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Darius Vâlcov: Avansul economiei va fi de 4,4% în 2016. Din ce va veni
jumătate din creştere

România va înregistra o creştere economică de 4,3-4,4% în anul 2016, a
declarat joi ministrul FinanŃelor Publice, Darius Vâlcov, la o conferinŃă la
Institutul Bancar Român, transmite Agerpres.
Vâlcov a explicat că, pe lângă nivelul prognozat de 2,6%, agreat cu instituŃiile
financiare internaŃionale, se va adăuga un avans de 1,7% care va proveni din
măsurile de relaxare fiscală prevăzute în proiectul Codului Fiscal.
Creşterea economică va ajuta autorităŃile să recupereze o parte din veniturile
care se pierd din aplicarea măsurilor de reducere şi eliminare de taxe şi
impozite, iar alte venituri bugetare vor fi recuperate prin acŃiunile AgenŃiei
NaŃionale de Administrare Fiscală (ANAF).
Pentru 2015, spre exemplu, ANAF are un plan de încasări suplimentare de 8
miliarde lei, din care câte 1,5 miliarde lei în fiecare din primele două trimestre
şi de câte 2,5 miliarde lei în ultimele două trimestre.
NOUL COD FISCAL. Cota de asigurări sociale se va reduce din 2017
În ianuarie 2015, ANAF a încasat suplimentar 640 milioane lei, mai mult decât
nivelul programat de 500 milioane lei.
Referindu-se la planul de relaxare fiscală 2016-2020, Vâlcov a mai spus că
autorităŃile îşi doresc ca în următorii 12 ani România să depăşească media
UE la PIB / locuitor.
Planul de relaxare fiscală pentru perioada 2016-2020 prevede că TVA va
ajunge la 18% în 2020 de la 24% în 2015, cota unică de impozitare va scădea
de la 16% la 14%, impozitul pe dividende va fi eliminat, în prezent fiind de
16%, taxa pe construcŃii speciale va fi eliminată (în prezent 1%), contribuŃiile
de asigurări sociale /CAS/ vor scădea de la 15,8% la 13,5% pentru angajat şi
de la 10,5% la 7,5% pentru angajator, iar impozitarea microîntreprinderilor şi
pentru impozitele şi taxele locale va fi introdus un regim diferenŃiat.
Potrivit estimărilor MFP, măsurile de relaxare vor conduce la crearea a 82.000
de noi locuri de muncă în 2017, 69.000 de locuri de muncă în 2018 şi 50.000
de locuri de muncă în anul 2019, în timp ce impactul pozitiv asupra creşterii
economice va fi de 0,6% din PIB în 2017, 0,7% în 2018 şi 0,5% în 2019.


