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Karate sau arta 
respectului
Incursiune prin sportul care se învaţă 
într-o viaţă de om. Cinci motive 
pentru a studia disciplina în care nu 
trebuie niciodată să încerci să câștigi 
și să nu accepţi niciodată să pierzi
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Cluburile de la noi se pot împrumuta de 
la bugetul Ligii Profesioniste de Fotbal. 
Solicitările vin mai ales în perioada 
depunerii dosarelor de licenţiere

Colac de salvare

Bodu, fost șef al Fiscului: 
„Sportul trebuie să benefi cieze 

de un regim fi scal diferit“
Incomod oamenilor din fotbal în trecut, fostul președinte al ANAF, Sebastian Bodu, e de acord să existe o diminuare pe impozitul 
reinvestit. El nu recomandă însă renunţarea la cota unică de impozitare și revenirea la cota  progresivă, așa cum își doresc mulţi 

dintre patronii cluburilor din Liga 1
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Acum patru ani, 
în iunie, în plin 
Campionat Mondial, 
am fost o săptămâ-
nă în Grecia. Am 

lăsat la București o relativă in-
diferență față de competiția din 
Africa de Sud, derby-uri aprinse 
precum Nigeria-Coreea de Sud 
nespunându-le mare lucru com-
patrioților noștri și am găsit în 
liniștitul � assos o efervescență 
ieșită din comun. Acolo, World 
Cup 2010 însemna ceva în primul 
rând pentru că echipa Greciei 
participa la competiție. Restul 
meciurilor aproape că nu existau, 
dar când juca Grecia, aproape că 
nici valurile Egeei nu se mai miș-
cau. A-i �  cerut unui ospătar ceva 
spre � nalul, extrem de palpitant, 
al meciului Grecia-Nigeria, era o 
încercare sortită din start eșecu-
lui. Nu te auzea nimeni, chelnerii 
erau amorțiți cu tăvile în mână 
în fața televizoarelor, casele de 
marcat tăceau mâlc, peștii se ar-
deau pe plitele bucătarilor, taxi-
metriștii dispăreau în ascunzișuri 
cu televizoare. Asta se întâmpla 
într-un loc de vacanță, cu 80-90 
la sută din su� are alcătuită din 
turiști. Nu e greu de imaginat 
cum arătau în acele zile Atena sau 
Salonicul…

După patru ani, grecii iarăși 
sunt la Mondiale, iar noi nu! 
Peștele lor se va mai arde o dată 
în tigăi în timpul meciurilor lui 
Mitroglou sau Salpingidis, în 

OPINIE

Pentru România, Cupa 
Mondială 2014 nu 
înseamnă mare lucru

timp ce la noi, cu reprezentativa 
necali� cată, viața își va urma un 
curs aproape � resc, cu oamenii 
alergând nădușiți spre locurile de 
muncă sau spre hypermarketuri, 
în așteptarea unei vacanțe mult 
mai austere decât acum șase-șap-
te ani, să zicem.

Față de Africa de Sud 2010, 
Brazilia 2014 are pentru noi o 
asemănare esențială, aceea a ne-
cali� cării României, dar și câteva 
dezavantaje evidente.

În primul rând, fusul orar. 
Africa de Sud are vara o oră di-
ferență față de noi, așa că me-
ciurile picau bine, la ceasuri de 
seară, când la televiziune publi-
citatea de prime-time se plătește 
foarte bine, iar ratingurile sunt 
considerabile. Acum, față de fu-
surile Braziliei, diferențele sunt 
mari. Niște meciuri interesante 
ca Belgia-Rusia sau Spania-Chile 
(Alexis contra Iniesta, ce rețetă!) 
vor începe la 1 noaptea, iar mul-
tașteptatul Anglia-Brazilia va �  
de la 4 dimineața, oră la care nu 
poți vorbi nici de rating, nici de 
publicitate.

