Investitori: Ne temem de cresterea costurilor, mai ales in IT, din cauza modificarilor
fiscale
Sursa: http://economie.hotnews.ro/
Keywords: AHK Romania
14.11.2017 16:25:57vezi articolul
Investitorii grupati in Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) au "luat la cunostinta cu mare
ingrijorare" despre modificarile la Codul Fiscal anuntate de Guvern si se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru
companiile care desfasoara activitati in domeniul IT, dar exista si incertitudini legate de planificarea si realizarea
viitoarelor politici fiscale, a informat marti AHK, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro. Citeste mai departe si
comenteaza pe StartuCafe.ro.... de Claudiu Zamfir HotNews.ro

Companiile germane din Romania contesta noile masuri fiscale ale Guvernului
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Masurile fiscale luate de Guvern genereaza un sentiment de nesiguranta si ar putea influenta negativ climatul
investitional, dar si competitivitatea tarii, a anuntat marti Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK
Romania). Companiile germane din Romania se numara printre din cei mai mari angajatori si investitori. Circa 7.500
de companii germane , respectiv cu capital german, sunt active in Romania, majoritatea fiind in Bucuresti si in
judetele Timis, Sibiu, Brasov si Cluj. Acestea au, conform estimarilor AHK, peste 250.000 de angajati . "Companiile
germane din Romania sunt de parere ca masurile ce urmeaza a fi aplicate intr-un timp atat de scurt, efectele
acestora si reducerea predictibilitatii fiscale ar putea influenta negativ pe termen mediu si lung atat climatul
investitional, cat si competitivitatea tarii si a companiilor", se arata in comunicatul publicat marti de AHK Romania.
Camera de Comert sustine ca, in contextul repetatelor afirmatii negative la adresa companiilor cu capital strain din
Romania, " a face o deosebire intre companiile romanesti si cele straine sau multinationale nu corespunde spiritului
unei economii globalizate ". Ai nevoie de un credit si nu ai timp sa mergi la banca? Incearca adevaratul credit online
de la Libra Internet Bank, prin care poti obtine pana la 20.000 de lei, cu o dobanda avantajoasa (DAE 10,94%). Ai
banii in cont in doar cateva minute si nu faci niciun drum la banca. Afla mai multe! Astfel, consideratiile impotriva
capitalului strain contravin nu doar scopului de a atrage in continuare investitii straine, dar astfel de " acuzatii
generalizate si nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei romanesti", a avertizat AHK.
Citeste si: Oamenii de afaceri ii cer RESPECT premierului: Noi producem bunastare. Cine va raspunde pentru
oportunitatile si investitorii pierduti? Cele mai mari companii au cerut RESPECT. Premierul Tudose sustine in
continuare ca modificarile fiscale sunt o oportunitate In plus, organizatia considera ca autoritatile din Romania ar
trebui sa ia masurile necesare in ceea ce priveste dezvoltarea invatamantului profesional, pentru ca mediul de
afaceri german sufera din cauza lipsei fortei de munca. "Mai ales in industria producatoare, in care activeaza
numeroase companii germane, este imperios nevoie de personal calificat. De la un an la altul, companiile germane se
plang tot mai mult de lipsa de personal . AHK Romania solicita asadar Guvernului sa mareasca investitiile in domenii
cheie precum educatie si infrastructura in mod considerabil si sa intensifice modernizarea administratiei", se arata in
comunicat. Conform sursei citate, companiile germane au investit in ultimii 25 de ani "continuu si pe termen lung in
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Romania". " Investitiile germane in Romania se ridica la peste 9,2 miliarde euro (la sfarsitul anului 2016) . Relatiile
economice bilaterale au continuat sa creasca puternic si in prima jumatate a acestui an. Exporturile in Germania au
insumat in primele sase luni ale anului in curs 7,2 miliarde euro (+18,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut),
importurile au crescut la 7,3 miliarde euro (+7,9%). Germania ramane de departe cel mai important partener
economic si comercial (23,1% din totalul exporturilor si 19,9% din importuri) ", se arata in comunicat. Ordonanta de
Urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, vineri seara, la doua zile de la
adoptarea de catre Cabinetul Tudose. Una dintre principalele prevederi ale Ordonantei de Urgenta este reducerea
impozitului pe venit de la 16% la 10%, masura contestata mai ales de primari, care spun ca vor ramane fara bani de
investitii. O alta masura, criticata atat de sindicate, cat si de patronate, este trecerea contributiilor sociale de la
angajator la angajat.

Anastasiu (AHK): Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de predictibitate a fiscalităţii,
ceea ce este mult mai grav
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Mediul de afaceri nu se plânge de nivelul fiscalităţii din România, ci de lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal, ceea
ce este mult mai grav, a declarat, marţi, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK), Dragoş Anastasiu,
într-o conferinţă de presă. "Punând logica la contribuţie, investitorii au nevoie de câteva condiţii să facă paşii spre
investiţii. Prima este forţa de muncă, a doua este să găsească un cadru fiscal atractiv, întrucât investiţiile sunt făcute
pentru a face profit. Totodată, ei trebuie să aibă încredere în mediul în care investesc", a spus Anastasiu, citează
Agerpres. În opinia sa, alte domenii foarte importante la care se uită investitorii sunt infrastructura şi sectoarele de
sănătate şi educaţie. "Ce vedem acum în România nu transmite neapărat cele mai bune semnale în ceea ce priveşte
încrederea. Aceasta vine din predictibilitate, din semnalele verbale şi non-verbale cu privire la investitorii străini, la
multinaţionale, la bănci, la cei care fac economia să se dezvolte", a arătat oficialul AHK. Potrivit acestuia, România
este o ţară foarte atractivă şi are un potenţial de creştere extraordinar. "România poate creşte cu 10% pe an în
următorii câţiva ani, gândiţi-vă câte putem face doar din turism. Dacă nu, investitorii îşi vor căuta alte drumuri. Sunt
patru milioane de cetăţeni români care au găsit drumul spre alte ţări. Investitorii de aici nu doresc să plece, ci să
rămână, să se dezvolte aici şi să chemăm şi pe alţii alături de noi. Dar avem nevoie de acest cadru general, un cadru
care în momentul de faţă este tulburat şi în care cred din toată inima mea că trebuie să se liniştească, să tragă aer în
piept, să se liniştească, să se calmeze, să revină la dialog real şi în felul acesta semnalul către investitori va fi unul
pozitiv", a mai spus Anastasiu.

Investitorii germani se plâng de lipsa de predicitibilitate a fiscalităţii: Companiile se tem
de costuri suplimentare
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Reprezentanţii Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK) au spus marţi că nu se plâng de nivelul fiscalităţii din
România, ci de lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal, ceea ce este mult mai grav. În România există circa 7.500 de
companii germane sau cu capital german. Investiţiile germane în România se ridicau la peste 9,2 miliarde de euro la
sfârşitul anului 2016.
“Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de predictibilitate a fiscalităţii, ceea ce este mult
mai grav”, a spus Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK), într-o conferinţă de
presă. Acesta a subliniat că, pentru a putea face investiţii, oamenii de afaceri au nevoie de doar câteva condiţii.
