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Vâlcov: Trecerea la impozitarea progresiv ă nu este tehnic posibil ă în
urm ătorii 2 ani

Guvernul nu are în vedere impozitarea progresivă, cel puŃin în următorii doi
ani, întrucât AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală nu are posibilitatea,
prin aplicaŃia pe care lucrează, să aplice o cotă progresivă de impozitare a
veniturilor, a declarat joi ministrul FinanŃelor, Darius Vâlcov.
"În următorii doi ani nu este posibilă trecerea la impozitarea progresivă pentru
că astăzi ANAF nu are posibilitatea, prin baza de date, prin aplicaŃia pe care o
are la dispoziŃie, să aplice impozitarea progresivă. Deci nu vom discuta de
impozitarea progresivă nici măcar la nivel teoretic", a afirmat Vâlcov la o
conferinŃă pe tema Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală,
răspunzând unei întrebări.
Moderatorul conferinŃei, Remus Vulpescu, l-a întrebat pe ministru dacă, la
finalul dezbaterii publice, Codul Fiscal ar putea să conŃină o impozitare
progresivă a veniturilor sau va rămâne cu siguranŃă impozitarea prin cotă
unică.
Executivul prevedea în programul de guvernare de la începutul anului trecut
introducerea pe parcursul mandatului, în măsura în care cadrul fiscal-bugetar
o va permite, impozitului diferenŃiat pe venitul salarial cu deductibilităŃi fiscale,
prin aplicarea unor cote de 8%, 12% şi 16%, care vor fi stabilite pe grile de
venit.
Potrivit proiectului de Cod Fiscal, cota unică de impozitare va fi redusă de la
16% la 14% din ianuarie 2019.
Reducerea va diminua încasările la buget cu 4,8 miliarde lei în 2019, dar va
genera şi venituri suplimentare de 2,3 miliarde lei din TVA, contribuŃii sociale,
impozit pe salarii, şi ca urmare a creării de noi locuri de muncă, impactul
bugetar net fiind 2,5 miliarde lei.
Guvernul anticipează, prin reducerea cotei unice, o creştere economică
suplimentară de circa 0,5 puncte procentuale, creşterea numărului de locuri
de muncă cu circa 50.000 de persoane şi creşterea suplimentară a investiŃiilor
cu 1,1 puncte procentuale.


