprinderi vor începe să
plătească noul impozit pe profit, „încărcând la maxim” cheltuielile şi apelând la o serie de alte
„inginerii financiare şi fiscale”. „Restul firmelor va lua în calcul varianta funcŃionării sub
umbrela unui offshore, având în vedere costurile din ce în ce mai reduse şi variantele de
funcŃionare din ce în ce mai simple care apar în acest sens”, a arătat Mirela Şerban, potrivit
Mediafax. ÎnfiinŃarea unei companii offshore în cazul unei societăŃi ale cărei activitate şi
profituri sunt generate exclusiv pe teritoriul României, devine în general rentabil de la un profit
impozabil de minim 20.000 de euro. Costurile anuale de întreŃinere a unui offshore variază de la
aproximativ 1.000- 1.800 euro până la circa 3.000 - 4.000 euro, depinzând de Ńara în care poate fi
înfiinŃat, în funcŃie de tipul de activitate desfăşurată, legislaŃie sau acorduri internaŃionale, mai
arată Mediafax. În ceea ce priveşte scutirea procentuală pe profit, prin utilizarea unei companii
offshore, se poate obŃine o taxare chiar şi de 0-5%, raportat la baza de impozitare/de impunere.
„Statul român poate contracara acest fenomen în creştere doar prin introducerea sau menŃinerea
unor facilităŃi fiscale pentru anumite categorii de firme, pentru menŃinerea în anumite condiŃii a
forŃei de muncă angajate etc”, a conchis Şerban.
Companiile offshore sunt firme înregistrate în Ńări sau jurisdicŃii unde legislaŃia fiscală fie nu
prevede perceperea de impozite, fie impozitele sunt foarte scăzute, atâta timp cât societăŃile nu
desfăşoară activităŃi pe teritoriul Ńării unde sunt înregistrate.
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Eliminarea impozitului de 3% duce microîntreprinderile în
faliment sau offshore
Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor şi neintroducerea altei
facilitǎŃi fiscale va "împinge" majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre offshore,
potrivit firmei de consultanŃă fiscală R&M Audit, care vede o alternativă şi în orientarea către
PFA.
"Reorientǎrile cǎtre statutul de Persoanǎ Fizicǎ Autorizatǎ (PFA) - care nu oferǎ posibilitatea de
a avea salariaŃi - sau întreprindere individualǎ (care oferǎ posibilitatea de a face angajǎri) pot fi
de asemenea nişte soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în ce mai deschisǎ
cǎtre funcŃionarea sub paravanul unui offshore", a declarat într-un comunicat Mirela Şerban,
managing partner R&M Audit.
Şerban consideră că mǎrirea impozitelor şi, respectiv, costurile în scǎdere privind înfiinŃarea şi
funcŃionarea unui offshore vor conduce la creşterea numǎrului de companii care vor apela la
astfel de alternative fiscale.
"În orice caz, este greu de presupus cǎ prin «nivelarea» cotei de impozit a fostelor
microîntreprinderi statul va obŃine mai multe fonduri la buget. În situaŃia actualǎ, indiferent în ce
schemǎ te regǎseşti, plǎteşti impozit: chiar dacǎ în anul 2009 ai fost pe pierdere şi ai plǎtit
impozitul minim, eşti în continuare «fericitul» aceluiaşi regim, deci plǎteşti", a adǎugat Şerban.
Începând cu 1 ianuarie 2010, microîntreprinderile nu mai au posibilitatea să aleagă între plata
unui impozit pe profit de 16% sau un impozit pe venit de 3%, ultima fiind valabilă până la finele
anului trecut.
"Pentru circa 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sǎ îl plǎteascǎ statului va
însemna cel mai probabil falimentul, acestea neavând o marjǎ de profit care sǎ acopere diferenŃa,
într-un an atât de greu precum cel în curs" a mai spus Şerban.
Conform estimǎrilor R&M Audit, aproximativ 15-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, în special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii
salariale, fǎrǎ a desfǎşura vreo altǎ activitate şi deci fǎrǎ a avea angajaŃi.
Analizele R&M Audit aratǎ cǎ aproximativ 25% dintre fostele microîntreprinderi vor începe sǎ
plǎteascǎ noul impozit pe profit, "încǎrcând la maxim" cheltuielile şi apelând la o serie de alte
"inginerii financiare şi fiscale", fie acestea şi legale.

"Restul firmelor vor lua în calcul varianta funcŃionǎrii sub umbrela unui offshore, având în
vedere costurile din ce în ce mai reduse şi variantele de funcŃionare din ce în ce mai simple care
apar în acest sens", a arǎtat Mirela Şerban.
ÎnfiinŃarea unei companii offshore în cazul unei societǎŃi ale cǎrei activitate şi profituri sunt
generate exclusiv pe teritoriul României, devine în general rentabil de la un profit impozabil de
minim 20.000 de euro.
Costurile anuale de întreŃinere a unui offshore variază de la aproximativ 1.000- 1.800 euro pana
la circa 3.000 - 4.000 euro, depinzând de Ńara în care poate fi înfiinŃat, în funcŃie de tipul de
activitate desfăşurata, legislaŃie sau acorduri internaŃionale.
În ceea ce priveşte scutirea procentualǎ pe profit, prin utilizarea unei companii offshore, se poate
obŃine o taxare chiar şi de 0-5%, raportat la baza de impozitare/de impunere.
"Statul român poate contracara acest fenomen în creştere doar prin introducerea sau menŃinerea
unor facilitǎŃi fiscale pentru anumite categorii de firme, pentru menŃinerea în anumite condiŃii a
forŃei de muncǎ angajate etc", a conchis Şerban.
Companiile offshore sunt firme înregistrate în Ńări sau jurisdicŃii unde legislaŃia fiscală fie nu
prevede perceperea de impozite, fie impozitele sunt foarte scăzute, atâta timp cât societăŃile nu
desfăşoară activităŃi pe teritoriul Ńării unde sunt înregistrate.
R&M Audit a fost înfiinŃată în anul 2000 şi în prezent oferă servicii de audit, consultanŃă fiscală
şi financiară, contabilitate, salarizare, controlling şi arhivare, având peste 200 de clienŃi.
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Creste fiscalitatea, scad sansele de supravietuire ale
companiilor mici si mijlocii
Specialiştii cred că schimbarea impozitării microintreprinderilor de la 3% din venituri la 16% din
profit va trimite un număr important de proprietari de companii către înregistrarea ca persoană
fizică autorizată sau către zone off-shore. Din păcate, o parte dintre întreprinzători vor da pur şi
simplu faliment.
Invitata emisiunii a fost Mirela Şerban, director general R&M Audit.
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Fostele microintreprinderi - intre faliment, PFA si... offshore
Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul unei microintreprinderi si neintroducerea
vreunei alte facilitati fiscale pentru aceasta categorie de firme va "impinge" majoritatea acestora
in doua directii principale: fie spre faliment, fie spre offshore, sustin specialistii din cadrul R&M
Audit.
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R&M Audit: Eliminarea impozitului de 3% pe venit duce
microîntreprinderile în faliment sau offshore
Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor şi neintroducerea altei
facilitǎŃi fiscale va "împinge" majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre offshore,
potrivit firmei de consultanŃă fiscală R&M Audit, care vede o alternativă şi în orientarea către
PFA.
"Reorientǎrile cǎtre statutul de Persoanǎ Fizicǎ Autorizatǎ (PFA) - care nu oferǎ posibilitatea de
a avea salariaŃi - sau întreprindere individualǎ (care oferǎ posibilitatea de a face angajǎri) pot fi
de asemenea nişte soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în ce mai deschisǎ
cǎtre funcŃionarea sub paravanul unui offshore", a declarat într-un comunicat Mirela Şerban,
managing partner R&M Audit.
Şerban consideră că mǎrirea impozitelor şi, respectiv, costurile în scǎdere privind înfiinŃarea şi
funcŃionarea unui offshore vor conduce la creşterea numǎrului de companii care vor apela la
astfel de alternative fiscale.
"În orice caz, este greu de presupus cǎ prin «nivelarea» cotei de impozit a fostelor
microîntreprinderi statul va obŃine mai multe fonduri la buget. În situaŃia actualǎ, indiferent în ce
schemǎ te regǎseşti, plǎteşti impozit: chiar dacǎ în anul 2009 ai fost pe pierdere şi ai plǎtit
impozitul minim, eşti în continuare «fericitul» aceluiaşi regim, deci plǎteşti", a adǎugat Şerban.
Începând cu 1 ianuarie 2010, microîntreprinderile nu mai au posibilitatea să aleagă între plata
unui impozit pe profit de 16% sau un impozit pe venit de 3%, ultima fiind valabilă până la finele
anului trecut.
"Pentru circa 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sǎ îl plǎteascǎ statului va
însemna cel mai probabil falimentul, acestea neavând o marjǎ de profit care sǎ acopere diferenŃa,
într-un an atât de greu precum cel în curs" a mai spus Şerban.
Conform estimǎrilor R&M Audit, aproximativ 15-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, în special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii
salariale, fǎrǎ a desfǎşura vreo altǎ activitate şi deci fǎrǎ a avea angajaŃi.
Analizele R&M Audit aratǎ cǎ aproximativ 25% dintre fostele microîntreprinderi vor începe sǎ
plǎteascǎ noul impozit pe profit, "încǎrcând la maxim" cheltuielile şi apelând la o serie de alte
"inginerii financiare şi fiscale", fie acestea şi legale.
"Restul firmelor vor lua în calcul varianta funcŃionǎrii sub umbrela unui offshore, având în
vedere costurile din ce în ce mai reduse şi variantele de funcŃionare din ce în ce mai simple care
apar în acest sens", a arǎtat Mirela Şerban.
ÎnfiinŃarea unei companii offshore în cazul unei societǎŃi ale cǎrei activitate şi profituri sunt
generate exclusiv pe teritoriul României, devine în general rentabil de la un profit impozabil de
minim 20.000 de euro.
Costurile anuale de întreŃinere a unui offshore variază de la aproximativ 1.000- 1.800 euro pana
la circa 3.000 - 4.000 euro, depinzând de Ńara în care poate fi înfiinŃat, în funcŃie de tipul de
activitate desfăşurata, legislaŃie sau acorduri internaŃionale.
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Fostele microintreprinderi - intre faliment, PFA si offshore

“Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul unei microintreprinderi şi neintroducerea
vreunei alte facilitǎŃi fiscale pentru aceastǎ categorie de firme va <<impinge>> majoritatea
acestora in douǎ direcŃii principale: fie spre faliment, fie spre offshore. Reorientǎrile cǎtre
statutul de Persoanǎ Fizicǎ Autorizatǎ (PFA)- care nu oferǎ posibilitatea de a avea salariaŃi- sau
intreprindere individualǎ (care oferǎ posibilitatea de a face angajǎri) pot fi de asemenea nişte
soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in ce mai deschisǎ cǎtre funcŃionarea sub
paravanul unui offshore”, a arǎtat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit, unul dintre
liderii pieŃei de contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit.
„Pânǎ in prezent companiile offshore au fost luate in calcul şi asociate public cu precǎdere cu
afacerile de mari dimensiuni, ceea ce nu corespundea intocmai realitǎŃii, intrucât suficiente IMM
au apelat deja la aceastǎ strategie; mǎrirea impozitelor şi, respectiv, costurile in scǎdere privind
infiinŃarea şi funcŃionarea unui offshore vor conduce insǎ la creşterea numǎrului de companii
care vor apela la astfel de alternative fiscale. in orice caz, este greu de presupus cǎ prin
<<nivelarea>> cotei de impozit a fostelor microintreprinderi statul va obŃine mai multe fonduri
la buget”, a adǎugat Mirela Şerban. “in situaŃia actualǎ, indiferent in ce schemǎ te regǎseşti,
plǎteşti impozit: chiar dacǎ in anul 2009 ai fost pe pierdere şi ai plǎtit impozitul minim, eşti in
continuare “fericitul” aceluiaşi regim, deci plǎteşti”, a conchis Mirela Şerban.
Conform Ministerului FinanŃelor, incepând cu 1 ianuarie 2010, prevederile Titlului IV-“Impozit
pe veniturile microintreprinderilor”, normele metodologice de aplicare corespunzǎtoare, precum
şi alte prevederi incidente acestui sistem nu mai produc efecte juridice, astfel incât firmele
respective trebuie sǎ treacǎ la impozitul pe profit.
“Pentru cca 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sǎ il plǎteascǎ statului va
insemna cel mai probabil falimentul, acestea neavând o marjǎ de profit care sǎ acopere diferenŃa,
intr-un an atât de greu precum cel in curs”, a arǎtat Mirela Şerban.
Conform estimǎrilor R&M Audit, aproximativ 15 – 20% dintre fostele microintreprinderi se vor
transforma in PFA, in special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii

salariale, fǎrǎ a desfǎşura vreo altǎ activitate şi deci fǎrǎ a avea angajaŃi, mai ales cǎ devenind
PFA-uri nici nu pot avea angajaŃi. “O Persoanǎ Fizicǎ Autorizatǎ plǎteşte o singurǎ datǎ
impozitul de 16% pe profit, fǎrǎ a mai plǎti şi alt impozit pe dividende; comparând cu plǎŃile
cǎtre stat in sistem de microintreprindere, când acestea plǎteau 3% impozit pe venit, plus 16%
impozit pe dividende, reiese cǎ nici de la aceastǎ categorie statul nu va acumula bani in plus la
buget“, a precizat Mirela Şerban.
Analizele R&M Audit aratǎ cǎ cca 25% dintre fostele microintreprinderi vor incepe sǎ plǎteascǎ
noul impozit pe profit, <<incǎrcând>> la maxim cheltuielile şi apelând la o serie de alte
<<inginerii financiare şi fiscale>> , fie acestea şi legale. “Restul firmelor vor lua in calcul
varianta funcŃionǎrii sub <<umbrela>> unui offshore, având in vedere costurile din ce in ce mai
reduse şi variantele de funcŃionare din ce in ce mai simple care apar in acest sens”, a arǎtat
Mirela Şerban. Calculul de rentabilitate pentru infiinŃarea unei companii offshore, respectiv suma
de la care meritǎ a fi infiinŃatǎ, este diferit de la caz la caz, in funcŃie de tipicul businessului
cǎruia i se aplicǎ aceastǎ soluŃie. De exemplu, in cazul unei societǎŃi ale cǎrei activitate şi
profituri sunt generate exclusiv pe teritoriul României, un offshore devine in general rentabil de
la un profit impozabil de minim 20.000 de Euro.
Costurile anuale de intretinere a unui offshore variaza de la aproximativ 1.000- 1.800 Euro pana
la cca 3- 4.000 Euro, depinzand de tara in care poate fi infiintat, in functie de tipul de activitate
desfasurata, legislatie, acorduri internationale etc. in ceea ce priveşte scutirea procentualǎ pe
profit, prin utilizarea unei companii offshore, se poate obŃine o taxare chiar şi de 0-5%, raportat
la baza de impozitare/ de impunere. “Din aceste calcule reiese clar cǎ acest tip de firme devine
foarte atractiv: nu numai fostele microintreprinderi vor apela la infiinŃarea de companii offshore,
ci şi din ce in ce mai multe alte firme, dat fiind faptul cǎ, din cauza crizei, profitul brut este
oricum in general in scǎdere, iar acŃionarii vor sǎ pǎstreze din acesta o cotǎ cât mai mare sub
forma profitului net. Statul român poate contracara acest fenomen in creştere doar prin
introducerea sau menŃinerea unor facilitǎŃi fiscale pentru anumite categorii de firme, pentru
menŃinerea in anumite condiŃii a forŃei de muncǎ angajate etc”, a conchis Mirela Şerban,
Managing Partner R&M Audit.
infiinŃată in anul 2000, compania R&M Audit a devenit lider in soluŃii fiscale şi contabile
inteligente, care au la bază competenŃa in domeniul financiar, completată de o viziune
avangardistă asupra mediului de business. R&M Audit ofera servicii de audit, consultanŃă
fiscala si financiara, contabilitate, salarizare, controlling si arhivare. Cu un portofoliu de peste
200 de clienŃi, care cumuleaza 300 de puncte de lucru, R&M Audit a avut prilejul de a cunoaşte
particularităŃile companiilor din majoritatea sectoarelor de activitate: agricultură, asigurări,
brokeraj, comerŃ, construcŃii, farmaceutic, fonduri structurale, import-export, IT, media,
producŃie, publicitate, turism etc. R&M Audit este certificată de Camera Auditorilor Financiari
din România, Camera ConsultanŃilor Fiscali, precum şi de către Corpul ExperŃilor Contabili şi
Contabililor AutorizaŃi din România (CECCAR). in anul 2008, R&M Audit a urcat pe locul 6 in
topul CECCAR după cifra de afaceri.
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Microintreprinderile din Romania migreaza catre offshore
Un studiu realizat de compania de consultanta fiscala si audit R&M Audit arata ca
microintreprinderile romanesti se indreapta fie catre faliment, fie catre offshore.
“Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul unei microintreprinderi si neintroducerea
vreunei alte facilitati fiscale pentru aceasta categorie de firme va impinge majoritatea acestora in
doua directii principale: fie spre faliment, fie spre offshore”, a declarat Mirela Serban, managing
partner R&M Audit.
Reorientarile catre statutul de Persoana Fizica Autorizata (PFA), care nu da posibilitatea de a
avea salariati, sau Intreprindere individuala, care ii permit firmei sa faca angajari, pot fi, de
asemenea, cateva solutii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in ce mai deschisa catre
functionarea sub paravanul unui offshore, potrivit companiei de audit si consultanta fiscala.
Firma offshore, rentabila la profituri de peste 20.000 de euro
Potrivit R&M Audit, in cazul unei societati ale carei activitati si profituri sunt generate exclusiv
pe teritoriul Romaniei, un offshore devine in general rentabil de la un profit impozabil de minim
20.000 de Euro.
Costurile anuale de intretinere ale unui offshore variaza de la aproximativ 1.000 de euro pana la
4.000 de euro, in functie de tara in care a fost infiintat. In ceea ce priveste scutirea procentuala pe
profit, prin utilizarea unei companii offshore, se poate obtine o taxare chiar si de 0-5%, raportat
la baza de impozitare sau de impunere.
“Din aceste calcule reiese clar ca acest model devine foarte atractiv: nu numai fostele
microintreprinderi vor apela la infiintarea de companii offshore, ci si din ce in ce mai multe alte
firme, dat fiind faptul ca, din cauza crizei, profitul brut este oricum in general in scadere, iar
actionarii vor sa pastreze din acesta o cota cat mai mare sub forma profitului net. Statul roman
poate contracara acest fenomen in crestere doar prin introducerea sau mentinerea unor facilitati
fiscale pentru anumite categorii de firme, pentru mentinerea in anumite conditii a fortei de
munca angajate”, sustine Mirela Serban.
R&M Audit are in portofoliu 200 de clienti si este, potrivit propriilor estimari, pe locul 6 in topul
firmelor de consultanta si audit.
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R&M Audit: Eliminarea impozitului de 3% duce
microintreprinderile in faliment sau offshore

Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul microintreprinderilor si neintroducerea altei
facilitati fiscale vor "impinge" majoritatea acestor firme fie catre faliment, fie spre offshore,
potrivit firmei de consultanta fiscala R&M Audit, care vede o alternativa si in orientarea catre
PFA. "Reorientarile catre statutul de Persoana Fizica Autorizata (PFA) - care nu ofera
posibilitatea de a avea salariati - sau intreprindere individuala (care ofera posibilitatea de a face
angajari) pot fi de asemenea niste solutii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in ce
mai deschisa catre functionarea sub paravanul unui offshore", a declarat intr-un comunicat
Mirela Serban, managing partner R&M Audit, potrivit Mediafax.
Serban considera ca marirea impozitelor si, respectiv, costurile in scadere privind infiintarea si
functionarea unui offshore vor conduce la cresterea numarului de companii care vor apela la
astfel de alternative fiscale. "In orice caz, este greu de presupus ca prin "nivelarea" cotei de
impozit a fostelor microintreprinderi statul va obtine mai multe fonduri la buget. In situatia
actuala, indiferent in ce schema te regasesti, platesti impozit: chiar daca in anul 2009 ai fost pe
pierdere si ai platit impozitul minim, esti in continuare "fericitul" aceluiasi regim, deci platesti",
a adaugat Serban. "Pentru circa 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sa il
plateasca statului va insemna cel mai probabil falimentul, acestea neavand o marja de profit care
sa acopere diferenta, intr-un an atat de greu precum cel in curs", a mai spus Serban.
Conform estimarilor R&M Audit, aproximativ 15-20% dintre fostele microintreprinderi se vor
transforma in PFA, in special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retributii
salariale, fara a desfasura vreo alta activitate si deci fara a avea angajati.
Analizele R&M Audit arata ca aproximativ 25% dintre fostele microintreprinderi vor incepe sa
plateasca noul impozit pe profit, "incarcand la maxim" cheltuielile si apeland la o serie de alte
"inginerii financiare si fiscale", fie acestea si legale. "Restul firmelor vor lua in calcul varianta
functionarii sub umbrela unui offshore, avand in vedere costurile din ce in ce mai reduse si
variantele de functionare din ce in ce mai simple care apar in acest sens", a aratat Mirela Serban.
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Impozitul de 3% pe venit, unic in Europa

Facilitatea de care au beneficiat micii intreprinzatori pana de curand nu apare in sistemul fiscal al
niciunui alt stat membru. Irlanda ajuta firmele cu profituri mici, timp de trei ani.
Odata cu eliminarea impozitului de 3% pe venitul microintreprinderilor, de la inceputul acestui
an, a disparut o exceptie din Uniunea Europeana. Aflati, in cadrul campaniei EVZ de sustinere a
microintreprinderilor platitoare, pana la finele lui 2009, de impozit pe venitul
microintreprinderilor, cum sunt sus tinute micile afaceri in alte state membre.
"Un regim fiscal preferential pentru microintreprinderi nu mai exista cam pe nicaieri in Europa”,
a declarat Raluca Bontas, tax manager la compania de consultanta Deloitte Romania, pentru
EVZ.
Cehii isi deduc cheltuieli mai mari
Autoritatile din Bulgaria isi stimuleaza companiile cu o cota unica pe profit de 10%. Iar Cehia ii
ajuta pe micii antreprenori permitandu-le sa deduca mai multe cheltuieli din calculul profitului
supus impozitarii. "De exemplu, in Cehia, daca un antreprenor, un free-lancer, care este un fel de
PFA, are un venit de 100.000 de euro, statul ii garanteaza deducerea unor cheltuieli in suma de
60% din venit, fara sa aduca documente justificative”, explica Raluca Bontas.
Nici in tari precum Franta, Germania sau Polonia nu exista un regim fiscal special pentru
afacerile mici. In Vest, in general, cotele de impozitare sunt mai mari decat ale noastre si sunt
progresive, spune consultantul Deloitte.
Irlanda, exceptia de la regula
Exceptia de la regula, insa pe o perioada limitata, este Irlanda. Potrivit reprezentantei companiei
de consultanta, in Irlanda, firmele inregistrate dupa 18 octombrie 2008 si care au inceput sa
activeze din 2009 nu platesc impozit pe profit timp de trei ani. Conditia este ca impozitul calculat
sa nu depaseasca 40.000-60.000 de euro. "A fost o masura anticriza luata din timp, deja pusa in
practica la inceputul lui 2009”, sustine Raluca Bontas.

Spre deosebire de Romania, unde microintreprinderile sunt societatile care au o cifra de afaceri
de cel mult 100.000 de euro pe an, in Spania - in categoria firmelor mici - intra cele cu afaceri de
pana in 8 milioane de euro anual. Avantajul de care beneficiaza acestea este o taxare cu doar
25% pe profit, fata de cota de peste 30% pentru primii 125.000 de euro.
SPERIATE DE IMPOZITE
Jumatate din microfirme ar putea trece in offshore
Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul microintreprinderii si neintroducerea vreunei
alte facilitati fiscale pentru aceste firme le vor impinge pe majoritatea in doua directii principale:
fie spre faliment, fie spre offshore, spune Mirela Serban, partener al companiei de contabilitate,
consultanta fiscala si audit R&M Audit, intr-un comunicat de presa.
Potrivit acesteia, companiile off shore, asociate in general cu societatile mari, sunt cautate si de
IMM-uri. "Marirea impozitelor si costurile in scadere privind infiintarea si functionarea unui
offshore vor conduce la cresterea numarului de companii care vor apela la astfel de alternative
fiscale”, afirma reprezentantul R&M Audit.
Conform estimarilor companiei, aproximativ 15%-20% dintre fostele microintreprinderi se vor
transforma in PFA, 25% dintre aceste societati vor incepe sa plateasca noul impozit pe profit.
Restul vor lua in calcul varianta functionarii sub umbrela unui offshore.
In opinia reprezentantilor R&M Audit, statul poate stopa plecarea firmelor in tari mai
prietenoase din punct de vedere fiscal prin introducerea sau mentinerea unor facilitati fiscale
pentru anumite categorii de firme, pentru mentinerea in anumite conditii a fortei de munca
angajate.
CALCULE
Vladescu nu da sfaturi microfirmelor
Ministrul finantelor, Sebastian Vladescu, cel care a decis ca regimul de impozitare cu 3% pe
venitul microintreprinderilor sa nu mai continue, ne-a spus ca nu poate da un sfat valabil pentru
toata lumea.
"Fiecare are dreptul sa opteze, isi face propriile calcule si, in functie de ce-i rezulta din aceste
calcule, opteaza pentru cea mai buna formula individuala”, a declarat oficialul, pentru EVZ.
Vladescu recunoaste ca a fost un adversar al microintreprinderilor in momentul introducerii cotei
unice. Aceasta "pentru ca e o distorsiune intr-un sistem in care spunem ca vrem sa avem cota
unica, dupa care avem acest impozit cu anumite exceptii. Si atunci inseamna ca nu mai avem
cota unica”, explica el.
Inca in fostul mandat, Vladescu a militat pentru eliminarea avantajului microintreprinderilor de a
putea opta sa fie impozitate cu un procent din venituri. In 2006, argumentul ministrului era ca,
odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, in 2007, toate firmele trebuie sa intre "intr-un
regim fiscal normal, acestea urmand sa plateasca un impozit de 16% pe profit”.
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R&M Audit: Eliminarea impozitului de 3% duce
microintreprinderile in faliment sau offshore
Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor si neintroducerea altei
facilitati fiscale vor "împinge" majoritatea acestor firme fie catre faliment, fie spre offshore,
potrivit firmei de consultanta fiscala R&M Audit, care vede o alter
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25 la suta dintre fostele microîntreprinderi vor putea plati
noul impozit pe profit
Circa 25 la suta dintre fostele microîntreprinderi vor putea plati noul impozit pe profit, 15 – 20 la
suta se vor transforma în persoane fizice autorizate (PFA), iar pe celelalte, acest plus pe care ar
trebui sa-l plateasca statului, le va conduce la faliment, se arata într-un comunicat al companiei
R&M Audit.
Analizele R&M Audit arata ca 25 la suta dintre fostele microîntreprinderi vor începe sa plateasca
noul impozit pe profit, umflând la maximum cheltuielile si apelând la o serie de inginerii
financiare si fiscale, unele legale. Conform estimarilor R&M Audit, alte aproximativ 15 – 20 la
suta dintre fostele microîntreprinderi se vor transforma în PFA, în special cele care erau folosite
exclusiv pentru primirea unor retributii salariale, fara a desfasura vreo alta activitate si, deci, fara
a avea angajati.
“O Persoana Fizica Autorizata plateste o singura data impozitul de 16 la suta pe profit, fara a mai
plati si alt impozit pe dividende. Comparând cu platile catre stat în sistem de microîntreprindere,
când se plateau trei la suta impozit pe venit, plus 16 la suta impozit pe dividende, reiese ca de la
aceasta categorie statul nu va acumula bani în plus la buget’, a precizat Mirela Serban, managing
partner R&M Audit.
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Se vor transforma microintreprinderile si in companii
offshore?
Una din cinci microintreprinderi care platea anul trecut impozit pe venit se va transforma in
PFA, arata estimarile companiei de contabilitate, consultanta fiscala si audit R&M Audit. Restul
pot opta intre plata impozitului pe profit, transformarea in offshore sau, daca nu reusesc sa
supravietuiasca, pentru intrarea in faliment.
Pana anul acesta, microintreprinderile beneficiau de un regim privilegiat de impozitare, care le
permitea sa opteze intre plata impozitului pe profit (16%) si cea a impozitului pe venit (3% in
2009).
De la inceputul anului s-a trecut la impozitarea exclusiva a profitului pentru microintreprinderi.
“Pentru aproximativ 45-50% dintre firme acest plus pe care trebuie sa il plateasca statului va
insemna cel maiprobabil falimentul, acestea neavand o marja de profit care sa acopere diferenta
intr-un an atat de greu precum cel in curs”, sustine Mirela Serban, managing partner in cadrul
firmei de contabilitate, consultanta fiscala si audit R&M Audit. Estimarile facute de companie se
bazeaza pe marjele de profit ale microintreprinderilor, corelate cu cifrele de afaceri si au luat in
calcul evolutiile macroeconomice de anul trecut, previziunile pe anul in curs privind
cuantumurile de taxe si impozite, cheltuielile cu personalul si scumpirile care se previzioneaza
pe anumite segmente de piata.