Prima este forţa de muncă, a doua este să găsească un cadru fiscal atractiv. Pentru a putea investi, oamenii de
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afaceri trebuie însă să aibă încredere în mediul în care-şi vor plasa banii, a explicat Anastasiu. În opinia sa, alte
domenii foarte importante la care se uită investitorii sunt infrastructura şi sectoarele de sănătate şi educaţie. "Ce
vedem acum în România nu transmite neapărat cele mai bune semnale în ceea ce priveşte încrederea. Aceasta vine
din predictibilitate, din semnalele verbale şi non-verbale cu privire la investitorii străini, la multinaţionale, la bănci, la
cei care fac economia să se dezvolte", a arătat oficialul AHK. Îngrijoraţi de modificările aduse Codului Fiscal Potrivit
unui comunicat al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane, remis, de asemenea, luni, investitorii germani
au luat cunoştinţă cu mare îngrijorare de modificările din Codul fiscal, care vor intra în vigoare la începutul anului
2018, precizând că doresc să sublinieze încă o dată pericolele pe care le reprezintă adoptarea acestor măsuri în
forma actuală. "AHK România a subliniat în nenumărate rânduri că predictibilitatea, stabilitatea, transparenţa şi
statul de drept sunt deosebit de importante pentru a menţine încrederea în România că amplasament investiţional.
Modul în care noile măsuri fiscale au fost comunicate insuflă, atât în rândul companiilor germane, cât şi al angajaţilor
acestora, un profund sentiment de nesiguranţă. Astfel, companiile se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru
cele care desfăşoară activităţi în domeniul IT, dar există şi incertitudini legate de planificarea şi realizarea viitoarelor
politici fiscale", spun reprezentanţii companiilor germane. În plus, pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea
acestor măsuri, având în vedere necesitatea ajustării costurilor. "În principiu astfel de măsuri structurale, atât de
importante, care au repercusiuni asupra întregii economii şi asupra populaţiei, nu ar trebui să fie adoptate decât în
baza unor studii de impact serioase şi în cadrul unui dialog intens şi real între Guvern şi mediul de afaceri. Companiile
germane din România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un timp atât de scurt, efectele
acestora şi reducerea predictibilităţii fiscale ar putea influenţa negativ pe termen mediu şi lung atât climatul
investiţional, cât şi competitivitatea ţării şi a companiilor", se mai arată în comunicat. Membrii AHK au adăugat că
investiţiile străine au un rol esenţial în dezvoltarea unei ţări. "Din cauza repetatelor afirmaţii negative la adresa
companiilor cu capital străin din România, dorim să menţionăm că a face o deosebire între companiile româneşti şi
cele străine sau multinaţionale nu corespunde spiritului unei economii globalizate. Companiile germane sunt parte
integrantă a economiei româneşti şi respectă legile ţării. 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", au continuat oficialii companiilor germane. Germania este cel mai important
partener economic şi comercial al României, cu 23,1% din totalul exporturilor şi 19,9% din importuri. În România
există circa 7.500 de companii germane sau cu capital german. Investiţiile germane în România se ridicau la peste 9,2
miliarde de euro la sfârşitul anului 2016. citeste totul despre: investitorii germani ahk cod fiscal
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Mediul de afaceri nu se plânge de nivelul fiscalității din România, ci de lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal, ceea
ce este mult mai grav, a declarat, marți, președintele Camerei de Comerț Româno-Germane (AHK), Dragoș Anastasiu,
într-o conferință de presă. "Punând logica la contribuție, investitorii au nevoie de câteva condiții să facă pașii spre
investiții. Prima este forța de muncă, a doua este să găsească un cadru fiscal atractiv, întrucât investițiile sunt făcute
pentru a face profit. Totodată, ei trebuie să aibă încredere în mediul în care investesc", a spus Anastasiu. În opinia sa,
alte domenii foarte importante la care se uită investitorii sunt infrastructura și sectoarele de sănătate și educație.
"Ce vedem acum în România nu transmite neapărat cele mai bune semnale în ceea ce privește încrederea. Aceasta
vine din predictibilitate, din semnalele verbale și non-verbale cu privire la investitorii străini, la multinaționale, la
bănci, la cei care fac economia să se dezvolte", a arătat oficialul AHK. Potrivit acestuia, România este o țară foarte
atractivă și are un potențial de creștere extraordinar. "România poate crește cu 10% pe an în următorii câțiva ani,
gândiți-vă câte putem face doar din turism. Dacă nu, investitorii își vor căuta alte drumuri. Sunt patru milioane de
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cetățeni români care au găsit drumul spre alte țări. Investitorii de aici nu doresc să plece, ci să rămână, să se dezvolte
aici și să chemăm și pe alții alături de noi. Dar avem nevoie de acest cadru general, un cadru care în momentul de
față este tulburat și în care cred din toată inima mea că trebuie să se liniștească, să tragă aer în piept, să se
liniștească, să se calmeze, să revină la dialog real și în felul acesta semnalul către investitori va fi unul pozitiv", a mai
spus Anastasiu. El a susținut că România nu este departe de a-și valorifica potențialul senzațional, însă pentru
aceasta este nevoie ca toată lumea să se așeze la dialog. "Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de predictibilitate
a fiscalității, ceea ce este mult mai grav", a ținut el să sublinieze. Potrivit unui comunicat al Camerei de Comerț și
Industrie Româno-Germane, remis, de asemenea, luni, investitorii nemți au luat cunoștință cu mare îngrijorare de
modificările din Codul fiscal, care vor intra în vigoare la începutul anului 2018, precizând că doresc să sublinieze încă
o dată pericolele pe care le reprezintă adoptarea acestor măsuri în forma actuală. "AHK România a subliniat în
nenumărate rânduri că predictibilitatea, stabilitatea, transparența și statul de drept sunt deosebit de importante
pentru a menține încrederea în România că amplasament investițional. Modul în care noile măsuri fiscale au fost
comunicate insuflă, atât în rândul companiilor germane, cât și al angajaților acestora, un profund sentiment de
nesiguranță. Astfel, companiile se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru cele care desfășoară activități în
domeniul IT, dar există și incertitudini legate de planificarea și realizarea viitoarelor politici fiscale", spun
reprezentanții companiilor germane. În plus, pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea acestor măsuri, având
în vedere necesitatea ajustării costurilor. "În principiu astfel de măsuri structurale, atât de importante, care au
repercusiuni asupra întregii economii și asupra populației, nu ar trebui să fie adoptate decât în baza unor studii de
impact serioase și în cadrul unui dialog intens și real între Guvern și mediul de afaceri. Companiile germane din
România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un timp atât de scurt, efectele acestora și reducerea
predictibilității fiscale ar putea influența negativ pe termen mediu și lung atât climatul investițional, cât și
competitivitatea țării și a companiilor", se mai arată în comunicat. Membrii AHK au adăugat că investițiile străine au
un rol esențial în dezvoltarea unei țări. "Din cauza repetatelor afirmații negative la adresa companiilor cu capital
străin din România, dorim să menționăm că a face o deosebire între companiile românești și cele străine sau
multinaționale nu corespunde spiritului unei economii globalizate. Companiile germane sunt parte integrantă a
economiei românești și respectă legile țării. 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", au continuat oficialii companiilor germane. Germania este cel mai important partener economic și
comercial al României, cu 23,1% din totalul exporturilor și 19,9% din importuri. În România există circa 7.500 de
companii germane sau cu capital german. Investițiile germane în România se ridicau la peste 9,2 miliarde de euro la
sfârșitul anului 2016.
