Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană: Modificările fiscale propuse în noul
program de guvernare defavorizează toate companiile
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02.07.2017 11:29:07vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) consideră că modificările fiscale din noul program
de guvernare al PSD sunt îndreptate împotriva mediului de afaceri. Potrivit instituţiei, acestea reprezintă un real
pericol pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice. Reamintim că Germania este cel mai important
partener comercial şi economic al României. Are schimburi comerciale de […] Citește mai departe...

"Modelul fiscal propus este dăunător pentru România"
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02.07.2017 00:17:59vezi articolul
Noul Guvern a anunţat modificări fiscale îndreptate împotriva mediului de afaceri şi care constituie un real pericol
pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice, afirmă reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană (AHK România) într-un comunicat, citat de surse din presă.
În document se arată, potrivit
Agerpres: "Modelul fiscal propus este dăunător pentru România şi defavorizează toate companiile, fie ele naţionale
sau multinaţionale, ducând la pierderea atractivităţii amplasamentului investiţional pentru companiile germane.
Măsurile anunţate vor avea efecte negative directe nu doar asupra companiilor, ci şi asupra populaţiei României. Pe
termen mediu aceste măsuri ar putea duce la reducerea locurilor de muncă şi a investiţiilor, ceea ce va atrage după
sine alte consecinţe negative, de exemplu exodul forţei de muncă bine calificate, o tendinţă de pe urma căreia
România suferă deja".
Potrivit reprezentanţilor investitorilor germani în România, a face o deosebire între
companiile româneşti şi cele străine sau multinaţionale este o eroare şi nu avantajează pe nimeni. Comunicatul
subliniază: "Companiile germane sunt parte integrantă a economiei româneşti. Ele sunt totodată bine integrate în
sistemele naţionale, regionale, locale şi realizează o contribuţie decisivă la valoarea adăugată brută, dar şi la
creşterea competitivităţii prin transferul de know-how. Aceste companii investesc intens în formarea angajaţilor, în
cercetare şi dezvoltare, deseori în colaborare cu instituţii de cercetare naţionale, dar şi în dezvoltarea tehnologică a
companiei. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România. Acestea sunt
astfel un important angajator, care în ultimii ani a contribuit decisiv la crearea şi asigurarea de locuri de muncă în
România".
AHK România precizează că a arătat, în nenumărate rânduri, că predictibilitatea, stabilitatea,
transparenţa şi statul de drept sunt deosebit de importante pentru a putea planifica noi investiţii şi pentru ca
activităţile economice să se deruleze cu succes. Germania este, prin schimburile comerciale de peste 26 miliarde
de euro (peste 20% din comerţul exterior al României), cel mai important partener comercial şi economic al
României. Înfiinţată în septembrie 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme membre, conform
sursei citate.

'Modelul fiscal propus este dăunător pentru România'
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Sursa: http://ziare.realitatea.net/
Keywords:
02.07.2017 00:14:17vezi articolul
Noul Guvern a anunţat modificări fiscale îndreptate împotriva mediului de afaceri şi care constituie un real pericol
pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice, afirmă reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană (AHK România) într-un comunicat, citat de surse din presă.

Noul program PSD îngrozeşte mediul de afaceri. Reprezentanţii investitorilor germani în
România au explodat
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Noile măsuri fiscale care vizează mediului de afaceri anunţate de Guvernul Tudose reprezintă un real pericol pentru
stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice, a tras un semnal de alarmă, în cadrul unui comunicat de presă,
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), organizaţie care numără în prezent mai bine de
550 de firme membre. "Modelul fiscal propus este dăunător pentru România şi defavorizează toate companiile, fie
ele naţionale sau multinaţionale, ducând la pierderea atractivităţii amplasamentului investiţional pentru companiile
germane. Măsurile anunţate vor avea efecte negative directe nu doar asupra companiilor, ci şi asupra populaţiei
României. Pe termen mediu aceste măsuri ar putea duce la reducerea locurilor de muncă şi a investiţiilor, ceea ce va
atrage după sine alte consecinţe negative, de exemplu exodul forţei de muncă bine calificate, o tendinţă de pe urma
căreia România suferă deja", arată reprezentanţii investitorilor germani în România. AHK România a evidenţiat că, a
face o deosebire între companiile româneşti şi cele străine sau multinaţionale, este o eroare şi nu avantajează pe
nimeni. "Companiile germane sunt parte integrantă a economiei româneşti. Ele sunt totodată bine integrate în
sistemele naţionale, regionale, locale şi realizează o contribuţie decisivă la valoarea adăugată brută, dar şi la
creşterea competitivităţii prin transferul de know-how. Aceste companii investesc intens în formarea angajaţilor, în
cercetare şi dezvoltare, deseori în colaborare cu instituţii de cercetare naţionale, dar şi în dezvoltarea tehnologică a
companiei. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România. Acestea sunt
astfel un important angajator, care în ultimii ani a contribuit decisiv la crearea şi asigurarea de locuri de muncă în
România", se precizează în comunicatul citat. În acelaşi timp, AHK România aminteşte că a arătat, în nenumărate
rânduri, că predictibilitatea, stabilitatea, transparenţa şi statul de drept sunt deosebit de importante pentru a putea
planifica noi investiţii şi pentru ca activităţile economice să se deruleze cu succes. Germania este, prin schimburile
comerciale de peste 26 miliarde de euro (peste 20% din comerţul exterior al României), cel mai important partener
comercial şi economic al României. Copyright Epoch Times România 2006-2017 Web analytics

AHK Romania: The proposed fiscal model is harmful to Romania
Sursa: http://www.romaniajournal.ro/
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The fiscal changes announced by the new government are directed against the business environment and are a real
threat to the stability and predictability of the economic policies, German-Romanian Chamber of Commerce (AHK)
warned in a press release. “The proposed fiscal model is detrimental to Romania and disfavours all companies,
whether national or multinational, leading to loss of attractiveness of the investment site for German companies.
The announced measures will have direct negative effects not only on companies, but also on Romania’s population.
In the medium term, these measures could lead to job and investment cuts, which will entail other negative
consequences, such as the exodus of the well-qualified labor force, a trend from which Romania is already
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suffering,” the release also reads. According to the German investors’ representatives in Romania, making a
difference between Romanian and foreign companies or multinational companies is an error. “German companies
are an integral part of the Romanian economy. They are also well integrated into national, regional, local systems
and bring a decisive contribution to gross added value, but also helps to increase competitiveness by transferring
know-how. These companies are investing heavily in employee training, research and development, often in
collaboration with national research institutions, and technological development of the company. About 7,500
German companies and with German capital are active in Romania. They are thus an important employer who in
recent years has contributed decisively to creating and providing jobs in Romania,” AHK points out. German
businessmen also emphasize that predictability, stability, transparency and the rule of law are so important in order
to plan for new investments and to make economic activities successful. Germany is, through its exchange trade of
over EUR 26 billion (over 20 percent of domestic foreign trade), Romania’s most important commercial and
economic partner. Read also AmCham’s and AOAR’s official statements.

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană: Modificările fiscale propuse în noul
program de guvernare defavorizează toate companiile
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02.07.2017 17:16:29vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) consideră că modificările fiscale din noul program
de guvernare al PSD sunt îndreptate împotriva mediului de afaceri. Potrivit instituţiei, acestea reprezintă un real
pericol pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice. Reamintim că Germania este cel mai important
partener comercial şi economic al României. Are schimburi comerciale de peste 26 miliarde euro (peste 20% din
comerţul exterior al României). Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanţa
oficială a economiei germane şi totodată cea mai mare Cameră de Comerţ bilaterală din România. Are peste 550 de
firme membre. „Modelul fiscal propus este dăunător pentru România şi defavorizează toate companiile, fie ele
naţionale sau multinaţionale, ducând la pierderea atractivităţii amplasamentului investiţional pentru companiile
germane. Măsurile anunţate vor avea efecte negative directe nu doar asupra companiilor, ci şi asupra populaţiei
României. Pe termen mediu aceste măsuri ar putea duce la reducerea locurilor de muncă şi a investiţiilor, ceea ce va
atrage după sine alte consecinţe negative, de exemplu exodul forţei de muncă bine calificate, o tendinţa de pe urma
căreia România suferă deja”, precizează Camera, într-un comunicat. Potrivit AHK, predictibilitatea, stabilitatea,
transparenţa şi statul de drept sunt deosebit de importante pentru a putea planifica noi investiţii şi pentru ca
activităţile economice să se deruleze cu succes. Şi nu doar firmele germane au nevoie de stabilitate legislativă şi de
un mediu economic stabil, pentru a investi în continuare şi a crea locuri de muncă. A face o deosebire între
companiile româneşti şi cele străine sau multinaţionale este, în opinia AHK România, o eroare şi nu este în avantajul
nimănui. Companiile germane sunt bine integrate în sistemele naţionale, regionale, locale şi realizează o contribuţie
decisivă la valoarea adăugată brută, dar şi la creşterea competitivităţii prin transferul de know-how. Aceste companii
investesc intens în formarea angajaţilor, în cercetare şi dezvoltare, deseori în colaborare cu instituţii de cercetare
naţionale, dar şi în dezvoltarea tehnologică a companiei, arată asociaţia. Circa 7.500 de companii germane, respectiv
cu capital german, sunt active în România. În judeţul Alba, companiile germane sunt printre cei mai mari investitori şi
angajatori, printre care Daimler şi Bosch. sursă: zf.ro URL scurt : http://alba24.ro/?p=580693

'Modelul fiscal propus este daunator pentru Romania'
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Noul Guvern a anuntat modificari fiscale indreptate impotriva mediului de afaceri si care constituie un real pericol
pentru stabilitatea si predictibilitatea politicilor economice, afirma reprezentantii Camerei de Comert si Industrie
Romano-Germana (AHK Romania) intr-un comunicat, citat de surse din presa.

'Modelul fiscal propus este daunator pentru Romania'
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02.07.2017 00:15:12vezi articolul
Noul Guvern a anuntat modificari fiscale indreptate impotriva mediului de afaceri si care constituie un real pericol
pentru stabilitatea si predictibilitatea politicilor economice, afirma reprezentantii Camerei de Comert si Industrie
Romano-Germana (AHK Romania) intr-un comunicat, citat de surse din presa.
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Noul Guvern a anuntat modificari fiscale indreptate impotriva mediului de afaceri si care constituie un real pericol
pentru stabilitatea si predictibilitatea politicilor economice, afirma reprezentantii Camerei de Comert si Industrie
Romano-Germana (AHK Romania) intr-un comunicat, citat de surse din presa.

