


Noul Cod Fiscal ultraliberal vs 
Programul de Guvernare PNL - 

PDL 
 



Noul Cod Fiscal ultraliberal va duce la 
reducerea costului cu forta de munca, 
o masura liberala, venita in sprijinul 
celor care creaza locuri de munca.  

PNL propune plafonarea sau chiar 
cresterea unor impozite pe muncă.  

Cum? 
 
 se reduce contribuţia de asigurări sociale la 

angajat de la 10,5% la 7,5% de la 1 ianuarie 
2017  

 se reduce contribuţia de asigurări sociale la 
angajator de la 15,8% la 13,5% de la 1 
ianuarie 2017  

În programul PNL: 
 plafonarea CAS la angajator (la 16%) 
 creşterea lui la angajat la 16% 
Este impozitată suplimentar munca; deci 
taxe mai mari pentru mediul de afaceri, 
pentru cei care creează locuri de muncă. 
Marirea contributiilor catre stat va duce 
la scaderea salariilor. 
 



Noul Cod Fiscal propune eliminarea impozitului pe dividende, masura 
foarte apreciata de reprezentanţii mediului de afaceri, în toate 
dialogurile pe care le-am avut ce ei. Ajuta la eliminarea dublei 
impozitari, la cresterea competitivitatii Romaniei si la mentinerea in 
tara a capitalului. 

PNL sustine un impozit pe dividende de 16%. 



Noul Cod Fiscal este unul foarte curajos, prin 
viziunea diminuarii constante a cotelor de 
impozitare:  
 TVA de la 24% la 20% (incepand cu 01 

ianuarie 2016) si, ulterior, la 18% (incepand 
cu 01 ianuarie 2018)  

 Impozitul pe profit, pe venit si pe veniturile 
obtinute de nerezidenti din Romania de la 
16% la 14% (incepand cu 01 ianuarie 2019)  

PNL acuza ca nu este sustenabila 
masura reducerii TVA de la 24% la 
20%, insa propun in programul de 
guvernare scaderea la 19% de la 1 
ianuarie 2016. De unde au gasit banii 
peste noapte? 
Deci un discurs duplicitar. 



Noul Cod Fiscal ultraliberal propune o 
scadere responsabila si sustenabila a 
accizelor.  

PNL – vine cu propuneri imposibil de 
realizat! Ceea ce arată că o mare parte din 
program este realizat pe genunchi! 

 Reducerea accizei la carburanti pana la zero pana la 31 

decembrie 2016, care se loveste de prevederile 

Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 

2003 care impune niveluri minime ale accizei. 

 Vorbesc in programul lor despre  „Infiintarea de puncte 

de plata la instante pentru cumpararea de timbre 

judiciare”. Timbrul judiciar s-a desfiintat prin ordonanta 

de urgenta din 2013. 

 Scaderea cu 20% a accizei la motorina ( de la 1897,08 lei 

/ 1000 litri la 1518,04 lei / 1000 litri); 

 

 Scaderea cu 18,62% a accizei la benzina fara plumb ( de 

la 2035,40 lei / 1000 litri la 1656,36 lei / 1000 litri); 

 

 Eliminarea din sfera de impozitare atat a titeiului din 

productia interna cat si a produselor care in prezent se 

regasesc la Capitolul II "Alte produse accizabile": cafea, 

bijuterii, confectii din blanuri, autoturisme etc. 



Noul Cod Fiscal este unul avantajos 
pentru IMM-uri si încurajează crearea de 
noi locuri de muncă în această zonă. 
Impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor care au peste 2 
salariati inclusiv scade de la 3% la 1%; 
practic, actuala cota de impozitare de 3% 
se mentine doar in cazul 
microintreprinderilor care au un singur 
salariat/nu au salariaţi.  

PNL propune numai principii 
generale, de genul: „PNL are in 
vedere cresterea numarului de 
companii raportat la populatie 
si a aportului IMM la cresterea 
economica, prin accesul la 
finantare a antreprenorilor dar 
si prin dezoltarea unor 
programe educationale 
antreprenoriale” 



Noul Cod Fiscal introduce reglementarea principiului "in dubio 
contra fiscum" (in caz de dubiu cu privire la norma fiscala, 
interpretarea se face in favoarea contribuabilului) 

PNL, prin vechiul PDL, nu este credibil pentru punerea in aplicare a 
unor astfel de masuri.  



BENEFICII TOTALE, PENTRU 

ECONOMIE, IN URMA APLICARII 

ACESTOR CODURI 

 Impact pozitiv in cresterea 

economica (+1,7% din PIB) 

 Impact pozitiv in cresterea 

consumului populatiei (+1,9%) 

 Crearea de noi locuri de munca (+ 

325 mii de noi locuri de munca) 

BENEFICII TOTALE, PENTRU 

ECONOMIE, IN URMA 

APLICARII PROGRAMULUI PNL 

 Inca nu se stiu, sunt doar la nivel 

de propuneri.  

 Totul este la nivel discursiv. 