Intre 1.000 si 4.000 de euro, costul intretinerii unui offshore
“Pana in prezent companiile offshore au fost luate in calcul si asociate public cu precadere cu
afacerile de mari dimensiuni, ceea ce nu corespundea intocmai realitatii, intrucat suficiente
IMM-uri au apelat deja la aceasta strategie; marirea impozitelor si, respectiv, costurile in scadere
privind infiin tarea si functionarea unui offshore vor conduce insa la cresterea numarului de
companii care vor apela la astfel de alternative fiscale”, explica Serban.
Un sfert din microintreprinderile care plateau anul trecut impozit pe profit vor incepe sa
plateasca de anul acesta impozit pe venit, potrivit estimarilor R&M Audit.
“Restul firmelor vor lua in calcul varianta functionarii sub «umbrela» unui offshore, avand in
vedere costurile din ce in ce mai reduse si variantele de functionare din ce in ce mai simple care
apar in acest sens”, explica Serban.
Costurile anuale de intretinere a unui offshore variaza de la aproximativ 1.000-1.800 de euro
pana la 3-4.000 de euro si depind de tara in care pot fi infiintate, in functie de tipul de activitate
desfasurata, legislatie, acorduri internationale, potrivit reprezentantilor R&M Audit.

“In cadrul unei societati ale carei activitate si profituri sunt generate exclusiv pe teritoriul
Romaniei, un offshore devine in general rentabil de la un profit impozabil de minim 20.000 de
euro”, mai spune Serban.

Efortul de a trece offshore e mult prea mare pentru micii intreprinzatori
Varianta offshore, a inregistrarii firmei intr-o tara considerata “paradis de impozit”, este putin
probabila pentru micile intreprinderi romanesti, spun unii experti.
“Costurile pentru offshore sunt mult prea mari pentru microintreprinderi si de aceea nu cred ca
vor apela la aceasta varianta. Aceste tipuri de companii se infiinteaza la afaceri de milioane de
euro, nu la cateva zeci sau sute de mii de euro, cat aveau microintreprinderile care plateau
impozit pe venit anul trecut”, sustine Karina Nicolau, managing partner in cadrul firmei KG
audit & accounting.
Ea a precizat ca, pe langa taxele de infiintare pe care le presupune un offshore, mai trebuie platite
si comisioanele pentru avocati, iar firma trebuie sa faca lunar raportari cu privire la activitatile pe
care le deruleaza. Nicolau crede ca microintreprinderile se vor transforma in PFA-uri pana cand
se va introduce plata CAS si pentru aceste forme.
“E mult prea mare efortul pentru un offshore raportat la sumele care se rulau prin
mcirointreprinderi. Nu merita sa platesti 4.000 de euro pe an la venituri de 40.000 de euro”,
explica Nicolau.
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Doar 25% dintre fostele microîntreprinderi vor putea plăti
noul impozit pe profit
Circa 25 la sută dintre fostele microîntreprinderi vor putea plăti noul impozit pe profit, 15 - 20 la
sută se vor transforma în persoane fizice autorizate (PFA), iar pe celelalte, acest plus pe care ar
trebui să-l plătească statului, le va conduce la faliment, se arată într-un comunicat al companiei
R&M Audit.
Analizele R&M Audit arată că 25 la sută dintre fostele microîntreprinderi vor începe să plătească
noul impozit pe profit, umflând la maximum cheltuielile şi apelând la o serie de inginerii
financiare şi fiscale, unele legale. Conform estimărilor R&M Audit, alte aproximativ 15 - 20 la
sută dintre fostele microîntreprinderi se vor transforma în PFA, în special cele care erau folosite
exclusiv pentru primirea unor retribuŃii salariale, fără a desfăşura vreo altă activitate şi, deci, fără
a avea angajaŃi.
"O Persoană Fizică Autorizată plăteşte o singură dată impozitul de 16 la sută pe profit, fără a mai
plăti şi alt impozit pe dividende. Comparând cu plăŃile către stat în sistem de microîntreprindere,
când se plăteau trei la sută impozit pe venit, plus 16 la sută impozit pe dividende, reiese că de la
această categorie statul nu va acumula bani în plus la buget', a precizat Mirela Şerban, managing
partner R&M Audit.
După părerea acesteia, multe firme ar putea lua în calcul varianta funcŃionării sub umbrela unui
offshore, având în vedere costurile din ce în ce mai reduse şi variantele simple de funcŃionare.
Calculul de rentabilitate pentru înfiinŃarea unei companii offshore, respectiv suma de la care
merită a fi înfiinŃată, este în funcŃie de business-ul căruia i se aplică această soluŃie.
De exemplu, în cazul unei societăŃi cu activitate şi profituri generate exclusiv pe teritoriul
României, un offshore devine în general rentabil de la un profit impozabil de minimum 20.000
de euro. Costurile anuale de întreŃinere a unui offshore variază de la aproximativ 1.000 - 1.800
de euro, până la circa 3.000 - 4.000 de euro, depinzând de Ńara în care poate fi înfiinŃat, tipul de
activitate desfăşurată, legislaŃie, acorduri internaŃionale etc.
În ceea ce priveşte scutirea procentuală pe profit, prin utilizarea unei companii offshore se poate
obŃine o taxare chiar şi de zero până la cinci la sută, raportat la baza de impozitare/de impunere.
Conform Ministerului FinanŃelor, începând cu data de 1 ianuarie 2010, prevederile Titlului IV "Impozit pe veniturile microîntreprinderilor', normele metodologice de aplicare corespunzătoare,
precum şi alte prevederi incidente acestui sistem, nu mai produc efecte juridice, astfel încât
firmele respective trebuie să treacă la impozitul pe profit.
ÎnfiinŃată în anul 2000, compania R&M Audit este unul dintre liderii pieŃei locale de
contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit, situată pe locul şase, ca cifră de afaceri, în topul
naŃional realizat în 2008 de Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România
(CECCAR).
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Microintreprinderile se vor indrepta spre PFA sau faliment

Eliminarea optiunii de impozitare cu 3% a veniturilor microintreprinderilor si taxarea lor in
functie de profitul declarat "impinge" majoritatea acestor firme fie catre faliment, fie spre
offshore, fie spre orientarea catre persoane fizice autorizate (PFA), sustine firma de consultanta
fiscala R&M Audit.
"Reorientarile catre statutul de Persoana Fizica Autorizata (PFA) - care nu ofera posibilitatea de
a avea salariati - sau intreprindere individuala (care ofera posibilitatea de a face angajari) pot fi
de asemenea niste solutii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in ce mai deschisa
catre functionarea sub paravanul unui offshore", a declarat Mirela Serban, director la R&M
Audit.
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Microintreprinderile se vor indrepta spre PFA sau faliment
Eliminarea optiunii de impozitare cu 3% a veniturilor microintreprinderilor si taxarea lor in
functie de profitul declarat impinge majoritatea acestor firme fie catre faliment, fie spre offshore,
fie spre orientarea catre persoane fizice autorizate (PFA), sustine firma de consultanta fiscala
R&M Audit.Reorientarile catre statutul de Persoana Fizica Autorizata (PFA) - care nu ofera
posibilitatea de a avea salariati - sau intreprindere individuala (care ofera posibilitatea de a face
angajari) pot fi de asemenea niste solutii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in ce
mai deschisa catre functionarea sub paravanul unui offshore, a declarat Mirela Serban, director la
R&M Audit. ...
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Impozitul de 3% pe venit, unic în Europa

Facilitatea de care au beneficiat micii întreprinzători până de curând nu apare în sistemul fiscal al
niciunui alt stat membru. Irlanda ajută firmele cu profituri mici, timp de trei ani.
Odată cu eliminarea impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor, de la începutul acestui
an, a dispărut o excepŃie din Uniunea Europeană. AflaŃi, în cadrul campaniei EVZ de susŃinere a
microîntreprinderilor plătitoare, până la finele lui 2009, de impozit pe venitul
microîntreprinderilor, cum sunt sus Ńinute micile afaceri în alte state membre.
„Un regim fiscal preferenŃial pentru microîntreprinderi nu mai există cam pe nicăieri în Europa”,
a declarat Raluca Bontaş, tax manager la compania de consultanŃă Deloitte România, pentru
EVZ.
Cehii îşi deduc cheltuieli mai mari
AutorităŃile din Bulgaria îşi stimulează companiile cu o cotă unică pe profit de 10%. Iar Cehia îi
ajută pe micii antreprenori permiŃându-le să deducă mai multe cheltuieli din calculul profitului
supus impozitării. „De exemplu, în Cehia, dacă un antreprenor, un free-lancer, care este un fel de
PFA, are un venit de 100.000 de euro, statul îi garantează deducerea unor cheltuieli în sumă de
60% din venit, fără să aducă documente justificative”, explică Raluca Bontaş.
Nici în Ńări precum FranŃa, Germania sau Polonia nu există un regim fiscal special pentru
afacerile mici. În Vest, în general, cotele de impozitare sunt mai mari decât ale noastre şi sunt
progresive, spune consultantul Deloitte.