Ziare pe net "Modelul fiscal propus este dăunător pentru România"
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Noul Guvern a anunţat modificări fiscale îndreptate împotriva mediului de şi care constituie un real pericol pentru
stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice, afirmă reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie RomânoGermană (AHK România) într-un comunicat, citat de surse din presă. În document se arată, potrivit : "Modelul fiscal
propus este dăunător pentru România şi defavorizează toate companiile, fie ele naţionale sau multinaţionale,
ducând la pierderea atractivităţii amplasamentului investiţional pentru companiile germane. Măsurile anunţate vor
avea efecte negative directe...

AHK ROMÂNIA: "Modelul fiscal propus este dăunător pentru România" -->http://bursa.ro/l/6Vzhh Timeline Photos ...
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AHK ROMÂNIA: "Modelul fiscal propus este dăunător pentru România" --->http://bursa.ro/l/6Vzhh Timeline Photos
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Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană: Modificările fiscale propuse în noul program de guvernare...
https://t.co/Isn33ojW1K

AHK ROMÂNIA: "Modelul fiscal propus este dăunător pentru România" -->https://t.co/RUpEob7gWF ...
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AHK ROMÂNIA: "Modelul fiscal propus este dăunător pentru România" --->https://t.co/RUpEob7gWF

. Camera de Comerţ, către Guvern: Modificările din domeniul fiscal creează îngrijoare.
Cota unică de impozitare şi-a dovedit utilitatea
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Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) îşi exprimă preocuparea cu privire la măsurile fiscale anunţate
recent de coaliţia PSD-ALDE în noul Program de Guvernare 2017-2020. "Modificările legislative propuse în domeniul
fiscal reprezintă o reorientare majoră, fapt care creează îngrijorări cu privire la capacitatea comunităţii de afaceri de
a se adapta noii paradigme fiscale. Remarcăm absenţa unei consultări reale a companiilor din România şi, în egală
măsură, lipsa unui studiu de impact corespunzător.vîConsiderăm că sistemul actual, bazat pe cota unică de
impozitare a profitului, şi-a dovedit utilitatea atât pentru cetăţeni, cât şi pentru mediul de afaceri, fiind o soluţie
fiscală pro-business, care susţine consolidarea culturii antreprenoriale şi dezvoltarea afacerilor, promovată inclusiv
prin Programul de Guvernare 2017-2020", se arată într-un comunicat remis de Camera de Comerţ, care atrage
atenţia că "modificarea netransparentă a fiscalităţii va conduce la un sistem instabil şi impredictibil, ceea ce va afecta
puternic atractivitatea României ca destinaţie investiţională". "În contextul în care investiţiile au scăzut îngrijorător,
CCIR consideră esenţială asigurarea unui cadru normativ stabil, care să stimuleze atragerea de investitori în
economia naţională. Investiţiile pot contribui în mod semnificativ la îmbunătăţirea rezultatelor în domenii precum
digitalizarea, inovarea sau cel al energiei, sectoare fundamentale pentru competitivitatea României pe plan
global. Susţinem necesitatea adoptării actelor normative prin respectarea legislaţiei comunitare, aplicabilă conform
obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru al UE", se mai arată în comunicat. CCIR cere Guvernului
să se consulte cu mediul de afaceri înainte de a adopta vreo măsură legislativă în domeniul fiscalităţii. "Absenţa
consultării tuturor actorilor implicaţi este unanim recunoscută ca fiind contra-productivă şi generatoare de
neîncredere între mediul public şi cel privat. Alături de celelalte structuri ale mediului asociativ, CCIR îşi manifestă
disponibilitatea totală de consultare cu noul Guvern, în vederea realizării unei analize de impact cuprinzătoare cu
privire la schimbarea legislaţiei fiscale", mai susţine CCIR. Şi Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
România), care reprezintă interesele a peste 550 de companii germane care au investit în România, a reacţionat
vineri la măsurile fiscale propuse în noul program de guvernare al coaliţiei PSD-ALDE, considerând că acestea sunt
dăunătoare pentru România, defavorizează toate companiile, româneşti şi străine, şi scad atractivitatea ţării pentru
companiile germane. Noul program de guvernare al coaliţiei PSD-ALDE prevede că toate firmele din România vor
plăti, de la 1 ianuarie 2018, un impozit pe cifra de afaceri în locul impozitului pe profit, care va dispărea. Măsura, o
mare noutate fiscală, aduce beneficii statului, care încasează bani indiferent dacă firmele fac sau nu profit, şi
dezavantajează puternic companiile, mai ales cele aflate la început de drum, care vor plăti sume tot mai mari pe
măsură ce se dezvoltă. Măsurile sunt justificate de PSD prin faptul că România are cel mai mic grad de colectare a
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veniturilor la buget din Uniunea Europeană, însă au fost criticate dur de patronate şi de oamenii de afaceri. citeste
totul despre: mihai daraban camera de comert fuvern cota unica fiscalitate mediul de afaceri
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» Click AICI ca să te abonezi la ȘTIRILE RV pe mail Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România),
organizație care reprezintă 550 de firme, atrage atenția asupra modificărilor anunțate de Guvern în domeniul fiscal,
spunând că reprezintă un real pericol pentru stabilitatea și predictibilitatea politicilor economice. „Modelul fiscal
propus este dăunător pentru România și defavorizează toate companiile, fie ele naționale sau multinaționale,
ducând la pierderea atractivității amplasamentului investițional pentru companiile germane. Măsurile anunțate vor
avea efecte negative directe nu doar asupra companiilor, ci și asupra populației României. Pe termen mediu aceste
măsuri ar putea duce la reducerea locurilor de muncă și a investițiilor, ceea ce va atrage după sine alte consecințe
negative, de exemplu exodul forței de muncă bine calificate, o tendință de pe urma căreia România suferă deja”, se
arată MAI MULT, aici » PaginadeBanci.ro

Mesajele mediului de afaceri pentru guvern
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Keywords:
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Reprezentanții mediului de afaceri din România consideră că măsurile fiscale conținute de noul program de
guvernare nu fac decât să schimbe percepția comunității europene față de România, care dintr-o țară cu imagine
bună, care se bazează pe o importantă creștere economică, va fi privită ca o țară în criză. ”Măsurile preconizate și
măsurile anunțate și apoi negate reflectă disperare. Disperare față de situația colectării veniturilor la buget și
disperare privind deficitul bugetar (…) Orice măsură introdusă peste noapte fragilizează economia și sperie
investitorii”, au fost unele dintre argumentele oferite de Florin Pogonaru, președinte AOAR. Esența problemei a fost
descrisă de Daniel Anghel, CIS, specialist în probleme de fiscalitate: ”Ne punem foarte multe întrebări pentru că
schimbarea de paradigmă fiscală, revoluțiile fiscale o dată la 6 luni nu fac deloc bine (…) Ministerul de Finanțe
declară un deficit de colectare de peste 2 miliarde. În noul program de guvernare nu am văzut nicio măsură în
privința diminuării evaziunii. Dacă s-ar face asta nu am mai avea probleme”. Și Florin Pogonaru a atins problema
colectării veniturilor bugetare, el afirmând: ”Dacă există companii în România care declară constant pierderi, chiar și
5 ani la rând, asta nu e treaba mediului de afaceri, e treaba Fiscului!” Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) a
organizat vineri o conferință de presă comună organizată de CDR, prin Asociația Oamenilor de Afaceri din România
(AOAR), Romanian Business Leaders (RBL), Camera de Comert Americana în România (AmCham), Camera de Comerț
și industrie Franceza în România (CCIFER), Camera de Comert și industrie Româno-Germana (AHK) și Consiliul
Investitorilor Străini (FIC). Reprezentanții mediului de afaceri au trecut în revistă problemele cu care se confruntă din
perspectiva noilor măsuri fiscal-bugetare pe care guvernul Tudose, conform programului de guvernare depus joi la
Parlament, urmează să le adopte. Au fost detaliate măsurile propuse de coaliția PSD-ALDE și efectele pe care acestea
ar urma să le propage în economie, cei care au vorbit repetând insistent că nu se opun de principiu unor modificări,
dar toate ar trebuis să se bazeze pe studii de impact, să fie discutate în prealabil cu mediul de afaceri și ”să nu se
aplice peste noapte”.
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Camera de Comerț Româno-Germană: Modelul fiscal propus de noul guvern este
dăunător pentru România
Sursa: http://www.profit.ro/
Keywords: Germania
01.07.2017 07:55:00vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), care reprezintă interesele a peste 550 de companii
germane care au investit în România, a reacționat vineri la măsurile fiscale propuse în noul program de guvernare al
coaliției PSD-ALDE, considerând că acestea sunt dăunătoare pentru România, defavorizează toate companiile,
românești și străine, și scad atractivitatea țării pentru companiile germane. Într-o poziție neobișnuit de dură față de
măsurile propuse, AHK România consideră că modificările fiscale anunțate de noul guvern sunt îndreptate împotriva
mediului de afaceri și constituie un real pericol pentru stabilitatea și predictibilitatea politicilor economice, scrie
News.ro . "Modelul fiscal propus este dăunător pentru România și defavorizează toate companiile, fie ele naționale
sau multinaționale, ducând la pierderea atractivității amplasamentului investițional pentru companiile germane.
Măsurile anunțate vor avea efecte negative directe nu doar asupra companiilor, ci și asupra populației României",
arată comunicatul asociației. Membrii AHK România apreciază că, pe termen mediu, aceste măsuri ar putea duce la
reducerea locurilor de muncă și a investițiilor, ceea ce va genera efecte precum exodul forței de muncă bine
calificate, o tendința de pe urma căreia România suferă deja. "A face o deosebire între companiile românești și cele
străine sau multinaționale este, în opinia AHK România, o eroare și nu este în avantajul nimănui. Companiile
germane sunt parte integrantă a economiei românești", punctează camera de comerț. În prezent, circa 7.500 de
companii cu capital german sunt active în România, iar Germania este, de departe, principalul partener comercial al
României, cu schimburi anuale de circa 26 miliarde euro, reprezentând peste 20% din comerțul exterior românesc.
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, înființată în 2002, are în prezent peste 550 de firme membre și
este reprezentanța oficială a economiei germane și cea mai mare cameră de comerț bilaterală din România. Noul
program de guvernare al coaliției PSD-ALDE prevede că toate firmele din România vor plăti, de la 1 ianuarie 2018, un
impozit pe cifra de afaceri în locul impozitului pe profit, care va dispărea. Măsura, o mare noutate fiscală, aduce
beneficii statului, care încasează bani indiferent dacă firmele fac sau nu profit, și dezavantajează puternic companiile,
mai ales cele aflate la început de drum, care vor plăti sume tot mai mari pe măsură ce se dezvoltă. Măsurile sunt
justificate de PSD prin faptul că România are cel mai mic grad de colectare a veniturilor la buget din Uniunea
Europeană, însă au fost criticate dur de patronate și de oamenii de afaceri. Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi
preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă
constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Camerea de Comert si Industrie Romano-Germana, AHK Romania: Modificarile fiscale
anuntate sunt indreptate impotriva mediului de afaceri. 30.06.2017
Sursa: http://www.revistapresei.eu/
Keywords: AHK Romania
01.07.2017 00:00:38vezi articolul
Modificarile fiscale din noul program de guvernare al PSD sunt indreptate impotriva mediului de afaceri si constituie
un real pericol pentru stabilitatea si predictibilitatea politicilor economice, arata un comunicat al Camerei de Comert
si Industrie Romano-Germana (AHK Romania).