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Masurile fiscale luate de Guvern genereaza un sentiment de nesiguranta si ar putea influenta negativ climatul
investitional, dar si competitivitatea tarii, a anuntat marti Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK
Romania). Companiile germane din Romania se numara printre din cei mai mari angajatori si investitori. Circa 7.500
de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active in Romania, majoritatea fiind in Bucuresti si in
judetele Timis, Sibiu, Brasov si Cluj. Acestea au, conform estimarilor AHK, peste 250.000 de angajati. "Companiile
germane din Romania sunt de parere ca masurile ce urmeaza a fi aplicate intr-un timp atat de scurt, efectele
acestora si reducerea predictibilitatii fiscale ar putea influenta negativ pe termen mediu si lung atat climatul
investitional, cat si competitivitatea tarii si a companiilor", se arata in comunicatul publicat marti de AHK Romania.
Camera de Comert sustine ca, in contextul repetatelor afirmatii negative la adresa companiilor cu capital strain din
Romania, "a face o deosebire intre companiile romanesti si cele straine sau multinationale nu corespunde spiritului
unei economii globalizate". Astfel, consideratiile impotriva capitalului strain contravin nu doar scopului de a atrage in
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continuare investitii straine, dar astfel de "acuzatii generalizate si nedovedite sunt total contraproductive pentru
dezvoltarea economiei romanesti", a avertizat AHK. "Mai ales in industria producatoare, in care activeaza numeroase
companii germane, este imperios nevoie de personal calificat. De la un an la altul, companiile germane se plang tot
mai mult de lipsa de personal. AHK Romania solicita asadar Guvernului sa mareasca investitiile in domenii cheie
precum educatie si infrastructura in mod considerabil si sa intensifice modernizarea administratiei", se arata in
comunicat. Conform sursei citate, companiile germane au investit in ultimii 25 de ani "continuu si pe termen lung in
Romania".
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Mediul de afaceri lansează un nou semnal de alarmă cu privire la impactul pe care îl vor avea modificările fiscale de
la 1 ianuarie. ”Firmele nu vor avea timp să modifice milioane de contracte ale angajaților, iar sistemul electronic care
gestionează aceste contracte cel mai probabil va ceda”, avertizează, la RFI, președintele Camerei de Comerț
Româno-Germane, Dragoș Anastasiu , membru în comitetul executiv al Coaliției pentru Dezvoltarea României. De
altfel, organizația a transmis premierului o scrisoare de avertisment în numele a 2.000 de companii pe care le
reprezintă. Interviul integral acordat RFI de președintele Camerei de Comerț Româno-germane, Dragoș Anastasiu:
Dragoș Atanasiu: Sunt trei chestiuni negative la tot acest tămbălău. Primul este mesajul cu care prim ministrul a
împachetat tot acest pachet, cum că problema este la mediul de afaceri, pentru că nu se plătesc taxe, nu sunt plătite
contribuțiile pentru angajați, pentru că multinaționalele duc banii în străinătate, pentru că băncile nu își văd de
treabă și nu plătesc profiturile. Acest mesaj este cel mai dăunător din tot pachetul pentru că el rămâne, indiferent de
ce se întâmplă. El creează o stare de neîncredere totală între guvern și mediul de afaceri. Pentru a avea investiții ai
nevoie de încredere. Dacă nu ai investiții nu ai bani în economie. Dacă nu ai bani în economie, nu ai bani pentru
spitale, medicamente și școli . Rep: Aveți dreptate. Dar, pe de altă parte, cred că sunteți de acord cu mine că sunt
încă mulți oameni care lucrează la negru sau la gri în România. D.A: Habar nu am. Este treaba instituțiilor statului să îi
depisteze. Este treaba instituțiilor statului să îi facă pe oameni și pe firme să respecte legile României. Nu se poate ca
un guvern să acuze pe toată lumea deopotrivă. În același timp, guvernul a dat publicității o listă de firme care nu își
plătesc contribuțiile sociale. În felul acesta și-a dat cu stângul în dreptul. Dacă vă uitați pe lista respectivă, veți
descoperi companii de stat, companii în insolvență, cluburi sportive și extrem de puține societăți private. Rep:
Vorbeați despre trei aspecte negative. Pe primul l-ați menționat. Care sunt celelalte două? D.A: Al doilea este modul
în care se face politică publică în România, fără un dialog real, cu implementare peste șase săptămâni, cu ordonanțe
de urgență atunci când vorbim despre modificarea codului fiscal , care ar trebui să se facă prin lege și nu mai
devreme de șase luni înainte de implementare. Avem un cost senzațional în ceea ce privește implementarea. Dar
lăsând costul, pur și simplu nu este timp fizic să faci așa ceva. Cinci milioane de contracte de muncă schimbate peste
noapte. Fiecare firmă își va da osteneala să respecte legea, pentru că așa ne-am obișnuit să respectăm legea. Unii vor
respecta, alții nu vor respecta, unii vor fi gata, alții nu vor fi gata. Dacă toată lumea va fi gata, va pica REVISAL .
REVISAL este sistemul lor informatic, care ar trebui să înmagazineze cinci milioane de seturi de date, pentru fiecare
contract în parte. Este o chestiune care trebuie făcută în șase săptămâni și care anticipez că va crăpa. Rep: Vom
vedea ce se va întâmpla, mai sigur, de la 1 ianuarie. Al treilea aspect negativ despre care ne spuneați? D.A: Al treilea
aspect ține de lucrurile tehnice despre care vorbeați dumneavoastră, trecerea de colo colo a contribuțiilor, de la 16%
la 10% a impozitului pe venit. Acestea trebuie privite la pachet. Rep: Vorbim despre ce nu trebuie să facă guvernul,
domnule Anastasiu. În opinia dumneavoastră, ca reprezentant al mediului de afaceri, de ce măsuri, în acest sector
fiscal, ar fi nevoie în acest moment? D.A: Orice schimbare să se facă cu cât mai mult consens, după discuții și după
stilul de impact . Acesta este prima. A doua chestiune: este nevoie de eradicarea evaziunii fiscale acolo unde ea se
produce, în diverse sectoare. De exemplu, toți știu turismul și transporturile. Alții știu agricultura. Se produce
evaziune fiscală reală, pe care nu o combatem deloc prin aceste măsuri pe care ei le-au arătat acum. Trei, avem
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nevoie de digitalizarea și de profesionalizarea ANAF . Dacă nu vom avea un organism de tip ANAF de foarte bună
calitate, lucrurile nu se vor întâmpla. Rep: În scrisoarea transmisă premierului din partea organizației Coaliția pentru
Dezvoltarea României, pe care o reprezentați, spuneți că mediul de afaceri va aplica și va respecta legile României,
„va asigurăm că ne pasă de angajații noștri”, mai spuneți în acest comunicat. Concret, domnule Anastasiu, angajatorii
vor micșora salariile angajaților după 1 ianuarie, când contribuțiile vor trece din sarcina angajatorului în cea a
angajatului? D.A: Cred că or să fie foarte puțini sau chiar niciun angajator care să profite de acest moment . Unii s-ar
putea să nu poată pentru că venim și cu creșterea salariului minim. Nu cred că angajatorii de bună-credință vor
profita. Nu cred, dar nu pot să bag mâna în foc pentru că nu pot să vorbesc pentru toți angajatorii din România.