Irlanda, excepŃia de la regulă
ExcepŃia de la regulă, însă pe o perioadă limitată, este Irlanda. Potrivit reprezentantei companiei
de consultanŃă, în Irlanda, firmele înregistrate după 18 octombrie 2008 şi care au început să
activeze din 2009 nu plătesc impozit pe profit timp de trei ani. CondiŃia este ca impozitul calculat
să nu depăşească 40.000-60.000 de euro. „A fost o măsură anticriză luată din timp, deja pusă în
practică la începutul lui 2009”, susŃine Raluca Bontaş.
Spre deosebire de România, unde microîntreprinderile sunt societăŃile care au o cifră de afaceri
de cel mult 100.000 de euro pe an, în Spania - în categoria firmelor mici - intră cele cu afaceri de
până în 8 milioane de euro anual. Avantajul de care beneficiază acestea este o taxare cu doar
25% pe profit, faŃă de cota de peste 30% pentru primii 125.000 de euro.
SPERIATE DE IMPOZITE
Jumătate din microfirme ar putea trece în offshore
Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderii şi neintroducerea vreunei
alte facilităŃi fiscale pentru aceste firme le vor împinge pe majoritatea în două direcŃii principale:
fie spre faliment, fie spre offshore, spune Mirela Şerban, partener al companiei de contabilitate,
consultanŃă fiscală şi audit R&M Audit, într-un comunicat de presă.
Potrivit acesteia, companiile off shore, asociate în general cu societăŃile mari, sunt căutate şi de
IMM-uri. „Mărirea impozitelor şi costurile în scădere privind înfiinŃarea şi funcŃionarea unui
offshore vor conduce la creşterea numărului de companii care vor apela la astfel de alternative
fiscale”, afirmă reprezentantul R&M Audit.
Conform estimărilor companiei, aproximativ 15%-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, 25% dintre aceste societăŃi vor începe să plătească noul impozit pe profit.
Restul vor lua în calcul varianta funcŃionării sub umbrela unui offshore.
În opinia reprezentanŃilor R&M Audit, statul poate stopa plecarea firmelor în Ńări mai
prietenoase din punct de vedere fiscal prin introducerea sau menŃinerea unor facilităŃi fiscale
pentru anumite categorii de firme, pentru menŃinerea în anumite condiŃii a forŃei de muncă
angajate.
CALCULE
Vlădescu nu dă sfaturi microfirmelor
Ministrul finanŃelor, Sebastian Vlădescu, cel care a decis ca regimul de impozitare cu 3% pe
venitul microîntreprinderilor să nu mai continue, ne-a spus că nu poate da un sfat valabil pentru
toată lumea.
„Fiecare are dreptul să opteze, îşi face propriile calcule şi, în funcŃie de ce-i rezultă din aceste
calcule, optează pentru cea mai bună formulă individuală”, a declarat oficialul, pentru EVZ.
Vlădescu recunoaşte că a fost un adversar al microîntreprinderilor în momentul introducerii cotei
unice. Aceasta „pentru că e o distorsiune într-un sistem în care spunem că vrem să avem cotă
unică, după care avem acest impozit cu anumite excepŃii. Şi atunci înseamnă că nu mai avem
cotă unică”, explică el.
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IMPOZITUL DE 3% PE VENIT, UNIC IN EUROPA

Facilitatea de care au beneficiat micii intreprinzatori pana de curand nu apare in sistemul fiscal al
niciunui alt stat membru. Irlanda ajuta firmele cu profituri mici, timp de trei ani. Odata cu
eliminarea impozitului de 3% pe venitul microintreprinderilor, de la inceputul acestui an, a
disparut o exceptie din Uniunea Europeana. Aflati, in cadrul campaniei EVZ de sustinere a
microintreprinderilor platitoare, pana la finele lui 2009, de impozit pe venitul
microintreprinderilor, cum sunt sus tinute micile afaceri in alte state membre.
„Un regim fiscal preferential pentru microintreprinderi nu mai exista cam pe nicaieri in Europa”,
a declarat Raluca Bontas, tax manager la compania de consultanta Deloitte Romania, pentru
EVZ.
Cehii isi deduc cheltuieli mai mari
Autoritatile din Bulgaria isi stimuleaza companiile cu o cota unica pe profit de 10%. Iar Cehia ii
ajuta pe micii antreprenori permitandu-le sa deduca mai multe cheltuieli din calculul profitului
supus impozitarii. „De exemplu, in Cehia, daca un antreprenor, un free-lancer, care este un fel de
PFA, are un venit de 100.000 de euro, statul ii garanteaza deducerea unor cheltuieli in suma de
60% din venit, fara sa aduca documente justificative”, explica Raluca Bontas.
Nici in tari precum Franta, Germania sau Polonia nu exista un regim fiscal special pentru
afacerile mici. In Vest, in general, cotele de impozitare sunt mai mari decat ale noastre si sunt
progresive, spune consultantul Deloitte.
Irlanda, exceptia de la regula
Exceptia de la regula, insa pe o perioada limitata, este Irlanda. Potrivit reprezentantei companiei
de consultanta, in Irlanda, firmele inregistrate dupa 18 octombrie 2008 si care au inceput sa
activeze din 2009 nu platesc impozit pe profit timp de trei ani. Conditia este ca impozitul calculat

sa nu depaseasca 40.000-60.000 de euro. „A fost o masura anticriza luata din timp, deja pusa in
practica la inceputul lui 2009”, sustine Raluca Bontas.
Spre deosebire de Romania, unde microintreprinderile sunt societatile care au o cifra de afaceri
de cel mult 100.000 de euro pe an, in Spania - in categoria firmelor mici - intra cele cu afaceri de
pana in 8 milioane de euro anual. Avantajul de care beneficiaza acestea este o taxare cu doar
25% pe profit, fata de cota de peste 30% pentru primii 125.000 de euro.
SPERIATE DE IMPOZITE
Jumatate din microfirme ar putea trece in offshore
Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul microintreprinderii si neintroducerea vreunei
alte facilitati fiscale pentru aceste firme le vor impinge pe majoritatea in doua directii principale:
fie spre faliment, fie spre offshore, spune Mirela Serban, partener al companiei de contabilitate,
consultanta fiscala si audit R&M Audit, intr-un comunicat de presa.
Potrivit acesteia, companiile off shore, asociate in general cu societatile mari, sunt cautate si de
IMM-uri. „Marirea impozitelor si costurile in scadere privind infiintarea si functionarea unui
offshore vor conduce la cresterea numarului de companii care vor apela la astfel de alternative
fiscale”, afirma reprezentantul R&M Audit.
Conform estimarilor companiei, aproximativ 15%-20% dintre fostele microintreprinderi se vor
transforma in PFA, 25% dintre aceste societati vor incepe sa plateasca noul impozit pe profit.
Restul vor lua in calcul varianta functionarii sub umbrela unui offshore.
In opinia reprezentantilor R&M Audit, statul poate stopa plecarea firmelor in tari mai
prietenoase din punct de vedere fiscal prin introducerea sau mentinerea unor facilitati fiscale
pentru anumite categorii de firme, pentru mentinerea in anumite conditii a fortei de munca
angajate.
CALCULE
Vladescu nu da sfaturi microfirmelor
Ministrul finantelor, Sebastian Vladescu, cel care a decis ca regimul de impozitare cu 3% pe
venitul microintreprinderilor sa nu mai continue, ne-a spus ca nu poate da un sfat valabil pentru
toata lumea.
„Fiecare are dreptul sa opteze, isi face propriile calcule si, in functie de ce-i rezulta din aceste
calcule, opteaza pentru cea mai buna formula individuala”, a declarat oficialul, pentru EVZ.
Vladescu recunoaste ca a fost un adversar al microintreprinderilor in momentul introducerii cotei
unice. Aceasta „pentru ca e o distorsiune intr-un sistem in care spunem ca vrem sa avem cota
unica, dupa care avem acest impozit cu anumite exceptii. Si atunci inseamna ca nu mai avem
cota unica”, explica el.
Inca in fostul mandat, Vladescu a militat pentru eliminarea avantajului microintreprinderilor de a
putea opta sa fie impozitate cu un procent din venituri. In 2006, argumentul ministrului era ca,
odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, in 2007, toate firmele trebuie sa intre „intrun regim fiscal normal, acestea urmand sa plateasca un impozit de 16% pe profit”.
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Impozitul de 3% pe venit, unic în Europa

Facilitatea de care au beneficiat micii întreprinzători până de curând nu apare în sistemul fiscal al
niciunui alt stat membru. Irlanda ajută firmele cu profituri mici, timp de trei ani.
Odată cu eliminarea impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor, de la începutul acestui
an, a dispărut o excepŃie din Uniunea Europeană. AflaŃi, în cadrul campaniei EVZ de susŃinere a
microîntreprinderilor plătitoare, până la finele lui 2009, de impozit pe venitul
microîntreprinderilor, cum sunt sus Ńinute micile afaceri în alte state membre.
„Un regim fiscal preferenŃial pentru microîntreprinderi nu mai există cam pe nicăieri în Europa”,
a declarat Raluca Bontaş, tax manager la compania de consultanŃă Deloitte România, pentru
EVZ.

Cehii îşi deduc cheltuieli mai mari
AutorităŃile din Bulgaria îşi stimulează companiile cu o cotă unică pe profit de 10%. Iar Cehia îi
ajută pe micii antreprenori permiŃându-le să deducă mai multe cheltuieli din calculul profitului
supus impozitării. „De exemplu, în Cehia, dacă un antreprenor, un free-lancer, care este un fel de
PFA, are un venit de 100.000 de euro, statul îi garantează deducerea unor cheltuieli în sumă de
60% din venit, fără să aducă documente justificative”, explică Raluca Bontaş.
Nici în Ńări precum FranŃa, Germania sau Polonia nu există un regim fiscal special pentru
afacerile mici. În Vest, în general, cotele de impozitare sunt mai mari decât ale noastre şi sunt
progresive, spune consultantul Deloitte.