Camerea de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, AHK România: Modificările fiscale
anunţate sunt îndreptate împotriva mediului de afaceri 01.07.2017
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Sursa: http://www.indexstiri.ro/
Keywords:
01.07.2017 00:47:03vezi articolul
01.07.2017 Camerea de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, AHK România: Modificările fiscale anunţate sunt
îndreptate împotriva mediului de afaceri Modificările fiscale din noul program de guvernare al PSD sunt îndreptate
împotriva mediului de afaceri şi constituie un real pericol pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice,
arată un comunicat al Camerei de Comerţ şi Camerea de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, AHK România:
Modificările fiscale anunţate sunt îndreptate împotriva mediului de afaceri Modificările fiscale din noul program de
guvernare al PSD sunt îndreptate împotriva mediului de afaceri şi constituie un real pericol pentru stabilitatea şi
predictibilitatea politicilor economice, arată un comunicat al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
România). Camerea de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, AHK România: Modificările fiscale anunţate sunt
îndreptate împotriva mediului de afaceri

AHK România: Modelul fiscal propus de noul guvern este dăunător pentru România
Sursa: http://www.palo.ro/
Keywords: Germania
01.07.2017 06:48:55vezi articolul
”Modelul fiscal propus este dăunător pentru România și defavorizează toate companiile, fie ele naționale sau
multinaționale, ducând la pierderea atractivității amplasamentului investițional pentru companiile germane.
Măsurile anunțate vor avea efecte negative directe nu doar asupra companiilor, ci și asupra populației României.
Germania este, prin schimburile comerciale de peste 26 miliarde de euro (peste 20% din comerțul exterior al
României), cel mai important partener comercial și economic al României. AGERPRES/(AS — editor: Andreea
Marinescu, editor online: Anda Badea)

Camera de Comerț Româno-Germană: Modelul fiscal propus de noul guvern este
dăunător pentru România
Sursa: http://www.ziarulprofit.ro/
Keywords:
01.07.2017 08:40:15vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), care reprezintă interesele a peste 550 de companii
germane care au investit în România, a reacționat vineri la măsurile fiscale propuse în noul program de guvernare al
coaliției PSD-ALDE, considerând că acestea sunt dăunătoare pentru România, defavorizează toate companiile,
românești și străine, și scad atractivitatea țării pentru companiile germane. Camera de Comerț Româno-Germană:
Modelul fiscal propus de noul guvern este dăunător pentru România

AHKRomania: Modelul fiscal propus este daunator pentru Romania; defavorizeaza toate
companiile, are efecte negative asupra populatiei
Sursa: http://www.banknews.ro/
Keywords: AHK Romania, Germania
01.07.2017 10:09:12vezi articolul
Noul Guvern a anuntat modificari fiscale indreptate impotriva mediului de afaceri si care constituie un real pericol
pentru stabilitatea si predictibilitatea politicilor economice, afirma reprezentantii Camerei de Comert si Industrie
Romano-Germana (AHK Romania) intr-un comunicat remis vineri AGERPRES. "Modelul fiscal propus este dăunător
pentru România și defavorizează toate companiile, fie ele naționale sau multinaționale, ducând la pierderea
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atractivității amplasamentului investițional pentru companiile germane. Măsurile anunțate vor avea efecte negative
directe nu doar asupra companiilor, ci și asupra populației României. Pe termen mediu aceste măsuri ar putea duce
la reducerea locurilor de muncă și a investițiilor, ceea ce va atrage după sine alte consecințe negative, de exemplu
exodul forței de muncă bine calificate, o tendință de pe urma căreia România suferă deja", se arată în documentul
citat. Potrivit reprezentanților investitorilor germani în România, a face o deosebire între companiile românești și
cele străine sau multinaționale este o eroare și nu avantajează pe nimeni. "Companiile germane sunt parte
integrantă a economiei românești. Ele sunt totodată bine integrate în sistemele naționale, regionale, locale și
realizează o contribuție decisivă la valoarea adăugată brută, dar și la creșterea competitivității prin transferul de
know-how. Aceste companii investesc intens în formarea angajaților, în cercetare și dezvoltare, deseori în colaborare
cu instituții de cercetare naționale, dar și în dezvoltarea tehnologică a companiei. Circa 7.500 de companii germane,
respectiv cu capital german, sunt active în România. Acestea sunt astfel un important angajator, care în ultimii ani a
contribuit decisiv la crearea și asigurarea de locuri de muncă în România", subliniază comunicatul. AHK România
precizează că a arătat, în nenumărate rânduri, că predictibilitatea, stabilitatea, transparența și statul de drept sunt
deosebit de importante pentru a putea planifica noi investiții și pentru ca activitățile economice să se deruleze cu
succes. Germania este, prin schimburile comerciale de peste 26 miliarde de euro (peste 20% din comerțul exterior al
României), cel mai important partener comercial și economic al României. Înființată în septembrie 2002, AHK
România numără în prezent peste 550 de firme membre. Noul program de guvernare postat joi pe site-ul Camerei
Deputaților prevede măsuri precum înlocuirea impozitului pe profitul companiilor cu un impozit pe cifra de afaceri,
posibil în trei trepte, amânarea pentru 2019 a reducerii TVA de la 19% la 18%, extinderea, de anul viitor, a cotei
reduse de TVA de 5% și în cazul vânzării de locuințe sub 120 mp, majorarea la 1% din cifra de afaceri a tarifelor
percepute de reglementatorii piețelor de energie și de telecomunicații, ANRE și ANCOM, și o taxă de solidaritate care
ar putea fi plătită de angajații cu salarii nete mai mari de 14.500 de lei. De asemenea, se are în vedere diferențierea
salariului minim în funcție de studii. Sursa: Agerpress

Camera de Comert Romano-Germana: Modelul fiscal propus de noul guvern este
daunator pentru Romania
Sursa: http://index-stiri.ro/
Keywords: AHK Romania
01.07.2017 11:48:26vezi articolul
Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania), care reprezinta interesele a peste 550 de companii
germane care au investit in Romania, a reactionat vineri la masurile fiscale propuse in noul program de guvernare al
coalitiei PSD-ALDE, considerand ca acestea sunt daunatoare pentru Romania, defavorizeaza toate companiile,
romanesti si straine, si scad atractivitatea tarii pentru companiile germane.

Investitorii germani, REACTIE la Guvernul Tudose: Modelul fiscal propus este daunator
pentru Romania
Sursa: http://i-ziare.ro/
Keywords:
01.07.2017 14:32:13vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), organizație care reprezintă 550 de firme, atrage
atenția asupra modificărilor anunțate de Guvern în domeniul fiscal, spunând că reprezintă un real pericol pentru
stabilitatea și predictibilitatea politicilor economice. „Modelul fiscal propus este dăunător pentru România și
defavorizează toate companiile, fie ele naționale sau multinaționale, ducând la pierderea […]

9

Camera de Comerţ, către Guvern: Modificările din domeniul fiscal creează îngrijoare.
Cota unică de impozitare şi-a dovedit utilitatea
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
01.07.2017 19:21:05vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie a României ( CCIR ) îşi exprimă preocuparea cu privire la măsurile fiscale anunţate
recent de coaliţia PSD - ALDE în noul Program de Guvernare 2017-2020. "Modificările legislative propuse în domeniul
fiscal reprezintă o reorientare majoră, fapt care creează îngrijorări cu privire la capacitatea comunităţii de afaceri de
a se adapta noii paradigme fiscale. Remarcăm absenţa unei consultări reale a companiilor din România şi, în egală
măsură, lipsa unui studiu de impact corespunzător.vîConsiderăm că sistemul actual, bazat pe cota unică de
impozitare a profitului, şi-a dovedit utilitatea atât pentru cetăţeni, cât şi pentru mediul de afaceri, fiind o soluţie
fiscală pro-business, care susţine consolidarea culturii antreprenoriale şi dezvoltarea afacerilor, promovată inclusiv
prin Programul de Guvernare 2017-2020", se arată într-un comunicat remis de Camera de Comerţ, care atrage
atenţia că "modificarea netransparentă a fiscalităţii va conduce la un sistem instabil şi impredictibil, ceea ce va afecta
puternic atractivitatea României ca destinaţie investiţională". "În contextul în care investiţiile au scăzut îngrijorător,
CCIR consideră esenţială asigurarea unui cadru normativ stabil, care să stimuleze atragerea de investitori în
economia naţională. Investiţiile pot contribui în mod semnificativ la îmbunătăţirea rezultatelor în domenii precum
digitalizarea, inovarea sau cel al energiei, sectoare fundamentale pentru competitivitatea României pe plan global.
Susţinem necesitatea adoptării actelor normative prin respectarea legislaţiei comunitare, aplicabilă conform
obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru al UE ", se mai arată în comunicat. CCIR cere Guvernului
să se consulte cu mediul de afaceri înainte de a adopta vreo măsură legislativă în domeniul fiscalităţii. "Absenţa
consultării tuturor actorilor implicaţi este unanim recunoscută ca fiind contra-productivă şi generatoare de
neîncredere între mediul public şi cel privat. Alături de celelalte structuri ale mediului asociativ, CCIR îşi manifestă
disponibilitatea totală de consultare cu noul Guvern, în vederea realizării unei analize de impact cuprinzătoare cu
privire la schimbarea legislaţiei fiscale", mai susţine CCIR . Şi Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
România), care reprezintă interesele a peste 550 de companii germane care au investit în România, a reacţionat
vineri la măsurile fiscale propuse în noul program de guvernare al coaliţiei PSD - ALDE , considerând că acestea sunt
dăunătoare pentru România, defavorizează toate companiile, româneşti şi străine, şi scad atractivitatea ţării pentru
companiile germane. Noul program de guvernare al coaliţiei PSD - ALDE prevede că toate firmele din România vor
plăti, de la 1 ianuarie 2018, un impozit pe cifra de afaceri în locul impozitului pe profit, care va dispărea. Măsura, o
mare noutate fiscală, aduce beneficii statului, care încasează bani indiferent dacă firmele fac sau nu profit, şi
dezavantajează puternic companiile, mai ales cele aflate la început de drum, care vor plăti sume tot mai mari pe
măsură ce se dezvoltă. Măsurile sunt justificate de PSD prin faptul că România are cel mai mic grad de colectare a
veniturilor la buget din Uniunea Europeană, însă au fost criticate dur de patronate şi de oamenii de afaceri.