Scrisoarea Coaliției pentru Dezvoltarea României, transmisă premierului Tudose: Domnule Prim Ministru al
României, Mihai Tudose, Anul 2018 va fi un an greu pentru România, pentru politicieni, cetățeni și companii,
deopotrivă. Am luat notă de faptul că Guvernul a adoptat în regim de urgență actul normativ care schimbă Codul
Fiscal, cu aplicare efectivă peste 7 săptămâni. Înțelegem că mesajele noastre de îngrijorare generală, dar și
observațiile propuse Ministerului de Finanțe nu au fost considerate suficient de relevante de către autorități pentru
a fi puse în aplicare. Sigur, Guvernul poate adopta Ordonanțe de Urgență ( chiar dacă urgența nu se justifică ) și fără
să țină cont de argumentele mediului de afaceri. Domnule Prim Ministru, noi, mediul de afaceri, format din companii
private cu capital românesc și străin, vom aplica și vom respecta legile României. Vă asigurăm că ne pasă de angajații
noștri și de România . Vom vedea în viitor dacă îngrijorările noastre se vor materializa sau nu. Pentru binele tuturor,
sperăm sincer să nu fie cazul! DAR: Ce se va întâmpla dacă nu ne-am înșelat? Mesajul public lansat de
dumneavoastră în numele Guvernului României conform căruia mediul de afaceri este cel care generează lipsa de
fonduri la buget pentru școli, infrastructură sau servicii medicale este unul profund fals și dăunător societății
românești. Negreșit și în mediul privat (ca și în zona bugetară) se fac greșeli, există probleme, sunt persoane și
companii care fac evaziune fiscală și nu respectă legile. Dar în marea sa majoritate, mediul de afaceri este CORECT și
este cel care produce bunăstare în România . Companiile cu capital străin (multe dintre ele multinaționale), băncile și
sute de mii de antreprenori români își respectă angajații și legile țării. Ei sunt cei care asigură banii din care sunt
plătiți profesorii și doctorii, magistrații și judecătorii, din care sunt construite școlile și spitalele. Banii care susțin
administrația publică. Banii din care se dezvoltă România. Toate aceste companii și toți acești antreprenori trebuie
RESPECTAȚI. Dacă Guvernul are dovezi clare că sunt companii cu capital autohton sau străin care nu respectă legea,
vă rugăm, în mod public, să le nominalizați și să informați instituțiile abilitate. Domnule Prim Ministru, cetățenii
României au dovedit că își găsesc repede alternative de a trăi și în alte țări. Pentru a crea prosperitate în România,
mediul privat are nevoie de RESPECT, ÎNCREDERE și PREDICTIBILITATE, din partea celor care conduc țara . Domnule
Prim Ministru, în cele din urmă, cine va răspunde pentru oportunitățile pierdute și pentru plasarea României într-o
altă ligă pentru investitori, din cauza modificărilor masive aduse Codului Fiscal din 2018 și anunțarea lor cu doar 7
săptămâni înainte să intre în vigoare? Din respect pentru dumneavoastră și instituția pe care o conduceți, vă
informăm că organizăm o conferință de presă miercuri, 15 noiembrie, pentru a detalia aceste mesaje. Coaliția pentru
Dezvoltarea României, reprezintă peste 2.000 de companii, care angajează peste 600.000 de oameni și generează
anual afaceri de peste 50 miliarde de euro. Pe aceeasi tema: Economie Tudose pune la zid mediul privat. Reacție
sindicat Dacia: Cei din Guvern mint cum trag aerul în piept Ascultă la RFI RO Sociologul Marian Preda: Această
guvernare este paralelă cu România Social Lider sindical, despre ”Revoluția fiscală” PSD-ALDE: E prima dată după ’90
când angajatorii și angajații au același... Economie Iohannis: E total inoportun ca măsurile fiscale să fie implementate
de la 1 ianuarie Economie Reforma fiscală este „la mâna” companiilor Economie FMI, despre ”Revoluția fiscală”: E
nevoie de studii de impact și de scăderea deficitului Economie Scad sau nu salariile din privat de la 1 ianuarie?
Mediul de afaceri: Nu există garanții. Unele companii ar putea lua... Economie Adevăratul motiv al schimbării
modului de plată a contribuțiilor sociale

Companiile germane se tem de costuri suplimentare
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Sursa: http://www.cariereonline.ro/
Keywords: Germania
14.11.2017 17:13:00vezi articolul
Noile măsuri fiscale anunțate de Guvern „periclitează România ca amplasament investițional” anunță Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), în calitate de reprezentanță oficială a economiei germane.
Circa 7.500 de companii cu capital german, sunt active în România, majoritatea fiind în București și în județele Timiș,
Sibiu, Brașov și Cluj. „Modul în care noile măsuri fiscale au fost comunicate insuflă, atât în rândul companiilor
germane cât și al angajaților acestora, un profund sentiment de nesiguranță. Astfel, companiile se tem de costuri
suplimentare, mai ales pentru companiile care desfășoară activități în domeniul IT, dar există şi incertitudini legate
de planificarea și realizarea viitoarelor politici fiscale. În plus, pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea acestor
măsuri, având în vedere necesitatea ajustării costurilor(...). Companiile germane din România sunt de părere că
măsurile ce urmează a fi aplicate într-un timp atât de scurt, efectele acestora și reducerea predictibilității fiscale ar
putea influența negativ pe termen mediu și lung atât climatul investițional, cât și competitivitatea țării și a
companiilor”, transmite Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) printr-un comunicat.
Companiile germane din România se numără printre din cei mai mari angajatori. Circa 7.500 de companii situate în
București și în județele Timiș, Sibiu, Brașov și Cluj au contribuit în ultimii ani la crearea a peste 250.000 de locuri de
muncă. Germania rămâne de departe cel mai important partener economic și comercial (23,1% din totalul
exporturilor și 19,9% din importuri). Companiile germane sunt nemulțumite și de repetatele afirmaţii negative ale
guvernanților la adresa companiilor cu capital străin menționând că a face o deosebire între companiile românești și
cele străine sau multinaționale „nu corespunde spiritului unei economii globalizate”. Oamenii de afaceri germani
consideră că acuzațiile generalizate și nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei
românești. AHK România mai solicită Guvernului să mărească investiţiile în domenii cheie precum educaţie şi
infrastructură în mod considerabil şi să intensifice modernizarea administraţiei.