Irlanda, excepŃia de la regulă
ExcepŃia de la regulă, însă pe o perioadă limitată, este Irlanda. Potrivit reprezentantei companiei
de consultanŃă, în Irlanda, firmele înregistrate după 18 octombrie 2008 şi care au început să
activeze din 2009 nu plătesc impozit pe profit timp de trei ani. CondiŃia este ca impozitul calculat
să nu depăşească 40.000-60.000 de euro. „A fost o măsură anticriză luată din timp, deja pusă în
practică la începutul lui 2009”, susŃine Raluca Bontaş.
Spre deosebire de România, unde microîntreprinderile sunt societăŃile care au o cifră de afaceri
de cel mult 100.000 de euro pe an, în Spania - în categoria firmelor mici - intră cele cu afaceri de
până în 8 milioane de euro anual. Avantajul de care beneficiază acestea este o taxare cu doar
25% pe profit, faŃă de cota de peste 30% pentru primii 125.000 de euro.

SPERIATE DE IMPOZITE
Jumătate din microfirme ar putea trece în offshore
Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderii şi neintroducerea vreunei
alte facilităŃi fiscale pentru aceste firme le vor împinge pe majoritatea în două direcŃii principale:
fie spre faliment, fie spre offshore, spune Mirela Şerban, partener al companiei de contabilitate,
consultanŃă fiscală şi audit R&M Audit, într-un comunicat de presă.
Potrivit acesteia, companiile off shore, asociate în general cu societăŃile mari, sunt căutate şi de
IMM-uri. „Mărirea impozitelor şi costurile în scădere privind înfiinŃarea şi funcŃionarea unui
offshore vor conduce la creşterea numărului de companii care vor apela la astfel de alternative
fiscale”, afirmă reprezentantul R&M Audit.
Conform estimărilor companiei, aproximativ 15%-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, 25% dintre aceste societăŃi vor începe să plătească noul impozit pe profit.
Restul vor lua în calcul varianta funcŃionării sub umbrela unui offshore.
În opinia reprezentanŃilor R&M Audit, statul poate stopa plecarea firmelor în Ńări mai
prietenoase din punct de vedere fiscal prin introducerea sau menŃinerea unor facilităŃi fiscale
pentru anumite categorii de firme, pentru menŃinerea în anumite condiŃii a forŃei de muncă
angajate.

CALCULE
Vlădescu nu dă sfaturi microfirmelor
Ministrul finanŃelor, Sebastian Vlădescu, cel care a decis ca regimul de impozitare cu 3% pe
venitul microîntreprinderilor să nu mai continue, ne-a spus că nu poate da un sfat valabil pentru
toată lumea.
„Fiecare are dreptul să opteze, îşi face propriile calcule şi, în funcŃie de ce-i rezultă din aceste
calcule, optează pentru cea mai bună formulă individuală”, a declarat oficialul, pentru EVZ.
Vlădescu recunoaşte că a fost un adversar al microîntreprinderilor în momentul introducerii cotei
unice.
Aceasta „pentru că e o distorsiune într-un sistem în care spunem că vrem să avem cotă unică,
după care avem acest impozit cu anumite excepŃii. Şi atunci înseamnă că nu mai avem cotă
unică”, explică el.
Încă în fostul mandat, Vlădescu a militat pentru eliminarea avantajului microîntreprinderilor de a
putea opta să fie impozitate cu un procent din venituri. În 2006, argumentul ministrului era că,
odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, toate firmele trebuie să intre „întrun regim fiscal normal, acestea urmând să plătească un impozit de 16% pe profit”.
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Microintreprinderile: Intre faliment, PFA sau offshore
“Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul unei microintreprinderi si neintroducerea
vreunei alte facilitati fiscale pentru aceasta categorie de firme va impinge majoritatea acestora in
doua directii principale: fie spre faliment, fie spre offshore. Reorientarile catre statutul de
Persoana Fizica Autorizata (PFA) -care nu ofera posibilitatea de a avea salariati – sau
Intreprindere individuala (care ofera posibilitatea de a face angajari) pot fi de asemenea niste
solutii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in ce mai deschisa catre functionarea sub
paravanul unui offshore”, a declarat Mirela Serban, managing partner in cadrul R&M Audit,
unul dintre jucatorii de pe piata de contabilitate, consultanta fiscala si audit.
Conform Ministerului Finantelor, incepand cu 1 ianuarie 2010, prevederile Titlului IV –
“Impozit pe veniturile microintreprinderilor”, normele metodologice de aplicare
corespunzatoare, precum si alte prevederi incidente acestui sistem nu mai produc efecte juridice,
astfel incat firmele respective trebuie sa treaca la impozitul pe profit.
“In situatia actuala, indiferent in ce schema te regasesti, platesti impozit: chiar daca in anul 2009
ai fost pe pierdere si ai platit impozitul minim, esti in continuare “fericitul” aceluiasi regim, deci
platesti. Pentru circa 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sa il plateasca
statului va insemna cel mai probabil falimentul, acestea neavand o marja de profit care sa
acopere diferenta, intr-un an atat de greu precum cel in curs”, a aratat Mirela Serban.
In aceste conditii, aproximativ 15 – 20% dintre fostele microintreprinderi se vor transforma in
PFA, conform estimarilor R&M Audit, in special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea
unor retributii salariale, fara a desfasura vreo alta activitate si deci fara a avea angajati. De
asemenea, circa 25% dintre fostele microintreprinderi vor incepe sa plateasca noul impozit pe
profit, <> la maxim cheltuielile si apeland la o serie de alte <> , fie acestea si legale.
Restul firmelor vor lua in calcul varianta functionarii sub <> unui offshore.
„Pana in prezent companiile offshore au fost luate in calcul si asociate public cu precadere cu
afacerile de mari dimensiuni, ceea ce nu corespundea intocmai realitatii, intrucat suficiente
IMM-uri au apelat deja la aceasta strategie; marirea impozitelor si, respectiv, costurile in scadere
privind infiintarea si functionarea unui offshore vor conduce, insa, la cresterea numarului de
companii care vor apela la astfel de alternative fiscale. In orice caz, este greu de presupus ca prin
nivelarea cotei de impozit a fostelor microantreprinderi statul va obtine mai multe fonduri la
buget”, a adaugat Mirela Serban.
Calculul de rentabilitate pentru infiintarea unei companii offshore, respectiv suma de la care
merita a fi infiintata, este diferita de la caz la caz. De exemplu, reprezentantii R&M Audit sustin
ca in cazul unei societati ale carei activitate si profituri sunt generate exclusiv pe teritoriul
Romaniei, un offshore devine rentabil de la un profit impozabil de minim 20.000 de euro.
Costurile anuale de intretinere a unui offshore variaza de la aproximativ 1.000-1.800 euro pana
la circa 3.000-4.000 euro, depinzand de tara in care poate fi infiintat.
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Ce se va intampla cu microintreprinderile? 75%...
Trei sferturi dintre societatile comerciale care functioneaza in regim de microintreprindere isi vor
schimba forma juridica, fie transferandu-si activitatile pe firme inregistrate offshore, fie
transformandu-se in Persoane Fizice Autorizate (PFA), potrivit estimarilor furnizorului de solutii
fiscale si contabile R&M Audit.
„Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul unei microintreprinderi si neintroducerea
vreunei alte facilitati fiscale pentru aceasta categorie de firme vor.
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Ce se va întâmpla cu microîntreprinderile? 75% vor da
faliment sau se vor transforma în offshore-uri sau PFA
Trei sferturi dintre societăŃile comerciale care funcŃionează în regim de microîntreprindere îşi vor
schimba forma juridică, fie transferându-şi activităŃile pe firme înregistrate offshore, fie
transformându-se în Persoane Fizice Autorizate (PFA), potrivit estimărilor furnizorului de soluŃii
fiscale şi contabile R&M Audit.
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Microintreprinderile: Intre faliment, PFA sau offshore

Dupa ce in 2009 au fost loviti de criza economica, micii patroni au aflat ca vor plati impozit pe
profit pentru ca statul trebuie sa isi creasca veniturile la buget. Astfel, optiunile ramase
microintreprinderilor sunt limitate: transformarea in PFA, offshore sau faliment.
“Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul unei microintreprinderi si neintroducerea
vreunei alte facilitati fiscale pentru aceasta categorie de firme va impinge majoritatea acestora in
doua directii principale: fie spre faliment, fie spre offshore. Reorientarile catre statutul de
Persoana Fizica Autorizata (PFA) -care nu ofera posibilitatea de a avea salariati - sau
Intreprindere individuala (care ofera posibilitatea de a face angajari) pot fi de asemenea niste
solutii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in ce mai deschisa catre functionarea sub
paravanul unui offshore”, a declarat Mirela Serban, managing partner in cadrul R&M Audit,
unul dintre jucatorii de pe piata de contabilitate, consultanta fiscala si audit.
Conform Ministerului Finantelor, incepand cu 1 ianuarie 2010, prevederile Titlului IV - “Impozit
pe veniturile microintreprinderilor”, normele metodologice de aplicare corespunzatoare, precum
si alte prevederi incidente acestui sistem nu mai produc efecte juridice, astfel incat firmele
respective trebuie sa treaca la impozitul pe profit.
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Microîntreprinderile se vor îndrepta spre PFA sau faliment
Eliminarea opŃiunii de impozitare cu 3% a veniturilor microîntreprinderilor şi taxarea lor în
funcŃie de profitul declarat “împinge” majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre
offshore, fie spre orientarea către persoane fizice autorizate (PFA), susŃine firma de consultanŃă
fiscală R&M Audit.
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Cat costa sa-ti faci firma offshore
Un studiu realizat de compania de consultanta fiscala si audit R&M Audit arata ca
microintreprinderile romanesti se indreapta fie catre faliment, fie catre offshore.
"Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul unei microintreprinderi si neintroducerea
vreunei alte facilit?ti fiscale pentru aceast? categorie de firme va impinge majoritatea acestora in
dou? directii principale: fie spre faliment, fie spre offshore", a declarat Mirela Serban, managing
partner R&M...
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Se vor transforma microintreprinderile si in companii
offshore?

