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PIB, în creștere
Produsul Intern Brut a crescut. Bugetul a crescut. Salariile au crescut

În 2019, pentru prima dată,
PIB va depăși 1000 miliarde lei
Câştigul salarial mediu brut pe
total economie a fost în primele 7
luni ale 2019 de 5.015 lei
Veniturile bugetului consolidat
s-au majorat, pe sold, cu suma
de 3,6 miliarde lei
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Colectarea veniturilor bugetare
ANAF a colectat mai mult, în termeni nominali și procentuali

Primele 9 luni 2019: ponderea
veniturilor colectate în PIB a crescut
cu 0,6 p.p. Veniturile sunt cu 12,7%
mai mari decât în perioada similară
a anului precedent (indice nominal).

Crește
rambursrea
TVA
Scade
volumul
nerealizărilor

În primele luni ale anului 2019
ANAF a colectat 200,1 mld.lei,
cu 22,5 mld. lei mai mult față de
perioada similară a anului 2018.

Colectare
mai bună ca
în 2018

În anul 2018 ANAF a încasat venituri
totale în sumă de 244,8 miliarde lei.

2018 – 244,8
miliarde lei

A crescut cu 400 mil.lei
volumul TVA restituit către
mediul economic în cele patru
luni analizate (5,6 mld.lei în
2019 față de 5,2 mld.lei în
2018),
S-a diminuat cu 1,3 mld.lei
volumul nerealizărilor de la 4,8
mld.lei la 31 mai până la 3,5
mld.lei la 30 septembrie,
respectiv cu 1,7 mld.lei în sume
brute.

Sistem fiscal performant
Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate de persoanele fizice – depusă în format
electronic de aproape 800.000 de contribuabili prin SPV.

ANAF – partener al mediului de afaceri:
- Procedura de mediere în procesul de
executare silită a creanțelor bugetare;
- Modificarea procedurii de eșalonare la
plată obligațiilor fiscale în vederea
accesării cu ușurință a eșalonării la plată

Peste 1,9 milioane de români au beneficiat
de restituirea taxei auto, împreună cu
accesoriile aferente, suma totală fiind în
valoare de peste 6.1 mld lei.
În ultimele 4 luni a crescut media lunară a încasărilor din
arierate la 3,8 miliarde lei, pe fondul intensificării
acțiunilor de executare silită și creșterii numărului de
eșalonări la plată în derulare.

Restructurarea financiară – căutată, dorită și eficientă
Restructurarea
obligațiilor financiare

Anularea
unor obligații accesorii

Au fost depuse 272 notificări și 8 cereri de
restructurare a obligațiilor bugetare.
Dacă aceștia vor depune și un plan de
restructurare și testul creditorului privat
prudent, situația se prezintă astfel:
- anulare obligații accesorii: 1, 9 miliarde lei;
- dacă nu achită anticipat obligații principale,
suma ce se eșalonează la plată pe maximum 7
ani este de 3,1 miliarde lei
- dacă achită între 5%-15% din obligațiile
principale, respectiv între 155 milioane lei și
466 milioane lei lei, se anulează între 30%50%, respectiv între 887 miliarde lei și 1,3
miliarde lei, diferența urmând a fi eșalonată la
plată pe maximum 7 ani.

Au depus cereri un număr de 27.356
contribuabili, din care 10.088 persoane juridice
și 17.268 persoane fizice.

272 notificări
de restructurare

27.356
cereri de anulare a obligațiilor accesorii

Sume posibil de încasat
până la 16 decembrie: 1,1 miliarde lei

Cererile de anulare se pot depune până la 16
decembrie 2019, inclusiv, iar numărul
potențialilor beneficiari poate crește ca urmare
a faptului ca debitorii nu sunt condiționați de
depunerea notificărilor.
Din punct de vedere al impactului bugetar,
situația evaluată la data prezentei se prezintă
astfel:
- sume posibil de încasat până la data de 16
decembrie: 1.126.616.143 lei;
- obligații accesorii ce pot face obiectul
anulării, în cuantum de 661 milioane lei.