Dragoș Anastasiu, președintele AHK: Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de
predictibitate a fiscalității
Sursa: http://www.beck.ro/
Keywords:
14.11.2017 14:19:54vezi articolul
Mediul de afaceri nu se plânge de nivelul fiscalității din România, ci de lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal, ceea
ce este mult mai grav, a declarat, marți, președintele Camerei de Comerț Româno-Germane (AHK), Dragoș Anastasiu,
într-o conferință de presă. The post Dragoș Anastasiu, președintele AHK: Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de
predictibitate a fiscalității appeared first on Infolegal.ro . Citeste articolul integral pe Infolegal.ro .

Companiile germane nu sunt de acord cu modificările Codului Fiscal impuse de guvern
Sursa: http://businesscover.ro/
Keywords: Germania
14.11.2017 16:56:54vezi articolul
· Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), asociație economică ce reprezintă interesele a
circa 600 de companii membre, și-a exprimat azi dubiile asupra modificării Codului Fiscal și a subliniat pericolele pe
care le reprezintă adoptarea acestor măsuri în forma actuală. „Modul în care noile măsuri fiscale au fost comunicate
insuflă, atât în rândul companiilor germane cât și al angajaților acestora, un profund sentiment de nesiguranță.
Astfel, companiile se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile care desfășoară activități în domeniul
IT, dar există şi incertitudini legate de planificarea și realizarea viitoarelor politici fiscale”, spun oficialii AHK. În plus,
pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea acestor măsuri, având în vedere necesitatea ajustării costurilor. În
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principiu astfel de măsuri structurale, atât de importante, care au repercusiuni asupra întregii economii și asupra
populației, nu ar trebui să fie adoptate decât în baza unor studii de impact serioase și în cadrul unui dialog intens și
real între Guvern și mediul de afaceri. Companiile germane din România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi
aplicate într-un timp atât de scurt, efectele acestora și reducerea predictibilității fiscale ar putea influența negativ pe
termen mediu și lung atât climatul investițional, cât și competitivitatea țării și a companiilor. Companiile germane din
România se numără printre din cei mai mari angajatori din piață. Cele circa 7.500 de companii germane, respectiv cu
capital german, amplasate majoritar în București și în județele Timiș, Sibiu, Brașov și Cluj au peste 250.000 de
angajați. Investiții de 9,2 miliarde de euro Acestea au investit în ultimii 25 de ani peste 9,2 miliarde de euro, iar
relațiile economice bilaterale au continuat să crească puternic și în prima jumătate a acestui an. Exporturile în
Germania au însumat în primele șase luni ale anului în curs 7,2 miliarde de euro (+18,2% față de aceeași perioadă a
anului trecut), iar importurile au crescut la 7,3 miliarde de euro (+7,9%). Germania rămâne de departe cel mai
important partener economic și comercial (23,1% din totalul exporturilor și 19,9% din importuri). „Datorită
repetatelor afirmaţii negative la adresa companiilor cu capital străin din România, dorim să menționăm că a face o
deosebire între companiile românești și cele străine sau multinaționale nu corespunde spiritului unei economii
globalizate. Companiile germane sunt parte integrantă a economiei românești și respectă legile țării. 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”, mai spun cei de la AHK. Acuzele
politicienilor „Considerațiile împotriva capitalului străin contravin nu doar scopului Guvernului României de a atrage
în continuare investiții străine, dar astfel de acuzații generalizate și nedovedite sunt total contraproductive pentru
dezvoltarea economiei românești”, mai transmite AHK. Este necesar ca autoritățile din România și factorii de decizie
să ia măsurile necesare în ce privește dezvoltarea învățământului profesional, pentru că mediul de afaceri german
suferă foarte tare din cauza lipsei forţei de muncă. Mai ales în industria producătoare, în care activează numeroase
companii germane, este imperios nevoie de personal calificat. De la un an la altul, companiile germane se plâng tot
mai mult de lipsa de personal. AHK România solicită aşadar Guvernului să mărească investiţiile în domenii cheie
precum educaţie şi infrastructură în mod considerabil şi să intensifice modernizarea administraţiei. Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), înființată în 2002, numără în jur de 600 de firme-membre și
oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. spune: […] Sursa:
Companiile germane nu sunt de acord cu modificările Codului Fiscal impuse de guvern […]

Companiile germane din România contestă noile măsuri fiscale ale Guvernului
Sursa: http://www.economica.net/
Keywords: Germania
14.11.2017 17:37:00vezi articolul
Modul în care noile măsuri fiscale luate de Guvern au fost comunicate creează în rândul companiilor germane un
sentiment de nesiguranţă, în condiţiile în care firmele se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile
care desfăşoară activităţi în domeniul IT, dar există şi incertitudini legate de planificarea şi realizarea viitoarelor
politici fiscale, a anunţat marţi Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), scrie News.ro .
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind Codul Fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, vineri seară, la două zile
de la adoptarea de către Cabinetul Tudose. Una dintre principalele prevederi ale Ordonanţei de Urgenţă este
reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură contestată mai ales de primari, care spun că vor rămâne
fără bani de investiţii. O altă măsură, criticată atât de sindicate, cât şi de patronate, este trecerea contribuţiilor
sociale de la angajator la angajat, potrivit News.ro . "Companiile germane din România sunt de părere că măsurile ce
urmează a fi aplicate într-un timp atât de scurt, efectele acestora şi reducerea predictibilităţii fiscale ar putea
influenţa negativ pe termen mediu şi lung atât climatul investiţional, cât şi competitivitatea ţării şi a companiilor", se
arată în comunicatul publicat marţi de AHK România. Camera de Comert susţine că, în contextul repetatelor afirmaţii
negative la adresa companiilor cu capital străin din România, "a face o deosebire între companiile româneşti şi cele
străine sau multinaţionale nu corespunde spiritului unei economii globalizate". Astfel, consideraţiile împotriva
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capitalului străin contravin nu doar scopului de a atrage în continuare investiţii străine, dar astfel de "acuzaţii
generalizate şi nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei româneşti", a avertizat AHK. În
plus, organizaţia consideră că autorităţile din România ar trebui să ia măsurile necesare în ceea ce priveşte
dezvoltarea învăţământului profesional, pentru că mediul de afaceri german suferă din cauza lipsei forţei de muncă.
