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Îndrăznește să crezi în România

Reclădire națională

Scăderea TVA general de la 20% la
18% la 1 ianuarie 2018.

Inființarea Fondului Român de
Dezvoltare Urban Rural (FRDUR) pentru investiții strategice si pentru
a acoperi deficite de finanţare în
zone critice / va ajunge la active de
peste €11 mlrd. în 4 ani.

Eliminarea a 102 taxe, printre care
impozitul pe venit agricol de la 1
ianuarie 2018 și impozitul pe
autoturisme.
Impozitul pe transferul de proprietăți:
 pentru sume mai mici de
450.000 lei – eliminat
 pentru sume mai mari de
450.000 lei - 3% de la 1
martie 2017.
Eliminarea impozitului pentru cei
care obţin venituri mai mici sau
egale cu 24.000 de lei anual și să
scadă același impozit de la 16 % cât este în prezent - la 10% pentru
cei care realizează venituri de peste
24.000 de lei anual.
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Inființarea Băncii de Dezvoltare şi
Investiţii a României (BDIR) cu un
capital inițial de €200 mil. Va opera
cu un multiplicator de cel puțin 1 la 5,
adică un portofoliu de finanțări de cel
puțin €1 mlrd.
Introducerea cotei unice la 16%,
inclusiv cota standard de TVA și
pentru contribuțiile sociale plătite
de angajat și angajator.

În sfârşit ai cu cine

Redăm România Românilor
Susținerea unor mari proiecte naționale
și a capitalului românesc, a
întreprinzătorilor mici și mijlocii prin
instituirea Programului celor €100
mlrd., sume din activele statului precum
și active private.
Inființarea Fondului pentru Investiții și
Dezvoltare (FID), componentă a
Programul celor €100 mlrd., alcătuit din:
venituri rezultate din vinderea
participațiilor companiilor cu capital
majoritar de stat până la limita a 49%,
dividende ale companiilor la care statul
este acționar, emisiuni de titluri de stat
către populație.
Îndeplinirea criteriilor convergenței
nominale. Stabilizarea datoriei publice
sub 40% din PIB. Reducere inflație.
Deficit bugetar sub 3%.
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Scăderea sau eliminarea
impozitelor pentru: C.A.,
microîntreprinderi, profitul centrelor
de cercetare-dezvoltare, locuințe,
publicitate, materiile prime și
serviciile din agricultură. Impact
asupra bugetului: 1.8 mlrd. Lei.
Consolidarea primei poziții privind
cea mai mică povară fiscală din
UE.
Plata automată a dobânzii pentru
datoriile statului față de firme (ex.
rambursare TVA).
Raportare la cursul valutar real, nu la
cursul de 4,73, cum e azi.
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Stabilitatea cursului de schimb.
Reducerea dobânzii de referință a BNR
și al ratei dobânzii pe termen lung.
Reduceri de taxe și impozite prin Noul
Cod Fiscal. Reducerea evaziunii.
Scutirea de impozit pe salariu pe o
perioadă de cinci ani pentru românii
repatriați, indiferent de specificul locului
de muncă.
Scutirea de plata impozitului pe salariu
pentru specialiștii din domeniul
cercetării fundamentale. Menținerea
scutirii plății impozitului pe salariu pentru
TIC.