Dacă în 2006 sau 2010, 
Mondiale tot fără România, tera-
sele erau pline și trebuia să-ți re-
zervi masă dinainte ca să stai mai 
pe lângă plasmă, acum nu va �  
chiar așa. Întâi, puterea economi-
că a românilor a scăzut, nu prea 
mai sunt foarte mulți care-și invi-
tă prietenii la un grătar și-un șpriț 
de vară să vadă împreună marea 
cofruntare Honduras-Ecuador. 
Apoi e vorba și de o senzație de 
neputință și plictis.  Al patrulea 
Mondial consecutiv fără România 
a cam secătuit oamenii de entuzi-
asmul de a vedea niște meciuri cu 
care n-au nicio tangență. Poate 
doar casele de pariuri să iasă ceva 
mai bine, românii sperând să-și 
facă bani de concediu din ceva 
ponturi ochite bine.
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La mare. Cu bicicleta. Cu to]ii.

Partener tehnic:

Partener logistic:

Partener tehnic:Mergem?
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www.cubicicletalamare.prosport.ro

 lFLORIN MARIAN
fl orin.marian@prosport.ro

 lCĂTĂLIN MUREŞANU
catalin.muresanu@prosport.ro

În ultima vreme, cei care inves-
tesc în fotbalul Ligii 1 sunt tot 
mai optimiști în ceea ce privește 
o eventuală relaxare � scală, prin 
care să nu mai dea la stat taxe și 

impozite care însumează aproximativ 
70 la sută din salariile pe care ei le plă-
tesc jucătorilor. Cifra e însă una exage-
rată. O spune chiar fostul președinte 
ANAF care, în 2005, a demarat ancheta 
din „Dosarul transferurilor“ ce a con-
dus la arestarea și condamnarea unor 
nume importante precum Gheorghe 
Popescu, George Becali și verii acestuia 
din urmă, Ioan și Victor. „Nu se ajunge 
chiar la 70 la sută. Fotbalul nu bene� ci-
ază de un regim diferit de impozitare. 
Cota unică se aplică peste tot. Sunt de 
acord că sportul trebuie să bene� ci-
eze de un regim � scal diferit, cum ar 
�  impozitul reinvestit. Și nu numai la 
sport, fotbal, ci oriunde. Orice compa-
nie care își reinvestește pro� tul trebuie 
să bene� cieze total sau într-o anumită 
limită de o scutire de impozit, pentru 
că așa se dezvoltă, reinvestindu-și pro-
� tul. Dacă nu le stimulezi să facă acest 
lucru, e posibil să nu mai performeze“, 
ne-a declarat Bodu. După cum spune 
el, nici dacă s-ar reveni la impozitarea 
progresivă, patronii din fotbal nu ar 
câștiga mare lucru: „Ei au amintirea 
unor vremuri apuse, în care nu pre-
zentau toate veniturile, iar dacă suma 
declarată era mică, normal că plăteau 
un impozit mic“. În perioada în care a 
fost șef la ANAF, Bodu a descoperit că 
patronii cluburilor de fotbal își plăteau 
jucătorii prin împrumuturi cu o sca-
dență de o sută de ani, pentru a evita 
impozitarea. Un exemplu în acest sens 
este cel al lui Gigi Becali. În cazul lui 
apăreau datorii uriașe pe care nepoţi 
sau rude ale sale, care sunt acţionari 
la echipa de fotbal Steaua, le aveau la 
el. „Sumele alea pentru care eu am în-
ceput executări silite s-au adunat din 
cauza problemei cu salariile fotbaliș-
tilor. Conducătorii acordau împru-
muturi pe o sută de ani, de fapt salarii 
mascate care nu erau impozitate. Când 
a venit controlul peste ei, am demon-
strat acest lucru. Cred că se practică în 

continuare“, își amintește fostul șef al 
Fiscului, actual europarlamentar. 