"Mai ales în industria producătoare, în care activează numeroase companii germane, este imperios nevoie de
personal calificat. De la un an la altul, companiile germane se plâng tot mai mult de lipsa de personal. AHK România
solicită aşadar Guvernului să mărească investiţiile în domenii cheie precum educaţie şi infrastructură în mod
considerabil şi să intensifice modernizarea administraţiei", se arată în comunicat. Companiile germane din România
se numără printre din cei mai mari angajatori şi investori. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital
german, sunt active în România, majoritatea fiind în Bucureşti şi în judeţele Timiş, Sibiu, Braşov şi Cluj. Acestea au,
conform estimărilor AHK, peste 250.000 de angajaţi. "Companiile germane au investit în ultimii 25 de ani continuu şi
pe termen lung în România. Investiţiile germane în România se ridică la peste 9,2 miliarde euro (la sfârşitul anului
2016). Relaţiile economice bilaterale au continuat să crească puternic şi în prima jumătate a acestui an. Exporturile în
Germania au însumat în primele şase luni ale anului în curs 7,2 miliarde euro (+18,2% faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut), importurile au crescut la 7,3 miliarde euro (+7,9%). Germania rămâne de departe cel mai important
partener economic şi comercial (23,1% din totalul exporturilor şi 19,9% din importuri)", se arată în comunicat.

Investitorii germani, îngrijorați de ”țopăiala fiscală”
Sursa: http://www.digi24.ro/
Keywords: Germania
14.11.2017 15:42:39vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germane este îngrijorată de modificările din Codul fiscal, care vor intra în
vigoare la începutul anului 2018. Adoptarea acestor măsuri în forma actuală este periculoasă. "AHK România a
subliniat în nenumărate rânduri că predictibilitatea, stabilitatea, transparența și statul de drept sunt deosebit de
importante pentru a menține încrederea în România că amplasament investițional. Modul în care noile măsuri fiscale
au fost comunicate insuflă, atât în rândul companiilor germane, cât și al angajaților acestora, un profund sentiment
de nesiguranță. Astfel, companiile se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru cele care desfășoară activități în
domeniul IT, dar există și incertitudini legate de planificarea și realizarea viitoarelor politici fiscale", spun
reprezentanții companiilor germane, într-un comunicat de presă remis marți. În plus, pentru mediul de afaceri nu
este clară utilitatea acestor măsuri, având în vedere necesitatea ajustării costurilor. "În principiu astfel de măsuri
structurale, atât de importante, care au repercusiuni asupra întregii economii și asupra populației, nu ar trebui să fie
adoptate decât în baza unor studii de impact serioase și în cadrul unui dialog intens și real între Guvern și mediul de
afaceri. Companiile germane din România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un timp atât de
scurt, efectele acestora și reducerea predictibilității fiscale ar putea influența negativ pe termen mediu și lung atât
climatul investițional, cât și competitivitatea țării și a companiilor", se mai arată în comunicat. Membrii AHK au
adăugat că investițiile străine au un rol esențial în dezvoltarea unei țări. "Din cauza repetatelor afirmații negative la
adresa companiilor cu capital străin din România, dorim să menționăm că a face o deosebire între companiile
românești și cele străine sau multinaționale nu corespunde spiritului unei economii globalizate. Companiile germane
sunt parte integrantă a economiei românești și respectă legile țării. 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", au continuat oficialii companiilor germane. Germania este un
important partener economic și comercial al României, cu 23,1% din totalul exporturilor și 19,9% din importuri. În
România există circa 7.500 de companii germane sau cu capital german. Investițiile germane în România se ridicau la
peste 9,2 miliarde de euro la sfârșitul anului 2016.

AHK Romania: Noile masuri fiscale pericliteaza Romania ca amplasament investitional
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Sursa: http://modernbuyer.ro/
Keywords: AHK Romania, Germania, Invatamantului profesional
14.11.2017 18:12:52vezi articolul
Cu mare ingrijorare am luat la cunostinta faptul ca modificarile din Codul Fiscal, anuntate de Guvern, au fost
publicate in Monitorul Oficial si urmeaza sa intre in vigoare la inceputul anului 2018. Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana (AHK Romania), in calitate de reprezentanta oficiala a economiei germane in Romania si de cea
mai mare asociatie economica ce reprezinta interesele a circa 600 de companii membre, doreste sa sublinieze inca o
data pericolele pe care le reprezinta adoptarea acestor masuri in forma actuala. AHK Romania a subliniat in
nenumarate randuri ca predictibilitatea, stabilitatea, transparenta si statul de drept sunt deosebit de importante
pentru a mentine increderea in Romania ca amplasament investitional. Modul in care noile masuri fiscale au fost
comunicate insufla, atat in randul companiilor germane cat si al angajatilor acestora, un profund sentiment de
nesiguranta. Astfel, companiile se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile care desfasoara activitati
in domeniul IT, dar exista si incertitudini legate de planificarea si realizarea viitoarelor politici fiscale. In plus, pentru
mediul de afaceri nu este clara utilitatea acestor masuri, avand in vedere necesitatea ajustarii costurilor. In principiu
astfel de masuri structurale, atat de importante, care au repercusiuni asupra intregii economii si asupra populatiei,
nu ar trebui sa fie adoptate decat in baza unor studii de impact serioase si in cadrul unui dialog intens si real intre
Guvern si mediul de afaceri. Companiile germane din Romania sunt de parere ca masurile ce urmeaza a fi aplicate
intr-un timp atat de scurt, efectele acestora si reducerea predictibilitatii fiscale ar putea influenta negativ pe termen
mediu si lung atat climatul investitional, cat si competitivitatea tarii si a companiilor. Companiile germane din
Romania se numara printre din cei mai mari si seriosi angajatori. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu
capital german, sunt active in Romania, majoritatea fiind in Bucuresti si in judetele Timis, Sibiu, Brasov si Cluj.
Acestea au contribuit in ultimii ani decisiv la crearea si asigurarea de locuri de munca in Romania – conform
estimarilor noastre aceste companii au peste 250.000 de angajati. Companiile germane au investit in ultimii 25 de ani
continuu si pe termen lung in Romania. Investitiile germane in Romania se ridica la peste 9,2 mld. EUR (la sfarsitul
anului 2016). Relatiile economice bilaterale au continuat sa creasca puternic si in prima jumatate a acestui an.