Camera de Comert, catre Guvern: Modificarile din domeniul fiscal creeaza ingrijoare.
Cota unica de impozitare si-a dovedit utilitatea
Sursa: http://www.antena.ro/
Keywords: AHK Romania
01.07.2017 21:18:08vezi articolul
Remarcam absenta unei consultari reale a companiilor din Romania si, in egala masura, lipsa unui studiu de impact
corespunzator.viConsideram ca sistemul actual, bazat pe cota unica de impozitare a profitului, si-a dovedit utilitatea
atat pentru cetateni, cat si pentru mediul de afaceri, fiind o solutie fiscala pro-business, care sustine consolidarea
culturii antreprenoriale si dezvoltarea afacerilor, promovata inclusiv prin Programul de Guvernare 2017-2020", se
arata intr-un comunicat remis de Camera de Comert, care atrage atentia ca "modificarea netransparenta a fiscalitatii
va conduce la un sistem instabil si impredictibil, ceea ce va afecta puternic atractivitatea Romaniei ca destinatie
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investitionala". "Modificarile legislative propuse in domeniul fiscal reprezinta o reorientare majora, fapt care creeaza
ingrijorari cu privire la capacitatea comunitatii de afaceri de a se adapta noii paradigme fiscale. Remarcam absenta
unei consultari reale a companiilor din Romania si, in egala masura, lipsa unui studiu de impact
corespunzator.viConsideram ca sistemul actual, bazat pe cota unica de impozitare a profitului, si-a dovedit utilitatea
atat pentru cetateni, cat si pentru mediul de afaceri, fiind o solutie fiscala pro-business, care sustine consolidarea
culturii antreprenoriale si dezvoltarea afacerilor, promovata inclusiv prin Programul de Guvernare 2017-2020", se
arata intr-un comunicat remis de Camera de Comert, care atrage atentia ca "modificarea netransparenta a fiscalitatii
va conduce la un sistem instabil si impredictibil, ceea ce va afecta puternic atractivitatea Romaniei ca destinatie
investitionala". Alaturi de celelalte structuri ale mediului asociativ, CCIR isi manifesta disponibilitatea totala de
consultare cu noul Guvern, in vederea realizarii unei analize de impact cuprinzatoare cu privire la schimbarea
legislatiei fiscale", mai sustine CCIR. Si Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania), care
reprezinta interesele a peste 550 de companii germane care au investit in Romania, a reactionat vineri la masurile
fiscale propuse in noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE, considerand ca acestea sunt daunatoare pentru
Romania, defavorizeaza toate companiile, romanesti si straine, si scad atractivitatea tarii pentru companiile
germane. Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE prevede ca toate firmele din Romania vor plati, de la 1
ianuarie 2018, un impozit pe cifra de afaceri in locul impozitului pe profit, care va disparea. Masura, o mare noutate
fiscala, aduce beneficii statului, care incaseaza bani indiferent daca firmele fac sau nu profit, si dezavanta... Citeste
intreg articolul pe adevarul.ro

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), care reprezintă ...
Sursa: http://www.facebook.com/ziarulprofit
Keywords:
01.07.2017 08:33:50vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), care reprezintă interesele a peste 550 de companii
germane care au investit în România, a reacționat vineri la măsurile fiscale propuse în noul program de guvernare al
coaliției PSD-ALDE, considerând că acestea sunt dăunătoare pentru... Camera de Comerț Româno-Germană: Modelul
fiscal propus de noul guvern este dăunător pentru România Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK
România), care reprezintă interesele a peste 550 de companii germane care au investit în Romania

AHK România e îngrijorată de noile modificări fiscale https://t.co/PHRTFWZ4MX
Sursa: http://twitter.com/FelixScorobete
Keywords:
01.07.2017 08:10:37vezi articolul
AHK România e îngrijorată de noile modificări fiscale https://t.co/PHRTFWZ4MX

Camerea de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, AHK România: Modificările fiscale
anunţate sunt îndreptate împotriva mediului de afaceri
Sursa: http://www.zf.ro/
Keywords: Germania
30.06.2017 21:18:00vezi articolul
astăzi, 21:18 Autor: Departamentul Economic Modificările fiscale din noul program de guvernare al PSD sunt
îndreptate împotriva mediului de afaceri şi constituie un real pericol pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor
economice, arată un comunicat al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România). „Modelul fiscal
propus este dăunător pentru România şi defavorizează toate companiile, fie ele naţionale sau multinaţionale,
11

ducând la pierderea atractivităţii amplasamentului investiţional pentru companiile germane. Măsurile anunţate vor
avea efecte negative directe nu doar asupra companiilor, ci şi asupra populaţiei României. Pe termen mediu aceste
măsuri ar putea duce la reducerea locurilor de muncă şi a investiţiilor, ceea ce va atrage după sine alte consecinţe
negative, de exemplu exodul forţei de muncă bine calificate, o tendinţa de pe urma căreia România suferă deja”,
arată comunicatul. AHK spune că a subliniat în nenumărate rânduri că predictibilitatea, stabilitatea, transparenţa şi
statul de drept sunt deosebit de importante pentru a putea planifica noi investiţii şi pentru ca activităţile economice
să se deruleze cu succes. Şi nu doar firmele germane au nevoie de stabilitate legislativă şi de un mediu economic
stabil, pentru a investi în continuare şi a crea locuri de muncă. A face o deosebire între companiile româneşti şi cele
străine sau multinaţionale este, în opinia AHK România, o eroare şi nu este în avantajul nimănui. Companiile
germane sunt parte integrantă a economiei româneşti. Ele sunt totodată bine integrate în sistemele naţionale,
regionale, locale şi realizează o contribuţie decisivă la valoarea adăugată brută, dar şi la creşterea competitivităţii
prin transferul de know-how. Aceste companii investesc intens în formarea angajaţilor, în cercetare şi dezvoltare,
deseori în colaborare cu instituţii de cercetare naţionale, dar şi în dezvoltarea tehnologică a companiei, arată
asociaţia. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România. Acestea sunt astfel
un important angajator, care în ultimii ani a contribuit decisiv la crearea şi asigurarea de locuri de muncă în România.
Germania este, prin schimburile comerciale de peste 26 mld. euro (peste 20% din comerţul exterior al României), cel
mai important partener comercial şi economic al României. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
România) este reprezentanţa oficială a economiei germane şi totodată cea mai mare Cameră de Comerţ bilaterală
din România. Înfiinţată în septembrie 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme membre.

11.00: Criză fără precedent la București. Investitorii străini se revoltă împotriva
Guvernului PSD
Sursa: http://www.realitatea.net/
Keywords:
30.06.2017 10:41:17vezi articolul
Cele mai mari companii din România, cele mai mari business-uri, cei mai puternici investitori străini și antreprenori
români au convocat de urgenţă vineri, la ora 11:00, o conferinţă de presă pentru a protesta împotriva măsurilor
fiscale anunţate de PSD prin noul program de guvernare. Niciun Guvern nu a reușit până acum să strângă cele mai
importante camere străine de comerț și asociații ale oamenilor de afaceri într-o conferință de presă comună care să
critice măsurile anunțate de Executiv. Și asta se întâmpla la nici o zi de la investirea noului cabinet Tudose. Marii
investitori străini declară război deschis noului Guvern PSD-ALDE. În chiar prima zi de funcționare a cabinetului
Tudose, investitorii americani, germani, francezi protestează împotriva noului program de guvernare. Vineri, la ora
11.00, toate marile organizații ale oamenilor de afaceri se coalizează într-o conferință de presă fără precedent.
Reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României, ai Camerei de Comerț Americane, ai Camerei de Comerț și
Industrie Franceză, ai Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane și ai Consiliul Investitorilor Străini vor
protesta împotriva acestor măsuri. Coaliția pentru Dezvoltarea României, care reprezintă mediul de afaceri în
dialogul cu autoritățile, a anunțat încă de joi că a luat cunoștință cu surprindere despre recentele propuneri de
modificare a programului de guvernare, deoarece măsurile propuse au un impact major asupra economiei românești
și nu pot fi luate fără consultare publică și analiză de impact al aplicării lor. "Coaliţia pentru Dezvoltarea României
apreciază că lansarea unor astfel de propuneri slăbeşte încrederea în clasa politică şi în executiv, creşte semnificativ
nivelul de risc, concretizându-se în diminuarea drastică a volumului investiţiilor private, româneşti şi străine, cu
deteriorarea corespunzătoare a indicatorilor de dezvoltare economică şi socială, materializându-se în ultimă instanţă
în nivelul de trai al cetăţenilor acestei ţări", a afirmat Coaliţia pentru Dezvoltarea României. Spre surprinderea
tuturor, PSD a venit joi dimineaţă cu un program de guvernare care prevede o revoluţie fiscală în ceea ce priveşte
taxarea companiilor şi anunţă noi taxe pentru persoanele fizice. Citește și Noul program de guvernare al PSD, bombă
cu ceas pentru economie Citește și Cine e în spatele noului program "kamikaze" de guvernare al PSD Citește și Noul
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program de guvernare al PSD, criticat DUR de mediul de afaceri Citește și De ce este inaptă să guverneze coaliția
PSD-ALDE

