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Titlurile TLV s-au ieftinit ieri cu
0,84%, pânã la un cost unitar de
1,4130 lei, pe fondul unor
transferuri totale în valoare de
4,6 mil. lei.

Finanþele, cu lupa pe
averile persoanelor fizice
Afrodita Cicovschi

Curierul esenţial
PIEÞE FINANCIARE

ACTUALITATE&COMPANII

City of London ºi-a redus participaþia la FP. Acþionarul deþine
4,87% din titlurile Fondului
Proprietatea, faþã de 9,43% în
precedenta raportare. Pagina 2

Auchan va aplica propria
politicã de preþuri în magazinele Real. Noua strategie presupune preþuri mai competitive
pentru clienþi, în cele 20 de hipermarketuri preluate de la Real, de
la care va adopta însã sistemul
logistic mai performant. Pagina 8

FINANÞE&BÃNCI
Deloitte: Gestionarea lichiditãþilor este prioritarã pentru
companii. Creºterea veniturilor
pe pieþele existente, dar ºi pe
altele noi, precum ºi reducerea
costurilor, reprezintã prioritãþile
directorilor
financiari
din

ECONOMIE MONDIALÃ
CE pune sub investigaþie Gazprom. Comisia Europeanã se pregãteºte sã declanºeze o investigaþie

3 >>

Muzichia unui optimism
de-o varã
Mi-a mai reþinut însã atenþia ceva din muzica acestei veri.
Nu neapãrat pe cele mai reuºite ritmuri, multe piese au
versuri care pot fi caracterizate printr-un optimism scremut, în cea mai mare parte legat de bucuria imediatã a
unui concediu la mare. Spargerea banilor ºi cheltuirea
pânã la ultimul bãnuþ din buzunar pentru o plãcere de
moment aratã deopotrivã cât de subþire este baza optimismului, dar ºi la ce comportament pãgubos te poate
Adrian Panaite conduce acesta. Pagina 2
România pentru urmãtoarele 12
luni. Pagina 4

ECONOMIE
Guvernul vrea sã vândã restul
acþiunilor Romtelecom prin
listare. Autoritãþile aºteaptã ºi
opinia
consultantului
care
urmeazã sã fie angajat, astfel
încât profitul statului din
aceastã operaþiune sã fie cât mai
mare. Pagina 5

IT&C
LG Optimus L9, anunþat oficial de subsidiara din Olanda.
Potrivit informaþiilor oficiale,
Optimus L9 este un smartphone cu ecran True HD IPS de
4,7 inci, procesor dual core de
1,4 GHz ºi o baterie de 2.150
mAh. Pagina 6

oficialã antitrust împotriva grupului rus Gazprom, care asigurã
aproximativ un sfert din necesarul
de gaze naturale al UE. Pagina 10

EVENIMENT
Sorin Ovidiu Vîntu, audiat din
nou în dosarul Realitatea TV.
În urmã cu douã sãptãmâni
Cosmin
Guºã
spunea
cã
procurorii l-au întrebat despre
Codruþ Marta, Elan Schwartzenberg, Sorin Ovidiu Vîntu ºi
Sebastian Ghiþã. Pagina 3
Aproape 55.000 de jocuri
mecanice populeazã barurile
ºi sãlile de joc din România. În
România sunt autorizate 11.574
de locaþii care pot opera aparate
de tip slot-machine, acestea gãzduind
54.548
de
jocuri
mecanice. Pagina 12
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Ministerul Finanþelor Publice
a stabilit modalitatea prin care
poate constrânge persoanele fizice sã-ºi declare toate bunurile
mobile ºi imobile din þarã ºi
strãinãtate, inclusiv eventualele
conturi deþinute, elaborând în
acest sens un proiect de ordin de
modificare a Codului de procedurã fiscalã. Scopul? Lãrgirea
bazei
de
impozitare
ºi
detectarea celor care au acumulat averi importante fãrã sã contribuie corespunzãtor la bugetul
de stat.
Spicuind din proiectul de
ordin privind stabilirea modelului declaraþiei de patrimoniu ºi
de venituri, precum ºi a elementelor de patrimoniu ºi de
venituri ce trebuie declarate de
persoana fizicã supusã verificãrii situaþiei fiscale personale,
deducem cã acesta ar viza stabilirea corectitudinii plãtirii
impozitelor de cãtre
marii deþinãtori de
terenuri (pe care persoanele fizice fac agriculturã sau cresc
animale), dezvoltatorii imobiliari persoane fizice, precum ºi
de cãtre persoanele fizice care
obþin venituri din strãinãtate.
Declaraþia de patrimoniu ºi
de venituri ar urma sã fie completatã pe proprie rãspundere, la
cererea organelor de verificare
fiscalã în termen de douã luni de
la solicitarea acestora, dacã data
corespunde demarãrii verificãrilor, sau în maximum 15
zile, dacã cererea de depunere a
declaraþiei s-a fãcut dupã
demararea
verificãrilor.
Nerespectarea obligaþiei de
depunere a formularului în
termenele menþionate anterior
se sancþioneazã cu amendã de la
10.000 lei la 50.000 lei.

Conform unui proiect de ordin al ministrului
Finanþelor, persoanele fizice verificate sunt
constrânse sã declare toate bunurile mobile ºi
imobile din þarã ºi strãinãtate
Printre cei vizaþi sunt cei care deþin multe
terenuri ºi animale sau cei care construiesc ºi
vând ca persoanã fizicã
Scopul acestuia este lãrgirea bazei de
impozitare ºi detectarea celor care au
acumulat averi importante fãrã sã contribuie
corespunzãtor la bugetul de stat
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Burse
4.4402 RON

Indici Bursieri

3.3286 RON
5.1648 RON
3.6112 RON

Auchan
OTE
BCR
Mercedes
ONU
Raiffeisen
Sony
Real
MSI
Asirom
Federal Reserve
Dell

Tendinţa

%

BET
BET-FI

5.838,33
25.552,13

-1,43
-1,65

BET-C

3.074,05





Evoluţia BET- F I

Index
ANAF
3
Fondul Proprietatea 2
Samsung
6
Bechtel
12
CBRE
8
Romtelecom
5
Deloitte
4
Gazprom
10
DNA
3
RBS
2
Nokia
6
ROMSLOT
12

Închidere

8
5
4
10
3
2
6
8
5
4
10
6

-1,34