Exporturile in Germania au insumat in primele sase luni ale anului in curs 7,2 mld. EUR (+18,2% fata de aceeasi
perioada a anului trecut), importurile au crescut la 7,3 mld. EUR (+7,9%). Germania ramane de departe cel mai
important partener economic si comercial (23,1% din totalul exporturilor si 19,9% din importuri). Datorita
repetatelor afirmatii negative la adresa companiilor cu capital strain din Romania, dorim sa mentionam ca a face o
deosebire intre companiile romanesti si cele straine sau multinationale nu corespunde spiritului unei economii
globalizate. Companiile germane sunt parte integranta a economiei romanesti si respecta legile tarii. Ele sunt
totodata bine integrate in sistemele nationale, regionale, locale si realizeaza o contributie decisiva la valoarea
adaugata bruta, dar si la cresterea competitivitatii prin transferul de know-how. Aceste companii investesc intens in
formarea angajatilor, in cercetare si dezvoltare, deseori in colaborare cu institutii de cercetare nationale, dar si in
dezvoltarea tehnologica a companiei. Efectele pozitive ale investitiilor straine au fost demonstrate in diverse studii
care au demonstrat ca in regiunile unde nivelul investitiilor straine este ridicat si mediul antreprenorial romanesc se
dezvolta bine. Consideratiile impotriva capitalului strain contravin nu doar scopului Guvernului Romaniei de a atrage
in continuare investitii straine, dar astfel de acuzatii generalizate si nedovedite sunt total contraproductive pentru
dezvoltarea economiei romanesti. Este necesar ca autoritatile din Romania si factorii de decizie sa ia masurile
necesare in ce priveste dezvoltarea invatamantului profesional, pentru ca mediul de afaceri german sufera foarte
tare din cauza lipsei fortei de munca. Mai ales in industria producatoare, in care activeaza numeroase companii
germane, este imperios nevoie de personal calificat. De la un an la altul, companiile germane se plang tot mai mult
de lipsa de personal. AHK Romania solicita asadar Guvernului sa mareasca investitiile in domenii cheie precum
educatie si infrastructura in mod considerabil si sa intensifice modernizarea administratiei. In calitate de actor activ
in cadrul comunitatii de business si prin activitatile constructive si bazate pe experienta practica pe care le
desfasuram in cadrul grupurilor de lucru pe diverse teme, AHK Romania isi aduce contributia la imbunatatirea si
dezvoltarea conditiilor de afaceri si de investitii in Romania, dar si la consolidarea relatiilor comerciale bilaterale.
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AHK Romania ramane un partener de incredere pentru ministerele si autoritatile din Romania si este deschisa pentru
un dialog constructiv.

Interviu Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane: Nu se
poate ca un guvern sa acuze pe toata lumea deopotriva
Sursa: http://www.contabilul.ro/
Keywords: Dragos Anastasiu
14.11.2017 14:15:04vezi articolul
Dragos Anastasiu camera de comert guvern mediul de afaceri In opinia presedintelui Camerei de Comert RomanoGermane, Dragos Anastasiu, membru in comitetul executiv al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, firmele din
Romania nu vor avea timp sa modifice milioane de contracte ale angajatilor, iar sistemul electronic care gestioneaza
aceste contracte cel mai probabil va ceda. Organizatia a transmis premierului o scrisoare de avertisment in numele a
2.000 de companii pe care le reprezinta, iar presedintele Camerei de Comert Romano-germane, Dragos Anastasiu, a
acordat RFI un interviu privind noile schimbari din domeniul fiscal anuntate de Guvern, precum si consecintele
negative pe care aceste modificari le creeaza.�Cititi si:�Scrisoarea Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, transmisa
premierului Tudose! �de Ioana Andreea Pavel

Anastasiu (AHK): Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de predictibitate a fiscalităţii,
ceea ce este mult mai grav
Sursa: http://www.bizlawyer.ro/
Keywords: Germania
14.11.2017 13:46:10vezi articolul
Mediul de afaceri nu se plânge de nivelul fiscalităţii din România, ci de lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal, ceea
ce este mult mai grav, a declarat, marţi, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK), Dragoş Anastasiu,
într-o conferinţă de presă. "Punând logica la contribuţie, investitorii au nevoie de câteva condiţii să facă paşii spre
investiţii. Prima este forţa de muncă, a doua este să găsească un cadru fiscal atractiv, întrucât investiţiile sunt făcute
pentru a face profit. Totodată, ei trebuie să aibă încredere în mediul în care investesc", a spus Anastasiu. În opinia sa,
alte domenii foarte importante la care se uită investitorii sunt infrastructura şi sectoarele de sănătate şi educaţie.
"Ce vedem acum în România nu transmite neapărat cele mai bune semnale în ceea ce priveşte încrederea. Aceasta
vine din predictibilitate, din semnalele verbale şi non-verbale cu privire la investitorii străini, la multinaţionale, la
bănci, la cei care fac economia să se dezvolte", a arătat oficialul AHK. Potrivit acestuia, România este o ţară foarte
atractivă şi are un potenţial de creştere extraordinar. "România poate creşte cu 10% pe an în următorii câţiva ani,
gândiţi-vă câte putem face doar din turism. Dacă nu, investitorii îşi vor căuta alte drumuri. Sunt patru milioane de
cetăţeni români care au găsit drumul spre alte ţări. Investitorii de aici nu doresc să plece, ci să rămână, să se dezvolte
aici şi să chemăm şi pe alţii alături de noi. Dar avem nevoie de acest cadru general, un cadru care în momentul de
faţă este tulburat şi în care cred din toată inima mea că trebuie să se liniştească, să tragă aer în piept, să se
liniştească, să se calmeze, să revină la dialog real şi în felul acesta semnalul către investitori va fi unul pozitiv", a mai
spus Anastasiu. El a susţinut că România nu este departe de a-şi valorifica potenţialul senzaţional, însă pentru
aceasta este nevoie ca toată lumea să se aşeze la dialog. "Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de predictibilitate
a fiscalităţii, ceea ce este mult mai grav", a ţinut el să sublinieze. Potrivit unui comunicat al Camerei de Comerţ şi
Industrie Româno-Germane, remis, de asemenea, luni, investitorii nemţi au luat cunoştinţă cu mare îngrijorare de
modificările din Codul fiscal, care vor intra în vigoare la începutul anului 2018, precizând că doresc să sublinieze încă
o dată pericolele pe care le reprezintă adoptarea acestor măsuri în forma actuală. "AHK România a subliniat în
nenumărate rânduri că predictibilitatea, stabilitatea, transparenţa şi statul de drept sunt deosebit de importante
pentru a menţine încrederea în România că amplasament investiţional. Modul în care noile măsuri fiscale au fost
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comunicate insuflă, atât în rândul companiilor germane, cât şi al angajaţilor acestora, un profund sentiment de
nesiguranţă. Astfel, companiile se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru cele care desfăşoară activităţi în
domeniul IT, dar există şi incertitudini legate de planificarea şi realizarea viitoarelor politici fiscale", spun
reprezentanţii companiilor germane. În plus, pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea acestor măsuri, având
în vedere necesitatea ajustării costurilor. "În principiu astfel de măsuri structurale, atât de importante, care au
repercusiuni asupra întregii economii şi asupra populaţiei, nu ar trebui să fie adoptate decât în baza unor studii de
impact serioase şi în cadrul unui dialog intens şi real între Guvern şi mediul de afaceri. Companiile germane din
România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un timp atât de scurt, efectele acestora şi reducerea
predictibilităţii fiscale ar putea influenţa negativ pe termen mediu şi lung atât climatul investiţional, cât şi
competitivitatea ţării şi a companiilor", se mai arată în comunicat. Membrii AHK au adăugat că investiţiile străine au
un rol esenţial în dezvoltarea unei ţări. "Din cauza repetatelor afirmaţii negative la adresa companiilor cu capital
străin din România, dorim să menţionăm că a face o deosebire între companiile româneşti şi cele străine sau
multinaţionale nu corespunde spiritului unei economii globalizate. Companiile germane sunt parte integrantă a
economiei româneşti şi respectă legile ţării. 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", au continuat oficialii companiilor germane. Germania este cel mai important partener economic şi
comercial al României, cu 23,1% din totalul exporturilor şi 19,9% din importuri. În România există circa 7.500 de
companii germane sau cu capital german. Investiţiile germane în România se ridicau la peste 9,2 miliarde de euro la
sfârşitul anului 2016.