Una din cinci microintreprinderi care platea anul trecut impozit pe venit se va transforma in
PFA, arata estimarile companiei de contabilitate, consultanta fiscala si audit R&M Audit. Restul
pot opta intre plata impozitului pe profit, transformarea in offshore sau, daca nu reusesc sa
supravietuiasca, pentru intrarea in faliment.
Pana anul acesta, microintreprinderile beneficiau de un regim privilegiat de impozitare, care le
permitea sa opteze intre plata impozitului pe profit (16%) si cea a impo...

48.

PUBLICATIE: STIRIAZI.RO
DATA: 03.02.2010
WEB: http://www.stiriazi.ro/ziare/cuvinte/stiri-despre/microintreprinderile-impozit/

Faliment pentru cel putin 45% dintre microintreprinderi
Ziarul: Financiarul
Eliminarea impozitului de 3% pe venitul microintreprinderilor va duce la falimentul majoritatii
acestora, iar dintre cele care vor supravietui unele vor alege sa functioneze sub paravanul
offshore-urilor. Potrivit ...

Impozitul de 3% pe venit, unic in Europa
Ziarul: Bank News
Facilitatea de care au beneficiat micii intreprinzatori pana de curand nu apare in sistemul fiscal al
niciunui alt stat membru. Irlanda ajuta firmele cu profituri mici, timp de trei ani. Odata cu
eliminarea impozitului ...

Fostele microintreprinderi - intre faliment, PFA si offshore
Ziarul: Ziarul Bursa
'Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul unei microintreprinderi si neintroducerea
vreunei alte facilitati fiscale pentru aceasta categorie de firme va impinge majoritatea acestora in
doua directii principale: ...

AUDIO Mirela Serban, RM Audit: Am avut deja solicitari
din partea clientilor ...
Ziarul: HotNews
Un sfert dintre fostele microintreprinderi vor trece cu bine peste criza, una din cinci se va
transforma in PFA iar restul ar putea da faliment, a declarat pentru HotNews, Mirela Serban,
managing partner al ...

"Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venit duce IMMurile in ...
Ziarul: BloomBiz
Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul microintreprinderilor si neintroducerea altei
facilitati fiscale va "impinge" majoritatea acestor firme fie catre faliment, fie spre offshore,
potrivit ...

Fostele microintreprinderi - intre faliment, PFA si offshore
Ziarul: Bank News
"Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul unei microintreprinderi si neintroducerea
vreunei alte facilitǎti fiscale pentru aceastǎ categorie de firme va impinge majoritatea acestora in
douǎ directii ...

Eliminarea impozitului de 3% duce microintreprinderile in
faliment sau ...
Ziarul: MediaFax

Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul microintreprinderilor si neintroducerea altei
facilitǎti fiscale va "impinge" majoritatea acestor firme fie catre faliment, fie spre offshore,
potrivit ...

Cat costa sa-ti faci firma offshore
Ziarul: Capital
... de consultanta fiscala si audit R&M Audit arata ca microintreprinderile romanesti se indreapta
fie catre faliment, fie catre offshore. “Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul unei
microintreprinderi si ...

Fostele microintreprinderi - intre faliment, PFA si offshore
Ziarul: Daily Business

Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul unei microintreprinderi si neintroducerea
vreunei alte facilitati fiscale va impinge majoritatea acestor firme in doua directii principale: fie
spre faliment, fie ...
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Impozitul pe profit transforma microintreprinderile in
companii off-shore

Una din cinci microintreprinderi se va transforma in companie off-shore, restul avand de ales
intre a plati impozit pe profit sau a intra in faliment.
Compania de consultana R%M Audit estimeaza ca 45% pana la 50% din microintreprinderi nu
isi pot permite sa plateasca impozitul pe profit, in conditiile in care piata este lovita de criza,
relateaza Ziarul Financiar
Daca in 2009, microintreprinderile puteau alege intre plata impozitului pe venit (3%) sau cea a
impozitului pe profit (16%), anul acesta regimul privilegiat va fi eliminat, ceea ce va duce la
inchiderea multor firme.
IMM-urile apeleaza insa la varianta infiintarii unui off-shore, din pricina costurilor de intretinere
mai mici, de pana la 4.000 de euro anual.
O societate off-shore ale carei activitati si profituri sunt generate pe teritoriul Romaniei poate
deveni profitabila daca are un profit impozabil minim de 20.000 de euro.
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Microîntreprinderile se vor îndrepta spre PFA sau faliment
Eliminarea opŃiunii de impozitare cu 3% a veniturilor microîntreprinderilor şi taxarea lor în
funcŃie de profitul declarat "împinge" majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre
offshore, fie spre orientarea către persoane fizice autorizate (PFA), susŃine firma de consultanŃă
fiscală R&M Audit.
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Cat costa sa-ti faci firma offshore
Un studiu realizat de compania de consultanta fiscala si audit R&M Audit arata ca
microîntreprinderile românesti se îndreapta fie catre faliment, fie catre offshore. “Eliminarea
optiunii impozitului de 3% pe venitul unei microîntreprinderi si neintroducerea vreunei alte
facilitǎti fiscale pentru aceastǎ categorie de firme va împinge majoritatea acestora în douǎ
directii principale: fie spre faliment, fie spre offshore”, ...
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AUDIO Mirela Serban, RM Audit: Am avut deja solicitari
din partea clientilor care vor sa isi mute offshore afacerile.
Cei mai multi vin din zona serviciilor si IT-ului
Un sfert dintre fostele microintreprinderi vor trece cu bine peste criza, una din cinci se va
transforma in PFA iar restul ar putea da faliment, a declarat pentru HotNews, Mirela Serban,
managing partner al R&M Audit, a sasea firma de consultanta din Romania dupa cifra de afaceri.
Reprezentantul R&M Audit, care a realizat un studiu pe aceasta tema, mai spune ca o firma din
patru va incepe sa plateasca noul impozit pe profit, umfland la maximum cheltuielile si apeland
la o serie de inginerii financiare si fiscale legale.
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AUDIO Mirela Serban, RM Audit: Am avut deja solicitari
din partea clientilor care vor sa isi mute offshore afacerile.
Cei mai multi vin din zona serviciilor si IT-ului
Un sfert dintre fostele microintreprinderi vor trece cu bine peste criza, una din cinci se va
transforma in PFA iar restul ar putea da faliment, a declarat pentru HotNews, Mirela Serban,
managing partner al R&M Audit, a sasea firma de consultanta din Romania dupa cifra de afaceri.
Reprezentantul R&M Audit, care a realizat un studiu pe aceasta tema, mai spune ca o firma din
patru va incepe sa plateasca noul impozit pe profit, umfland la maximum cheltuielile si apeland
la o serie de inginerii financiare si fiscale legale.
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Small businesses risk bankruptcy because of new tax rules
Most Romanian small businesses will go bankrupt, move their business offshore or continue to
work as authorized individuals because of the new tax rules.
The government plans to stop allowing small businesses with up to nine employees to pay a
three per cent income tax. Instead, they will have to pay a 16 per cent tax on profit starting this
year.
Mirela Serban, managing partner with consultancy company R&M Audit, said small-scale
businesses affected by the measure could seek to continue working as authorized individuals but
warned the general attitude in the business environment was becoming more open to the idea of
moving business offshore.
Serban said it was hard to believe the state would collect more revenue by taxing all businesses
and added that companies were expected to seek fiscal alternatives.
In 2009, Romania had 280,000 to 300,000 micro-enterprises, which are small-scale businesses
with up to nine employees and annual revenue of a maximum of 100,000 Euros.
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Fostele microîntreprinderi - între faliment, PFA şi offshore
'Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul unei microîntreprinderi şi neintroducerea
vreunei alte facilităŃi fiscale pentru această categorie de firme va împinge majoritatea acestora în
două direcŃii principale: fie spre faliment, fie spre offshore', consideră Mirela Şerban, Managing
Partner al companiei de contabilitate, consultanŃă fiscală şi audit R and M Audit.
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AUDIO Mirela Serban, RM Audit: Am avut deja solicitari
din partea clientilor care vor sa isi mute offshore afacerile.
Cei mai multi vin din zona serviciilor si IT-ului
Un sfert dintre fostele microintreprinderi vor trece cu bine peste criza, una din cinci se va
transforma in PFA iar restul ar putea da faliment, a declarat pentru HotNews, Mirela Serban ,
managing partner al R&M Audit, a sasea firma de consultanta din Romania dupa cifra de afaceri.
Reprezentantul R&M Audit, care a realizat un studiu pe aceasta tema, mai spune ca o firma din
patru va incepe sa plateasca noul impozit pe profit, umfland la maximum cheltuielile si apeland
la o serie de inginerii financiare si fiscale legale.
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Eliminarea impozitului de 3% duce microintreprinderile in
faliment sau offshore