Avertisment dur al investitorilor germani: Masurile propuse de PSD, un real pericol.
Romania devine mai putin atractiva
Sursa: http://www.ziare.com
Keywords: AHK Romania, Germania
30.06.2017 19:05:21vezi articolul
Investitorii germani avertizeaza, vineri, ca masurile fiscale propuse in noul program de guvernare al coalitiei PSDALDE sunt daunatoare pentru Romania si ca defavorizeaza toate companiile, romanesti si straine, si scad
atractivitatea tarii pentru companiile germane. Avertismentul este transmis prin Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana (AHK Romania), care reprezinta interesele a peste 550 de companii germane care au investit in
Romania. Intr-o pozitie neobisnuit de dura fata de masurile propuse, AHK Romania considera ca modificarile fiscale
anuntate de noul guvern sunt indreptate impotriva mediului de afaceri si constituie un real pericol pentru
stabilitatea si predictibilitatea politicilor economice. "Modelul fiscal propus este daunator pentru Romania si
defavorizeaza toate companiile, fie ele nationale sau multinationale, ducand la pierderea atractivitatii
amplasamentului investitional pentru companiile germane. Masurile anuntate vor avea efecte negative directe nu
doar asupra companiilor, ci si asupra populatiei Romaniei", arata comunicatul asociatiei. Membrii AHK Romania
apreciaza ca, pe termen mediu, aceste masuri ar putea duce la reducerea locurilor de munca si a investitiilor , ceea
ce va genera efecte precum exodul fortei de munca bine calificate, o tendinta de pe urma careia Romania sufera
deja. "A face o deosebire intre companiile romanesti si cele straine sau multinationale este, in opinia AHK Romania,
o eroare si nu este in avantajul nimanui. Companiile germane sunt parte integranta a economiei romanesti",
puncteaza camera de comert. In prezent, circa 7.500 de companii cu capital german sunt active in Romania, iar
Germania este, de departe, principalul partener comercial al Romaniei, cu schimburi anuale de circa 26 miliarde
euro, reprezentand peste 20% din comertul exterior romanesc. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana,
infiintata in 2002, are in prezent peste 550 de firme membre si este reprezentanta oficiala a economiei germane si
cea mai mare camera de comert bilaterala din Romania. Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE prevede ca
toate firmele din Romania vor plati, de la 1 ianuarie 2018, un impozit pe cifra de afaceri in locul impozitului pe profit
, care va disparea. Masura, o adevarata bomba fiscala, aduce beneficii statului, care incaseaza bani indiferent daca
firmele fac sau nu profit, si dezavantajeaza puternic companiile, mai ales cele aflate la inceput de drum, care vor plati
sume tot mai mari pe masura ce se dezvolta. Masurile sunt justificate de PSD prin faptul ca Romania are cel mai mic
grad de colectare a veniturilor la buget din Uniunea Europeana, insa au fost criticate dur de patronate si de oamenii
de afaceri. Citeste si: Fost consilier al lui Ciolos: Impozitul pe cifra de afaceri e un barbarism fiscal. Va avea consecinte
negative pentru investitii si dezvoltarea afacerilor De ce vor plati toate companiile impozit pe cifra de afaceri? De
vina sunt multinationalele, zice Dragnea Consultant fiscal: Taxa pe cifra de afaceri e un impozit de secol XIX. Nu
facem decat sa abuzam orice investitor care vine in Romania

AHK România: Modelul fiscal propus este dăunător pentru România
Sursa: http://www.capital.ro/
Keywords:
30.06.2017 19:26:36vezi articolul
Noul Guvern a anunţat modificări fiscale îndreptate împotriva mediului de afaceri şi care constituie un real pericol
pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice, afirmă reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană (AHK România) într-un comunicat. "Modelul fiscal propus este dăunător pentru România şi
defavorizează toate companiile, fie ele naţionale sau multinaţionale, ducând la pierderea atractivităţii
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amplasamentului investiţional pentru companiile germane. Măsurile anunţate vor avea efecte negative directe nu
doar asupra companiilor, ci şi asupra populaţiei României. Pe termen mediu aceste măsuri ar putea duce la
reducerea locurilor de muncă şi a investiţiilor, ceea ce va atrage după sine alte consecinţe negative, de exemplu
exodul forţei de muncă bine calificate, o tendinţă de pe urma căreia România suferă deja", se arată în documentul
citat. Potrivit reprezentanţilor investitorilor germani în România, a face o deosebire între companiile româneşti şi
cele străine sau multinaţionale este o eroare şi nu avantajează pe nimeni. "Companiile germane sunt parte
integrantă a economiei româneşti. Ele sunt totodată bine integrate în sistemele naţionale, regionale, locale şi
realizează o contribuţie decisivă la valoarea adăugată brută, dar şi la creşterea competitivităţii prin transferul de
know-how. Aceste companii investesc intens în formarea angajaţilor, în cercetare şi dezvoltare, deseori în colaborare
cu instituţii de cercetare naţionale, dar şi în dezvoltarea tehnologică a companiei. Circa 7.500 de companii germane,
respectiv cu capital german, sunt active în România. Acestea sunt astfel un important angajator, care în ultimii ani a
contribuit decisiv la crearea şi asigurarea de locuri de muncă în România", subliniază comunicatul.

AHK România: Modelul fiscal propus de noul guvern este dăunător pentru România
Sursa: http://www.euractiv.ro/
Keywords: Germania
30.06.2017 21:45:33vezi articolul
Noul Guvern a anunțat modificări fiscale îndreptate împotriva mediului de afaceri și care constituie un real pericol
pentru stabilitatea și predictibilitatea politicilor economice, susține Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
(AHK România). ”Modelul fiscal propus este dăunător pentru România și defavorizează toate companiile, fie ele
naționale sau multinaționale, ducând la pierderea atractivității amplasamentului investițional pentru companiile
germane. Măsurile anunțate vor avea efecte negative directe nu doar asupra companiilor, ci și asupra populației
României. Pe termen mediu aceste măsuri ar putea duce la reducerea locurilor de muncă și a investițiilor, ceea ce va
atrage după sine alte consecințe negative, de exemplu exodul forței de muncă bine calificate, o tendință de pe urma
căreia România suferă deja", se arată într-un comunicat al AHK România, citat de Agerpres. Potrivit reprezentanților
investitorilor germani în România, a face o deosebire între companiile românești și cele străine sau multinaționale
este o eroare și nu avantajează pe nimeni. "Companiile germane sunt parte integrantă a economiei românești. Ele
sunt totodată bine integrate în sistemele naționale, regionale, locale și realizează o contribuție decisivă la valoarea
adăugată brută, dar și la creșterea competitivității prin transferul de know-how. Aceste companii investesc intens în
formarea angajaților, în cercetare și dezvoltare, deseori în colaborare cu instituții de cercetare naționale, dar și în
dezvoltarea tehnologică a companiei. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în
România. Acestea sunt astfel un important angajator, care în ultimii ani a contribuit decisiv la crearea și asigurarea
de locuri de muncă în România", subliniază comunicatul. Germania este cel mai important partener comercial și
economic al României. Critici peste critici Introducerea peste noapte în programul de guvernare a unor măsuri care
dau peste cap sistemul fiscal românesc au scandalizat organizațiile de business din țară. Măsurile din noul Program
de guvernare creează senzaţia de criză şi reflectă o adevărată disperare privind situaţia colectării la bugetul de stat, a
declarat vineri Florin Pogonaru, preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) şi preşedintele
Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR), în cadrul unei conferinţe de presă. ”Am pornit cu o imagine de ţară cu
creşterea cea mai înaltă din Europa. Am fost înainte de introducerea acestui val de măsuri, această evoluţie fiscală,
un adevărat tigru al Europei. Prin introducerea acestor măsuri, una peste alta, pe care nu le comentăm în prezent, pe
fond, comentăm numai senzaţia de criză şi panica pe care o creează introducerea unor astfel de măsuri”, a explicat
Pogonaru. ”Începând de la fluturatul impozitului pe gospodării, acum avem impozitul pe cifra de afaceri şi asta după
ce s-au introdus nişte modificări structurale prin salarizarea unitară. Sigur că aceste lucruri reflectă o adevărată
disperare privind situaţia colectării la buget şi situaţia deficitului bugetar. Normal ar fi fost să avem o comunicare
deschisă cu Guvernul despre cifre, 'aici este deficitul bugetar, aici va fi deficitul bugetar, cu legea salarizării unitare',
asupra căreia, apropo, nu suntem contra creşterii de salarii, este o problemă de corelare a acestor creşteri cu
măsurile luate în favoarea mediului de investiţii”, a adăugat Florin Pogonaru.
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Avertisment dur al investitorilor germani: Masurile propuse de PSD, un real pericol.
Romania devine mai putin atractiva
Sursa: http://www.business24.ro/
Keywords: AHK Romania, Germania
30.06.2017 20:07:23vezi articolul
Investitorii germani avertizeaza, vineri, ca masurile fiscale propuse in noul program de guvernare al coalitiei PSDALDE sunt daunatoare pentru Romania si ca defavorizeaza toate companiile, romanesti si straine, si scad
atractivitatea tarii pentru companiile germane. Avertismentul este transmis prin Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana (AHK Romania), care reprezinta interesele a peste 550 de companii germane care au investit in
Romania. Intr-o pozitie neobisnuit de dura fata de masurile propuse, AHK Romania considera ca modificarile fiscale
anuntate de noul guvern sunt indreptate impotriva mediului de afaceri si constituie un real pericol pentru
stabilitatea si predictibilitatea politicilor economice. "Modelul fiscal propus este daunator pentru Romania si
defavorizeaza toate companiile, fie ele nationale sau multinationale, ducand la pierderea atractivitatii
amplasamentului investitional pentru companiile germane. Masurile anuntate vor avea efecte negative directe nu
doar asupra companiilor, ci si asupra populatiei Romaniei", arata comunicatul asociatiei. Membrii AHK Romania
apreciaza ca, pe termen mediu, aceste masuri ar putea duce la reducerea locurilor de munca si a investitiilor, ceea ce
va genera efecte precum exodul fortei de munca bine calificate, o tendinta de pe urma careia Romania sufera deja.
"A face o deosebire intre companiile romanesti si cele straine sau multinationale este, in opinia AHK Romania, o
eroare si nu este in avantajul nimanui. Companiile germane sunt parte integranta a economiei romanesti",
puncteaza camera de comert. In prezent, circa 7.500 de companii cu capital german sunt active in Romania, iar
Germania este, de departe, principalul partener comercial al Romaniei, cu schimburi anuale de circa 26 miliarde
euro, reprezentand peste 20% din comertul exterior romanesc. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana,
infiintata in 2002, are in prezent peste 550 de firme membre si este reprezentanta oficiala a economiei germane si
cea mai mare camera de comert bilaterala din Romania. Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE prevede ca
toate firmele din Romania vor plati, de la 1 ianuarie 2018, un impozit pe cifra de afaceri in locul impozitului pe profit,
care va disparea. Masura, o adevarata bomba fiscala, aduce beneficii statului, care incaseaza bani indiferent daca
firmele fac sau nu profit, si dezavantajeaza puternic companiile, mai ales cele aflate la inceput de drum, care vor plati
sume ...citeste mai departe despre "" pe