IDEEA LUI HAGI E BUNĂ, DAR 
BODU E SCEPTIC CĂ STATUL O 
VA ACCEPTA

Anul acesta, cluburile de fotbal au 
propus guvernanţilor, după o idee ve-
nită, se pare, chiar de la Gheorghe Hagi, 
un nou sistem de taxare ce ar putea viza 
direct multinaţionalele. Ele au cerut ca 
între 3 și 5 la sută din pro� tul anual să 

� e redirecţionat către un fond al spor-
tului, iar de aici banii să meargă către 
cluburi. „Nu cred că se va face o astfel 
de derogare, nu numai pentru că statul 
e hapsân, dar ar veni și alţii care să do-
rească acest lucru și atunci deschizi o 
cutie a Pandorei și nu mai poţi să menţii 
ţinta de de� cit. Nu o văd fezabilă. Poate 
peste câţiva ani, când, sperăm, vom ieși 
din criză. Ideea cu fondul e bună pentru 
a stimula talentele, pentru a forma gene-
raţii de sportivi“, susține Bodu.  

O altă problemă de care se plâng 
unii dintre patronii de fotbal din Liga 1 
e aceea că s-au acumulat datorii uriașe, 
spun ei, din neplata contribuțiilor de asi-
gurări sociale, de sănătate, și către fon-
dul de șomaj în cazul jucătorilor străini. 
Ei ne� ind rezidenţi în România nu ar 
trebui să vireze statului român și aceste 
taxe. Însă, alţi conducătorii mai isteţi din 
L1 au reușit să „fenteze“ legal acest lu-
cru. Dacă stai mai mult de 180 de zile pe 
an în România ești considerat rezident, 
dar fotbaliștii care evoluează pe baza vi-
zei de turist sunt scoși peste graniţă, de 
exemplu la Ruse, pentru a se evita îm-
plinirea aceastei perioade. Bodu nu are 
nimic împotriva acestui obicei: „E dri-
blare a statului, dar legală. Se numește 
optimizare � scală. Nu e numai la fotbal. 
Și companiile recurg la așa ceva când își 
fac sediul într-un stat cu o � scalitate mai 
mică și operaţiunile le au într-un stat cu 
� scalitate mai mare. De asta e important 
să rămânem pe cota unică“.  

În aceste condiţii de � scalitate, cum 
ar trebui încurajaţi oamenii să inves-
tească și apoi banii să rămână în sport? 
Sebastian Bodu nu exclude varianta ca 
echipele de fotbal mari, precum Steaua, 
să � e cotate la bursă, dar e sceptic că 
acest lucru se va realiza prea curând din 
cauza neîncrederii oamenilor în așa-zi-
șii patroni. El spune: „Trebuie să � e totul 
transparent pentru că atunci când inves-
titorii văd tot felul de matrapazlâcuri se 
gândesc «Bă. Ăștia îmi fură banii (n.r. 
conducătorii de club)». Uite ce s-a în-
tâmplat în Dosarul transferurilor. Când 
se vinde un jucător și banii se încasează 
pe persoană � zică, normal că ăla care a 
� nanţat clubul o să zică «Stai frate, eu 
am băgat bani jucător, banii să vină la 
club». Mă îndoiesc sincer că vom vedea 
prea curând în România cluburi de fot-
bal care să facă o ofertă publică inițială 
pe piaţa de capital“.

Cei care investesc în fotbal sunt 
patroni, dar pentru că din diverse 
motive, inclusiv de � scalitate, încearcă 
să găsească o formulă mai ușoară prin 
care să scape de o parte din dări, se 
transformă în creditori. Se numește 
diminuarea riscului de expunere
Sebastian Bodu, europarlamentar, membru PNŢ-CD

Fostul șef al ANAF susține că modi� carea sistemului de taxe și impozite ar putea încuraja optimizările � scale, 
văduvind astfel bugetul Statului de resurse importante foto: Alexandru Hojda

Vrei să � i milionar?
În Top 10 al celor mai consistente premii oferite de marile 
competiţii ale sportului mondial s-au in� ltrat și o cursă de cai 
și un concurs de poker. Primul loc aparţine Ligii Campionilor 
la fotbal

București vs. Baia Mare
Handbalul feminin 
propune o luptă 
cu învingătoare 
la foto� niș. CSM 
București (buget 
de 1,8 milioane de 
euro) și HCM Baia 
Mare (1,5) investesc 
sume imense pe 
semicerc