Cota de TVA redusă
A fost prelungită de la 1 ianuarie 2019 până la
data de 30 iunie 2022 aplicarea taxării inverse
în domeniul TVA pentru livrarea de cereale şi
plante tehnice, transferul de certificate de
emisii de gaze cu efect de seră, livrarea de
energie electrică către un comerciant persoană
impozabilă, stabilit în România, transferul de
certificate verzi, furnizările de telefoane mobile,
de dispozitive cu circuite integrate, de console
de jocuri, tablete PC şi laptopuri;
Începând cu 1 iunie 2019 a fost extinsă
aplicarea cotei de TVA de 5% pentru livrarea
alimentelor de înaltă valoare calitativă,
respectiv produse montane, eco, tradiţionale,
autorizate de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
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Datoria publică – câteva adevăruri
Datoria publică se
încadrează în țintele
Tratatului de la
Maastricht

Trezoreria, pe plus
La data de 30 octombrie 2019,
soldul contului curent general al
trezoreriei statului este de peste
15 miliarde de lei

Datoria publică – în grafic
Calculată conform metodologiei UE,
datoria publică a reprezentat 36,5% din
PIB la sfârșitul lunii septembrie 2019.

Rating de țară
România, destinație tot mai atractivă pentru investitori, certifică agențiile
internaționale de rating. Toate calificativele au perspectivă stabilă
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Agenția de rating
Fitch

Agenția de rating
Moody’s
Agenția de rating
S&P

BBB –
10 mai 2019

Baa3
15 iulie 2019

BBB30 august 2019

Datorită nivelului moderat al
datoriei publice şi al
indicatorilor economici.
Datoritã perspectivelor
favorabile de creștere pe
termen mediu.
Bazat pe datoria externă și
guvernamentală moderată a
României și pe perspectivele de
creștere economică.

Președinția ECOFIN de succes
Număr
reuniuni
Grupuri de
lucru:

Abordare
Generală în
Consiliu:

Număr
evenimente
organizate sub
PRES RO

Acord în cadrul
reuniunilor
trialog:

Număr
reuniuni în
format trialog

15 dosare închise
181 reuniuni
formale
7 dosare legislative și
1 dosar nelegislativ
agreate la nivelul
Consiliului

Număr reuniuni Consilii
formale și informale :
6 reuniuni ale Consiliului ECOFIN

8 evenimente

67 trialoguri cu
Parlamentul
European

To do list pentru viitor
Reforma ANAF

Continuarea consolidării CEC

Continuarea consolidării BVB

Aderarea la OECD

Reforma ANAF trebuie să continue, lucrurile foarte bune din ultimele 4 luni
nu trebuie abandonate. Să nu mire pe nimeni dacă urmare a măsurii privind
casele de marcat veniturile în plus colectate să fie de aproape 7 miliarde
lei, în condiţiile menținerii creşterii economice actuale.
Consolidarea acestei bănci trebuie continuată și după succesul majorării de
capital. E şansa noastră să ducem această instituţie în Top 5 active şi să
ajutăm şi mai mult mediul de afaceri autohton. La fel, trebuie continuate
modernizarea Exim Bank prin achiziţionarea Băncii Româneşti şi înfiinţarea
Băncii de Dezvoltare, corespunzător proiectului cu Comisia Europeană.
Promovarea Bursei de Valori la statutul de Piaţă Emergentă Secundară
este tot un succes al autorităţilor pe fondul climatului economic favorabil şi
al încrederii investitorilor. Acest moment nu trebuie irosit, trebuie construit
în continuare pentru a face pe termen mediu pasul spre ligile cele mai
importante ale pieţei de capital.
Aderarea la OECD este şi ea doar la un pas, este foarte important ca în
aceste următoare 3-4 luni să nu irosim tot ce am construit în ultimii ani de
zile.

Vă mulțumesc!