Eliminarea optiunii impozitului de 3% pe venitul microintreprinderilor si neintroducerea altei
facilitati fiscale va "impinge" majoritatea acestor firme fie catre faliment, fie spre offshore,
potrivit firmei de consultanta fiscala R&M Audit, care vede o alternativa si in orientarea catre
PFA. "Reorientarile catre statutul de Persoana Fizica Autorizata (PFA) - care nu ofera
posibilitatea de a avea salariati - sau intreprindere individuala (care ofera posibilitatea de a face
angajari) pot fi de asemenea niste solutii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in ce
mai deschisa catre functionarea sub paravanul unui offshore", a declarat intr-un comunicat
Mirela Serban, managing partner R&M Audit. Serban considera ca marirea impozitelor si,
respectiv, costurile in scadere privind infiintarea si functionarea unui offshore vor conduce la
cresterea numarului de companii care vor apela la astfel de alternative fiscale. "In orice caz, este
greu de presupus ca prin "nivelarea" cotei de impozit a fostelor microintreprinderi statul va
obtine mai multe fonduri la buget", a adaugat Serban. Incepand cu 1 ia-nuarie 2010,
microintreprinderile nu mai au posibilitatea sa aleaga intre plata unui impozit pe profit de 16%
sau un impozit pe venit de 3%, ultima fiind valabila pana la finele anului trecut. "Pentru circa 4550% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sa il plateasca statului va insemna cel mai
probabil falimentul, acestea neavand o marja de profit care sa acopere diferenta, intr-un an atat
de greu precum cel in curs" a mai spus Serban. Conform estimarilor R&M Audit, aproximativ
15-20% dintre fostele microintreprinderi se vor transforma in PFA, in special cele care erau
folosite exclusiv pentru primirea unor retributii salariale, fara a desfasura vreo alta activitate si
deci fara a avea angajati. Analizele R&M Audit arata ca aproximativ 25% dintre fostele
microintreprinderi vor incepe sa plateasca noul impozit pe profit, "incarcand la maxim"
cheltuielile si apeland la o serie de alte "inginerii financiare si fiscale", fie acestea si legale.
"Restul firmelor vor lua in calcul varianta functionarii sub umbrela unui offshore, avand in
vedere costurile din ce in ce mai reduse si variantele de functionare din ce in ce mai simple care
apar in acest sens", a aratat Mirela Serban. Infiintarea unei companii offshore in cazul unei

societati ale carei activitate si profituri sunt generate exclusiv pe teritoriul Romaniei, devine in
general rentabil de la un profit impozabil de minim 20.000 de euro.
Costurile anuale de intretinere a unui offshore variaza de la aproximativ 1.000- 1.800 euro pina
la circa 3.000 - 4.000 euro, depinzand de tara in care poate fi infiintat, in functie de tipul de
activitate desfasurata, legislatie sau acorduri internationale. In ceea ce priveste scutirea
procentuala pe profit, prin utilizarea unei companii offshore, se poate obtine o taxare chiar si de
0-5%, raportat la baza de impozitare/de impunere. "Statul roman poate contracara acest fenomen
in crestere doar prin introducerea sau mentinerea unor facilitati fiscale pentru anumite categorii
de firme, pentru mentinerea in anumite conditii a fortei de munca angajate etc", a conchis
Serban.
Companiile offshore sunt firme inregistrate in tari sau jurisdictii unde legislatia fiscala fie nu
prevede perceperea de impozite, fie impozitele sunt foarte scazute, atata timp cat societatile nu
desfasoara activitati pe teritoriul tarii unde sunt inregistrate. R&M Audit a fost infiintata in anul
2000 si in prezent ofera servicii de audit, consultanta fiscala si financiara, contabilitate,
salarizare, controlling si arhivare, avand peste 200 de clienti.
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Optiunile microintreprinderilor: PFA, offshore sau faliment

Una din cinci microintreprinderi care platea anul trecut impozit pe venit se va transforma in
PFA, arata estimarile companiei de contabilitate, consultanta fiscala si audit R&M Audit. Restul
pot opta intre plata impozitului pe profit, transformarea in offshore sau, daca nu reusesc sa
supravietuiasca, pentru intrarea in faliment, scrie astazi Ziarul Financiar (ZF).
Pana anul acesta, microintreprinderile beneficiau de un regim privilegiat de impozitare, care le
permitea sa opteze intre plata impozitului pe profit (16%) si cea a impozitului pe venit (3% in
2009). De la inceputul anului s-a trecut la impozitarea exclusiva a profitului pentru
microintreprinderi.
"Pentru aproximativ 45-50% dintre firme acest plus pe care trebuie sa il plateasca statului va
insemna cel mai probabil falimentul, acestea neavand o marja de profit care sa acopere diferenta
intr-un an atat de greu precum cel in curs", sustine Mirela Serban, managing partner in cadrul
firmei de contabilitate, consultanta fiscala si audit R&M Audit.
Estimarile facute de companie se bazeaza pe marjele de profit ale microintreprinderilor, corelate
cu cifrele de afaceri si au luat in calcul evolutiile macroeconomice de anul trecut, previziunile pe
anul in curs privind cuantumurile de taxe si impozite, cheltuielile cu personalul si scumpirile care
se previzioneaza pe anumite segmente de piata.
Potrivit ZF, costul intretinerii unui offshore se incadreaza intre 1.000 si 4.000 de euro.
"Pana in prezent companiile offshore au fost luate in calcul si asociate public cu precadere cu
afacerile de mari dimensiuni, ceea ce nu corespundea intocmai realitatii, intrucat suficiente
IMM-uri au apelat deja la aceasta strategie; marirea impozitelor si, respectiv, costurile in scadere
privind infiin tarea si functionarea unui offshore vor conduce insa la cresterea numarului de
companii care vor apela la astfel de alternative fiscale", explica Serban.
Un sfert din microintreprinderile care plateau anul trecut impozit pe profit vor incepe sa
plateasca de anul acesta impozit pe venit, potrivit estimarilor R&M Audit.
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Eliminarea impozitului de 3% duce microîntreprinderile în
faliment sau offshore
Eliminarea opŃiunii impozitului de 3% pe venitul microîntreprinderilor şi neintroducerea altei
facilitǎŃi fiscale va “împinge” majoritatea acestor firme fie către faliment, fie spre offshore,
potrivit firmei de consultanŃă fiscală R&M Audit, care vede o alternativă şi în orientarea către
PFA.
“Reorientǎrile cǎtre statutul de Persoanǎ Fizicǎ Autorizatǎ (PFA) - care nu oferǎ posibilitatea de
a avea salariaŃi - sau întreprindere individualǎ (care oferǎ posibilitatea de a face angajǎri) pot fi
de asemenea nişte soluŃii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce în ce mai deschisǎ
cǎtre funcŃionarea sub paravanul unui offshore”, a declarat într-un comunicat Mirela Şerban,
managing partner R&M Audit.
Şerban consideră că mǎrirea impozitelor şi, respectiv, costurile în scǎdere privind înfiinŃarea şi
funcŃionarea unui offshore vor conduce la creşterea numǎrului de companii care vor apela la
astfel de alternative fiscale.
“În orice caz, este greu de presupus cǎ prin «nivelarea» cotei de impozit a fostelor
microîntreprinderi statul va obŃine mai multe fonduri la buget. În situaŃia actualǎ, indiferent în ce
schemǎ te regǎseşti, plǎteşti impozit: chiar dacǎ în anul 2009 ai fost pe pierdere şi ai plǎtit
impozitul minim, eşti în continuare «fericitul» aceluiaşi regim, deci plǎteşti”, a adǎugat Şerban.
Începând cu 1 ianuarie 2010, microîntreprinderile nu mai au posibilitatea să aleagă între plata
unui impozit pe profit de 16% sau un impozit pe venit de 3%, ultima fiind valabilă până la finele
anului trecut.
“Pentru circa 45- 50% dintre aceste firme, acest plus pe care trebuie sǎ îl plǎteascǎ statului va
însemna cel mai probabil falimentul, acestea neavând o marjǎ de profit care sǎ acopere diferenŃa,
într-un an atât de greu precum cel în curs” a mai spus Şerban.
Conform estimǎrilor R&M Audit, aproximativ 15-20% dintre fostele microîntreprinderi se vor
transforma în PFA, în special cele care erau folosite exclusiv pentru primirea unor retribuŃii
salariale, fǎrǎ a desfǎşura vreo altǎ activitate şi deci fǎrǎ a avea angajaŃi.
Analizele R&M Audit aratǎ cǎ aproximativ 25% dintre fostele microîntreprinderi vor începe sǎ
plǎteascǎ noul impozit pe profit, “încǎrcând la maxim” cheltuielile şi apelând la o serie de alte
“inginerii financiare şi fiscale”, fie acestea şi legale.
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Microintreprinderile se vor Indrepta spre PFA sau Faliment
FISCALITATE Renuntarea la impozitarea cu 3% a veniturilor microintreprinderilor ii va obliga
pe patroni fie sa declare falimentul, fie sa se transforme in persoana fizica autorizata.
Eliminarea optiunii de impozitare cu 3% a veniturilor microintreprinderilor si taxarea lor in
functie de profitul declarat "impinge" majoritatea acestor firme fie catre faliment, fie spre
offshore, fie spre orientarea catre persoane fizice autorizate (PFA), sustine firma de consultanta
fiscala R&M Audit."Reorientarile catre statutul de Persoana Fizica Autorizata (PFA) - care nu
ofera posibilitatea de a avea salariati - sau intreprindere individuala (care ofera posibilitatea de a
face angajari) pot fi de asemenea niste solutii, dar atitudinea mediului de afaceri devine din ce in
ce mai deschisa catre functionarea sub paravanul unui offshore", a declarat Mirela Serban,
director la R&M Audit.
Ea este de parere ca majorarea impozitelor si, respectiv, costurile in scadere privind infiintarea si
functionarea unui offshore vor conduce la cresterea numarului de companii care vor apela la
astfel de alternative fiscale. Si in cazul impozitului minim, introdus anul trecut de fostul ministru
de Finante Gheorghe Pogea, efectele au fost similare. Firmele care nu si-au permis sa plateasca
aceasta taxa forfetara fie au tras obloanele, fie patronii s-au transformat in PFA.