AHK Romania: Planned Fiscal Changes Are Directed Against Business Environment
Sursa: http://www.zfenglish.com/
Keywords: AHK Romania
30.06.2017 15:44:00vezi articolul
economic activities. It also said not only German companies need legislative stability and a stable economic
environment to further invest and create jobs. Some 7,500 German companies operate in Romania and have
created many jobs locally over the years. Germany, through commercial exchanges of over EUR26 billion (over 20%
of Romania’s foreign trade), is Romania’s main commercial and economic partner. AHK Romania is the official
representative of the German economy and also the biggest bilateral Chamber of Commerce in Romania. Established
in ...

AHK Romania: Announced tax measures harmful to Romania, unfavorable to all
companies
Sursa: http://www.nineoclock.ro/
Keywords: AHK Romania
30.06.2017 07:58:00vezi articolul
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unfavorable to all companies The new Government’s announced tax changes that are directed against the business
environment and represent a real danger to the stability and predictability of economic policies, representatives of
the Romanian – German Chamber of Commerce and Industry (AHK Romania) argue in a Friday release. “The
proposed fiscal model is harmful to Romania and at the disadvantage of all companies, be they national or
multinational, resulting in loss of investment attractiveness for German companies. The announced measures will
have direct negative effects not only on the companies, but on Romania’s population as well. In the medium term
these measures could lead to job and investment cuts, which will bring about other negative consequences, for
instance the exodus of highly skilled workforce, a tendency that has already taken its toll on Romania,” the
document reads. According to the representatives of German investors in Romania, making a difference between
Romanian and foreign or multinational companies is an error that benefits no one. “German companies are an
integral part of the Romanian economy. They are also well integrated into national, regional, local systems and have
a decisive contribution to gross added value, but also to increased competitiveness through know-how transfer.
They massively invest in employee training, in research and development, often in cooperation with national
research institutions, but also in the company’s technological development. About 7,500 companies running on
German capital are active in Romania, representing an important employer that made a decisive contribution to
creating and ensuring jobs in Romania,” the release underscores.

Camerea de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, AHK România: Modificările fiscale
anunţate sunt îndreptate împotriva mediului de afaceri
Sursa: http://www.presaonline.com
Keywords:
30.06.2017 22:23:34vezi articolul
Modificările fiscale din noul program de guvernare al PSD sunt îndreptate împotriva mediului de afaceri şi constituie
un real pericol pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice, arată un comunicat al Camerei de Comerţ
şi Industrie Româno-Germană (AHK România).

„Măsurile PSD – un pericol”, avertizează investitorii germani - Portal MyTex - știri Brașov
Sursa: http://www.mytex.ro/
Keywords: AHK Romania, Germania
30.06.2017 22:16:36vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK Romania), ce reprezintă peste 550 de companii germane cu
investiții în România, apreciază că noul program de guvernare al coaliției PSD-ALDE „este dăunător pentru România
și defavorizează toate companiile, fie ele naționale sau multinaționale, ducând la pierderea atractivității
amplasamentului investițional pentru companiile germane. Măsurile anunțate vor avea efecte negative directe nu
doar asupra companiilor, ci și asupra populației României” În România funcționează circa 7.500 de companii cu
capital german, iar Germania este, de departe, principalul partener comercial al României, cu schimburi anuale de
circa 26 miliarde euro, reprezentand peste 20% din comerțul exterior al țării noastre.

Companiile germane: Modificările fiscale propuse periclitează poziția României ca
destinație de investiții
Sursa: http://www.sursazilei.ro/
Keywords: Germania
30.06.2017 18:22:19vezi articolul
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Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) critică măsurile economice prevăzute în noul
program de guvernare al PSD și afirmă că modelul fiscal propus este dăunător pentru toate companiile, și duce la
pierderea atractivității amplasamentului investițional. Mesajul AHK România: Noul Guvern a anunțat modificări
fiscale îndreptate împotriva mediului de afaceri și care constituie un real pericol pentru stabilitatea și
predictibilitatea politicilor economice. AHK România a subliniat în nenumărate rânduri că predictibilitatea,
stabilitatea, transparența și statul de drept sunt deosebit de importante pentru a putea planifica noi investiții și
pentru ca activitățile economice să se deruleze cu succes. Și nu doar firmele germane au nevoie de stabilitate
legislativă și de un mediu economic stabil, pentru a investi în continuare și a crea locuri de muncă. Modelul fiscal
propus este dăunător pentru România și defavorizează toate companiile, fie ele naționale sau multinaționale,
ducând la pierderea atractivității amplasamentului investițional pentru companiile germane. Măsurile anunțate vor
avea efecte negative directe nu doar asupra companiilor, ci și asupra populației României. Pe termen mediu aceste
măsuri ar putea duce la reducerea locurilor de muncă și a investițiilor, ceea ce va atrage după sine alte consecințe
negative, de exemplu exodul forței de muncă bine calificate, o tendința de pe urma căreia România suferă deja. A
face o deosebire între companiile românești și cele străine sau multinaționale este, în opinia AHK România, o eroare
și nu este în avantajul imănui. Companiile germane sunt parte integrantă a economiei românești. Ele sunt totodată
bine integrate în sistemele naționale, regionale, locale și realizează o contribuție decisivă la valoarea adăugată brută,
dar și la creșterea competitivității prin transferul de know-how. Aceste companii investesc intens în formarea
angajaților, în cercetare și dezvoltare, deseori în colaborare cu instituții de cercetare naționale, dar și în dezvoltarea
tehnologică a companiei. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România.
Acestea sunt astfel un important angajator, care în ultimii ani a contribuit decisiv la crearea și asigurarea de locuri de
muncă în România. Germania este cel mai important partener comercial și economic al României, cu schimburi
comerciale de peste 26 mld. euro (peste 20% din comerțul exterior al României). AHK România este reprezentanța
oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de Comerț bilaterală din România, cu peste 550 de
firme membre. V.B.

Camera de Comerţ Româno-Germană: Modelul fiscal propus de noul guvern este
dăunător pentru România, defavorizează toate companiile, va afecta populaţia şi scade
atractivitatea ţării pentru companiile germane
Sursa: http://news.ro/
Keywords: Germania
30.06.2017 18:16:00vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), care reprezintă interesele a peste 550 de companii
germane care au investit în România, a reacţionat vineri la măsurile fiscale propuse în noul program de guvernare al
coaliţiei PSD-ALDE, considerând că acestea sunt dăunătoare pentru România, defavorizează toate companiile,
româneşti şi străine, şi scad atractivitatea ţării pentru companiile germane. Într-o poziţie neobişnuit de dură faţă de
măsurile propuse, AHK România consideră că modificările fiscale anunţate de noul guvern sunt îndreptate împotriva
mediului de afaceri şi constituie un real pericol pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice. "Modelul
fiscal propus este dăunător pentru România şi defavorizează toate companiile, fie ele naţionale sau multinaţionale,
ducând la pierderea atractivităţii amplasamentului investiţional pentru companiile germane. Măsurile anunţate vor
avea efecte negative directe nu doar asupra companiilor, ci şi asupra populaţiei României", arată comunicatul
asociaţiei. Membrii AHK România apreciază că, pe termen mediu, aceste măsuri ar putea duce la reducerea locurilor
de muncă şi a investiţiilor, ceea ce va genera efecte precum exodul forţei de muncă bine calificate, o tendinţa de pe
urma căreia România suferă deja. "A face o deosebire între companiile româneşti şi cele străine sau multinaţionale
este, în opinia AHK România, o eroare şi nu este în avantajul nimănui. Companiile germane sunt parte integrantă a
economiei româneşti", punctează camera de comerţ. În prezent, circa 7.500 de companii cu capital german sunt
active în România, iar Germania este, de departe, principalul partener comercial al României, cu schimburi anuale de
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circa 26 miliarde euro, reprezentând peste 20% din comerţul exterior românesc. Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană, înfiinţată în 2002, are în prezent peste 550 de firme membre şi este reprezentanţa oficială a
economiei germane şi cea mai mare cameră de comerţ bilaterală din România. Noul program de guvernare al
coaliţiei PSD-ALDE prevede că toate firmele din România vor plăti, de la 1 ianuarie 2018, un impozit pe cifra de
afaceri în locul impozitului pe profit, care va dispărea. Măsura, o mare noutate fiscală, aduce beneficii statului, care
încasează bani indiferent dacă firmele fac sau nu profit, şi dezavantajează puternic companiile, mai ales cele aflate la
început de drum, care vor plăti sume tot mai mari pe măsură ce se dezvoltă. Măsurile sunt justificate de PSD prin
faptul că România are cel mai mic grad de colectare a veniturilor la buget din Uniunea Europeană, însă au fost
criticate dur de patronate şi de oamenii de afaceri. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării
dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru
republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro .

AHK România: Modelul fiscal propus este dăunător pentru România;defavorizează toate
companiile, are efecte negative asupra populaţiei
Sursa: http://www.bizlawyer.ro/
Keywords: Germania
30.06.2017 20:39:24vezi articolul
Noul Guvern a anunţat modificări fiscale îndreptate împotriva mediului de afaceri şi care constituie un real pericol
pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice, afirmă reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană (AHK România) într-un comunicat remis vineri. "Modelul fiscal propus este dăunător pentru
România şi defavorizează toate companiile, fie ele naţionale sau multinaţionale, ducând la pierderea atractivităţii
amplasamentului investiţional pentru companiile germane. Măsurile anunţate vor avea efecte negative directe nu
doar asupra companiilor, ci şi asupra populaţiei României. Pe termen mediu aceste măsuri ar putea duce la
reducerea locurilor de muncă şi a investiţiilor, ceea ce va atrage după sine alte consecinţe negative, de exemplu
exodul forţei de muncă bine calificate, o tendinţă de pe urma căreia România suferă deja", se arată în documentul
citat. Potrivit reprezentanţilor investitorilor germani în România, a face o deosebire între companiile româneşti şi
cele străine sau multinaţionale este o eroare şi nu avantajează pe nimeni. "Companiile germane sunt parte
integrantă a economiei româneşti. Ele sunt totodată bine integrate în sistemele naţionale, regionale, locale şi
realizează o contribuţie decisivă la valoarea adăugată brută, dar şi la creşterea competitivităţii prin transferul de
know-how. Aceste companii investesc intens în formarea angajaţilor, în cercetare şi dezvoltare, deseori în colaborare
cu instituţii de cercetare naţionale, dar şi în dezvoltarea tehnologică a companiei. Circa 7.500 de companii germane,
respectiv cu capital german, sunt active în România. Acestea sunt astfel un important angajator, care în ultimii ani a
contribuit decisiv la crearea şi asigurarea de locuri de muncă în România", subliniază comunicatul. AHK România
precizează că a arătat, în nenumărate rânduri, că predictibilitatea, stabilitatea, transparenţa şi statul de drept sunt
deosebit de importante pentru a putea planifica noi investiţii şi pentru ca activităţile economice să se deruleze cu
succes. Germania este, prin schimburile comerciale de peste 26 miliarde de euro (peste 20% din comerţul exterior al
României), cel mai important partener comercial şi economic al României. Înfiinţată în septembrie 2002, AHK
România numără în prezent peste 550 de firme membre. Noul program de guvernare postat joi pe site-ul Camerei
Deputaţilor prevede măsuri precum înlocuirea impozitului pe profitul companiilor cu un impozit pe cifra de afaceri,
posibil în trei trepte, amânarea pentru 2019 a reducerii TVA de la 19% la 18%, extinderea, de anul viitor, a cotei
reduse de TVA de 5% şi în cazul vânzării de locuinţe sub 120 mp, majorarea la 1% din cifra de afaceri a tarifelor
percepute de reglementatorii pieţelor de energie şi de telecomunicaţii, ANRE şi ANCOM, şi o taxă de solidaritate care
ar putea fi plătită de angajaţii cu salarii nete mai mari de 14.500 de lei. De asemenea, se are în vedere diferenţierea
salariului minim în funcţie de studii.
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Camerea de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, AHK România: Modificările fiscale
anunţate sunt îndreptate împotriva mediului de afaceri
Sursa: http://ziare.realitatea.net/
Keywords:
30.06.2017 21:25:54vezi articolul
Modificările fiscale din noul program de guvernare al PSD sunt îndreptate împotriva mediului de afaceri şi constituie
un real pericol pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice, arată un comunicat al Camerei de Comerţ
şi Industrie Româno-Germană (AHK România).

AHK despre noile măsuri fiscale: Periclitează România ca amplasament investițional
Sursa: http://cursdeguvernare.ro/
Keywords: AHK Romania, Germania
30.06.2017 19:04:20vezi articolul
Camera de Comerț și industrie Româno-Germană (AHK Romania) a dat publicității, vineri, un comunicat în care
anunță, după o evaluare a măsurilor fiscale anunțate de noul Guvern, că acestea sunt ”dăunătoare pentru România
și defavorizează toate companiile, fie ele naționale sau multinaționale”. Comunicatul AHK: Noul guvern a anunțat
modificări fiscale îndreptate împotriva mediului de afaceri și care constituie un real pericol pentru stabilitatea și
predictibilitatea politicilor economice. AHK România a subliniat în nenumărate rânduri că predictibilitatea,
stabilitatea, transparența și statul de drept sunt deosebit de importante pentru a putea planifica noi investiții și
pentru ca activitățile economice să se deruleze cu succes. Și nu doar firmele germane au nevoie de stabilitate
legislativă și de un mediu economic stabil, pentru a investi în continuare și a crea locuri de muncă. Modelul fiscal
propus este dăunător pentru România și defavorizează toate companiile, fie ele naționale sau multinaționale,
ducând la pierderea atractivității amplasamentului investițional pentru companiile germane. Măsurile anunțate vor
avea efecte negative directe nu doar asupra companiilor, ci și asupra populației României. Pe termen mediu aceste
măsuri ar putea duce la reducerea locurilor de muncă și a investițiilor, ceea ce va atrage după sine alte consecințe
negative, de exemplu exodul forței de muncă bine calificate, o tendința de pe urma căreia România suferă deja. A
face o deosebire între companiile românești și cele străine sau multinaționale este, în opinia AHK România, o eroare
și nu este în avantajul nimănui. Companiile germane sunt parte integrantă a economiei românești. Ele sunt totodată
bine integrate în sistemele naționale, regionale, locale și realizează o contribuție decisivă la valoarea adăugată brută,
dar și la creșterea competitivității prin transferul de know-how. Aceste companii investesc intens în formarea
angajaților, în cercetare și dezvoltare, deseori în colaborare cu instituții de cercetare naționale, dar și în dezvoltarea
tehnologică a companiei. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România.
Acestea sunt astfel un important angajator, care în ultimii ani a contribuit decisiv la crearea și asigurarea de locuri de
muncă în România. În calitate de actor activ în cadrul comunității de business și de partener de încredere pentru
ministerele și autoritățile române, AHK România își aduce contribuția la îmbunătățirea și dezvoltarea condițiilor de
afaceri și de investiții în România, dar și la consolidarea relațiilor comerciale bilaterale. Germania este, prin
schimburile comerciale de peste 26 mld. EUR (peste 20% din comerțul exterior al României), cel mai important
partener comercial și economic al României. Camera de Comerţ şi industrie Româno-Germană (AHK România) este
reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de Comerț bilaterală din România.
Înfiinţată în septembrie 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme membre.

Companiile germane: Modificările fiscale propuse periclitează poziția României ca
destinație de investiții
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Sursa: http://www.ziarelive.ro/
Keywords: AHK Romania
30.06.2017 17:57:53vezi articolul
Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania ) critica masurile economice prevazute in noul
program de guvernare al PSD și afirma ca modelul fiscal propus este daunator pentru toate companiile, și duce la
pierderea atractivitații amplasamentului investițional. Mesajul AHK Romania : Noul Guvern a anunțat modificari
fiscale indreptate impotriva mediului de afaceri și care constituie un Stirea Companiile germane: Modificarile fiscale
propuse pericliteaza poziția Romaniei ca destinație de investiții a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri,
presa online, ziar online - Sursazilei .ro…

Ziare pe net AHKRomânia: Modelul fiscal propus este dăunător pentru România;
defavorizează toate companiile, are efecte negative asupra populației
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
30.06.2017 19:13:30vezi articolul
Noul Guvern a anunțat modificări fiscale îndreptate împotriva mediului de și care constituie un real pericol pentru
stabilitatea și predictibilitatea politicilor economice, afirmă reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie RomânoGermană (AHK România) într-un comunicat remis vineri AGERPRES. "Modelul fiscal propus este dăunător pentru
România și defavorizează toate companiile, fie ele naționale sau multinaționale, ducând la pierderea atractivității
amplasamentului investițional pentru companiile germane. Măsurile anunțate vor avea efecte negative directe...

AHKRomânia: Modelul fiscal propus este dăunător pentru România; defavorizează toate
companiile, are efecte negative asupra populației
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords: Germania
30.06.2017 19:16:39vezi articolul
"Modelul fiscal propus este dăunător pentru România și defavorizează toate companiile, fie ele naționale sau
multinaționale, ducând la pierderea atractivității amplasamentului investițional pentru companiile germane.
Măsurile anunțate vor avea efecte negative directe nu doar asupra companiilor, ci și asupra populației României. Pe
termen mediu aceste măsuri ar putea duce la reducerea locurilor de muncă și a investițiilor, ceea ce va atrage după
sine alte consecințe negative, de exemplu exodul forței de muncă bine calificate, o tendință de pe urma căreia
România suferă deja", se arată în documentul citat. Potrivit reprezentanților investitorilor germani în România, a
face o deosebire între companiile românești și cele străine sau multinaționale este o eroare și nu avantajează pe
nimeni. "Companiile germane sunt parte integrantă a economiei românești. Ele sunt totodată bine integrate în
sistemele naționale, regionale, locale și realizează o contribuție decisivă la valoarea adăugată brută, dar și la
creșterea competitivității prin transferul de know-how. Aceste companii investesc intens în formarea angajaților, în
cercetare și dezvoltare, deseori în colaborare cu instituții de cercetare naționale, dar și în dezvoltarea tehnologică a
companiei. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România. Acestea sunt
astfel un important angajator, care în ultimii ani a contribuit decisiv la crearea și asigurarea de locuri de muncă în
România", subliniază comunicatul. AHK România precizează că a arătat, în nenumărate rânduri, că predictibilitatea,
stabilitatea, transparența și statul de drept sunt deosebit de importante pentru a putea planifica noi investiții și
pentru ca activitățile economice să se deruleze cu succes. Germania este, prin schimburile comerciale de peste 26
miliarde de euro (peste 20% din comerțul exterior al României), cel mai important partener comercial și economic al
României. Înființată în septembrie 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme membre. Noul program
de guvernare postat joi pe site-ul Camerei Deputaților prevede măsuri precum înlocuirea impozitului pe profitul
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companiilor cu un impozit pe cifra de afaceri, posibil în trei trepte, amânarea pentru 2019 a reducerii TVA de la 19%
la 18%, extinderea, de anul viitor, a cotei reduse de TVA de 5% și în cazul vânzării de locuințe sub 120 mp, majorarea
la 1% din cifra de afaceri a tarifelor percepute de reglementatorii piețelor de energie și de telecomunicații, ANRE și
ANCOM , și o taxă de solidaritate care ar putea fi plătită de angajații cu salarii nete mai mari de 14.500 de lei. De
asemenea, se are în vedere diferențierea salariului minim în funcție de studii.

Companiile germane: Modificarile fiscale propuse pericliteaza pozitia Romaniei ca
destinatie de investitii
Sursa: http://index-stiri.ro/
Keywords: AHK Romania
30.06.2017 19:28:15vezi articolul
Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) critica masurile economice prevazute in noul
program de guvernare al PSD si afirma ca modelul fiscal propus este daunator pentru toate companiile, si duce la
pierderea atractivitatii amplasamentului investitional. Mesajul AHK Romania: Noul Guvern a anuntat modificari
fiscale indreptate impotriva mediului de afaceri si care constituie un Stirea Companiile germane: Modificarile fiscale
propuse pericliteaza pozitia Romaniei ca destinatie de investitii a aparut prima data pe Stiri online, ultimele stiri,
presa online, ziar online - Sursazilei.ro.

Avertisment dur al investitorilor germani: Masurile propuse de PSD, un real pericol.
Romania devine mai putin atractiva
Sursa: http://www.ultimele-stiri.eu/
Keywords: AHK Romania
30.06.2017 19:29:41vezi articolul
Investitorii germani avertizeaza, vineri, ca masurile fiscale propuse in noul program de guvernare al coalitiei PSDALDE sunt daunatoare pentru Romania si ca defavorizeaza toate companiile, romanesti si straine, si scad
atractivitatea tarii pentru companiile germane. Avertismentul este transmis prin Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana (AHK Romania), care reprezinta interesele a peste 550 de companii germane care au investit in
Romania. Intr-o pozitie neobisnuit de dura fata de... sursa: Ziare.com

Ziare pe net Avertisment dur al investitorilor germani: Masurile propuse de PSD, un real
pericol. Romania devine mai putin atractiva
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
30.06.2017 19:34:24vezi articolul
Investitorii germani avertizeaza, vineri, ca masurile fiscale propuse in noul program de are al coalitiei -ALDE sunt
daunatoare pentru si ca defavorizeaza toate companiile, romanesti si straine, si scad atractivitatea tarii pentru
companiile germane. Avertismentul este transmis prin Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK ), care
reprezinta interesele a peste 550 de companii germane care au investit in . Intr-o pozitie neobisnuit de dura fata de
masurile propuse, AHK considera ca modificarile fiscale anuntate de noul sunt indreptate impotriva mediului de si
constituie un real pericol pentru stabilitatea si...

AHK România: Modelul fiscal propus este dăunător pentru România
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Sursa: http://pescurt.ro/
Keywords:
30.06.2017 19:50:26vezi articolul
Noul Guvern a anunţat modificări fiscale îndreptate împotriva mediului de afaceri şi care constituie un real pericol
pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice, afirmă reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană (AHK România) într-un comunicat.

Companiile germane: Modificarile fiscale propuse pericliteaza pozitia Romaniei ca
destinatie de investitii
Sursa: http://i-ziare.ro/
Keywords: AHK Romania
30.06.2017 19:53:29vezi articolul
Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) critica masurile economice prevazute in noul
program de guvernare al PSD si afirma ca modelul fiscal propus este daunator pentru toate companiile, si duce la
pierderea atractivitatii amplasamentului investitional. Mesajul AHK Romania: Noul Guvern a anuntat modificari
fiscale indreptate impotriva mediului de afaceri si care constituie un Stirea Companiile germane: Modificarile fiscale
propuse pericliteaza pozitia Romaniei ca destinatie de investitii a aparut prima data pe Stiri online, ultimele stiri,
presa online, ziar online - Sursazilei.ro.

Avertisment dur al investitorilor germani: Masurile propuse de PSD, un real pericol.
Romania devine mai putin atractiva
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords: AHK Romania, Germania
30.06.2017 20:05:36vezi articolul
Investitorii germani avertizeaza, vineri, ca masurile fiscale propuse in noul program de guvernare al coalitiei PSD ALDE sunt daunatoare pentru Romania si ca defavorizeaza toate companiile, romanesti si straine, si scad
atractivitatea tarii pentru companiile germane. Avertismentul este transmis prin Camera de Comert si Industrie
Romano -Germana ( AHK Romania ), care reprezinta interesele a peste 550 de companii germane care au investit in
Romania. Intr-o pozitie neobisnuit de dura fata de masurile propuse, AHK Romania considera ca modificarile fiscale
anuntate de noul guvern sunt indreptate impotriva mediului de afaceri si constituie un real pericol pentru
stabilitatea si predictibilitatea politicilor economice. "Modelul fiscal propus este daunator pentru Romania si
defavorizeaza toate companiile, fie ele nationale sau multinationale, ducand la pierderea atractivitatii
amplasamentului investitional pentru companiile germane. Masurile anuntate vor avea efecte negative directe nu
doar asupra companiilor, ci si asupra populatiei Romaniei", arata comunicatul asociatiei. Membrii AHK Romania
apreciaza ca, pe termen mediu, aceste masuri ar putea duce la reducerea locurilor de munca si a investitiilor, ceea ce
va genera efecte precum exodul fortei de munca bine calificate, o tendinta de pe urma careia Romania sufera deja.
"A face o deosebire intre companiile romanesti si cele straine sau multinationale este, in opinia AHK Romania , o
eroare si nu este in avantajul nimanui. Companiile germane sunt parte integranta a economiei romanesti",
puncteaza camera de comert. In prezent, circa 7.500 de companii cu capital german sunt active in Romania, iar
Germania este, de departe, principalul partener comercial al Romaniei, cu schimburi anuale de circa 26 miliarde
euro, reprezentand peste 20% din comertul exterior romanesc. Camera de Comert si Industrie Romano -Germana,
infiintata in 2002, are in prezent peste 550 de firme membre si este reprezentanta oficiala a economiei germane si
cea mai mare camera de comert bilaterala din Romania. Noul program de guvernare al coalitiei PSD - ALDE prevede
ca toate firmele din Romania vor plati, de la 1 ianuarie 2018, un impozit pe cifra de afaceri in locul impozitului pe
profit, care va disparea.
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AHK România: Modelul fiscal propus este dăunător pentru România
Sursa: http://www.ziar.com/
Keywords:
30.06.2017 20:26:04vezi articolul
Noul Guvern a anunţat modificări fiscale îndreptate împotriva mediului de afaceri şi care constituie un real pericol
pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice, afirmă reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană (AHK România) într-un comunicat.

Avertisment dur al investitorilor germani: Masurile propuse de PSD, un real pericol.
Romania devine mai putin atractiva
Sursa: http://www.ziarelive.ro/
Keywords: AHK Romania
30.06.2017 19:37:57vezi articolul
Investitorii germani avertizeaza, vineri, ca masurile fiscale propuse in noul program de guvernare al coalitiei PSDALDE sunt daunatoare pentru Romania si ca defavorizeaza toate companiile , romanesti si straine, si scad
atractivitatea tarii pentru companiile germane . Avertismentul este transmis prin Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana (AHK Romania ), care reprezinta interesele a peste 550 de companii germane care au investit in
Romania . Intr-o pozitie neobisnuit de dura fata de masurile propuse , AHK Romania considera ca modificarile fiscale
anuntate de noul guvern sunt…

AHK România: Modelul fiscal propus este dăunător pentru România
Sursa: http://www.ziarelive.ro/
Keywords: AHK Romania
30.06.2017 19:33:23vezi articolul
Noul Guvern a anuntat modificari fiscale indreptate impotriva mediului de afaceri si care constituie un real pericol
pentru stabilitatea si predictibilitatea politicilor economice, afirma reprezentantii Camerei de Comert si Industrie
Romano-Germana (AHK Romania ) intr-un comunicat.

Ziare pe net Camerea de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, AHK România:
Modificările fiscale anunţate sunt îndreptate împotriva mediului de afaceri
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
30.06.2017 21:29:40vezi articolul
Modificările fiscale din noul program de guvernare al sunt îndreptate împotriva mediului de şi constituie un real
pericol pentru stabilitatea şi predictibilitatea politicilor economice, arată un comunicat al Camerei de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană (AHK România). „Modelul fiscal propus este dăunător pentru România şi defavorizează
toate companiile, fie ele naţionale sau multinaţionale, ducând la pierderea atractivităţii amplasamentului
investiţional pentru companiile germane. Măsurile anunţate vor avea efecte negative directe nu doar asupra
companiilor, ci şi asupra populaţiei României. Pe termen mediu aceste măsuri ar putea...

Camerea de Comert si Industrie Romano-Germana, AHK Romania: Modificarile fiscale
anuntate sunt indreptate impotriva mediului de afaceri
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Sursa: http://www.ziareonline.com/
Keywords: AHK Romania
30.06.2017 21:41:33vezi articolul
Modificarile fiscale din noul program de guvernare al PSD sunt indreptate impotriva mediului de afaceri si constituie
un real pericol pentru stabilitatea si predictibilitatea politicilor economice, arata un comunicat al Camerei de Comert
si Industrie Romano-Germana (AHK Romania).

AHKRomânia: Modelul fiscal propus este dăunător pentru România; defavorizează toate
...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Agerpres/179844392052888
Keywords:
30.06.2017 19:09:00vezi articolul
AHKRomânia: Modelul fiscal propus este dăunător pentru România; defavorizează toate companiile,are efecte
negative asupra populației - https://goo.gl/D2F84Z AHKRomânia: Modelul fiscal propus este dăunător pentru
România; defavorizează toate companiile,are efecte negative asupra populației – AGERPRES Noul Guvern a anunțat
modificări fiscale îndreptate împotriva mediului de afaceri și care constituie un real pericol pentru stabilitatea și
predictibilitatea politicilor economice, afirmă reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK
România) într-un comunicat remis vineri AGERPR...

AHK România: Modelul fiscal propus este dăunător pentru România ...
Sursa: http://www.facebook.com/capital.ro
Keywords:
30.06.2017 19:31:20vezi articolul
AHK România: Modelul fiscal propus este dăunător pentru România Noul Guvern a anunţat modificări fiscale
îndreptate împotriva mediului de afaceri şi care constituie un real pericol pentru stabilitatea şi predictibilitate...
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