Încrederea companiilor germane, în pericol de a se pierde. Noile măsuri fiscale
periclitează România ca amplasament investițional
Sursa: http://www.bizlawyer.ro/
Keywords: AHK Romania, Germania
14.11.2017 15:08:06vezi articolul
”Cu mare îngrijorare am luat la cunoștință faptul că modificările din Codul Fiscal, anunțate de Guvern, au fost
publicate în Monitorul Oficial și urmează să intre în vigoare la începutul anului 2018. Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană (AHK România), în calitate de reprezentanță oficială a economiei germane în România și de cea
mai mare asociație economică ce reprezintă interesele a circa 600 de companii membre, dorește să sublinieze încă o
dată pericolele pe care le reprezintă adoptarea acestor măsuri în forma actuală”, se arata intr-un comunicat al
institutiei, primit la redactie. AHK România a subliniat în nenumărate rânduri că predictibilitatea, stabilitatea,
transparența și statul de drept sunt deosebit de importante pentru a menține încrederea în România ca
amplasament investițional. Modul în care noile măsuri fiscale au fost comunicate insuflă, atât în rândul companiilor
germane cât și al angajaților acestora, un profund sentiment de nesiguranță. Astfel, companiile se tem de costuri
suplimentare, mai ales pentru cele care desfășoară activități în domeniul IT, dar există şi incertitudini legate de
planificarea și realizarea viitoarelor politici fiscale. În plus, pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea acestor
măsuri, având în vedere necesitatea ajustării costurilor. În principiu astfel de măsuri structurale, atât de importante,
care au repercusiuni asupra întregii economii și asupra populației, nu ar trebui să fie adoptate decât în baza unor
studii de impact serioase și în cadrul unui dialog intens și real între Guvern și mediul de afaceri. Companiile germane
din România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un timp atât de scurt, efectele acestora și
reducerea predictibilității fiscale ar putea influența negativ pe termen mediu și lung atât climatul investițional, cât și
competitivitatea țării și a companiilor. Companiile germane din România se numără printre din cei mai mari și serioși
angajatori. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România, majoritatea fiind
în București și în județele Timiș, Sibiu, Brașov și Cluj. Acestea au contribuit în ultimii ani decisiv la crearea și
asigurarea de locuri de muncă în România – conform estimărilor AHK Romania aceste companii au peste 250.000 de
angajați. Companiile germane au investit în ultimii 25 de ani continuu și pe termen lung în România. Investițiile
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germane în România se ridică la peste 9,2 mld. EUR (la sfârșitul anului 2016). Relațiile economice bilaterale au
continuat să crească puternic și în prima jumătate a acestui an. Exporturile în Germania au însumat în primele șase
luni ale anului în curs 7,2 mld. EUR (+18,2% față de aceeași perioadă a anului trecut), importurile au crescut la 7,3
mld. EUR (+7,9%). Germania rămâne de departe cel mai important partener economic și comercial (23,1% din totalul
exporturilor și 19,9% din importuri). ”Datorită repetatelor afirmaţii negative la adresa companiilor cu capital străin
din România, dorim să menționăm că a face o deosebire între companiile românești și cele străine sau multinaționale
nu corespunde spiritului unei economii globalizate. Companiile germane sunt parte integrantă a economiei
românești și respectă legile țării. 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. Efectele pozitive ale investițiilor
străine au fost demonstrate în diverse studii care au demonstrat că în regiunile unde nivelul investiţiilor străine este
ridicat şi mediul antreprenorial românesc se dezvoltă bine. Considerațiile împotriva capitalului străin contravin nu
doar scopului Guvernului României de a atrage în continuare investiții străine, dar astfel de acuzații generalizate și
nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei românești”, se arata in comunicat.
Reprezentantii AHK Romania spun ca este necesar ca autoritățile și factorii de decizie să ia măsurile necesare în ce
privește dezvoltarea învățământului profesional, pentru că mediul de afaceri german suferă foarte tare din cauza
lipsei forţei de muncă. Mai ales în industria producătoare, în care activează numeroase companii germane, este
imperios nevoie de personal calificat. De la un an la altul, companiile germane se plâng tot mai mult de lipsa de
personal. AHK România solicită Guvernului să mărească investiţiile în domenii cheie precum educaţie şi
infrastructură în mod considerabil şi să intensifice modernizarea administraţiei. ”În calitate de actor activ în cadrul
comunității de business și prin activităţile constructive şi bazate pe experienţa practică pe care le desfăşurăm în
cadrul grupurilor de lucru pe diverse teme, AHK România își aduce contribuția la îmbunătățirea și dezvoltarea
condițiilor de afaceri și de investiții în România, dar și la consolidarea relațiilor comerciale bilaterale. AHK România
rămâne un partener de încredere pentru ministerele și autoritățile din România şi este deschisă pentru un dialog
constructiv”, arata sursa citata. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța
oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România. AHK România
aparține, alături de Camerele de comerț și industrie germane (IHK), rețelei globale a Camerelor de comerț germane
bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie din Germania (DIHK).

Companiile germane din România contestă noile măsuri fiscale ale Guvernului
Sursa: http://news.ro/
Keywords: Germania
14.11.2017 15:58:38vezi articolul
Modul în care noile măsuri fiscale luate de Guvern au fost comunicate creează în rândul companiilor germane un
sentiment de nesiguranţă, în condiţiile în care firmele se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile
care desfăşoară activităţi în domeniul IT, dar există şi incertitudini legate de planificarea şi realizarea viitoarelor
politici fiscale, a anunţat marţi Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România). Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului privind Codul Fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, vineri seară, la două zile de la
adoptarea de către Cabinetul Tudose. Una dintre principalele prevederi ale Ordonanţei de Urgenţă este reducerea
impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură contestată mai ales de primari, care spun că vor rămâne fără bani de
investiţii. O altă măsură, criticată atât de sindicate, cât şi de patronate, este trecerea contribuţiilor sociale de la
angajator la angajat. ”Companiile germane din România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un
timp atât de scurt, efectele acestora şi reducerea predictibilităţii fiscale ar putea influenţa negativ pe termen mediu
şi lung atât climatul investiţional, cât şi competitivitatea ţării şi a companiilor”, se arată în comunicatul publicat marţi
de AHK România. Camera de Comert susţine că, în contextul repetatelor afirmaţii negative la adresa companiilor cu
capital străin din România, ”a face o deosebire între companiile româneşti şi cele străine sau multinaţionale nu
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corespunde spiritului unei economii globalizate”. Astfel, consideraţiile împotriva capitalului străin contravin nu doar
scopului de a atrage în continuare investiţii străine, dar astfel de ”acuzaţii generalizate şi nedovedite sunt total
contraproductive pentru dezvoltarea economiei româneşti”, a avertizat AHK. În plus, organizaţia consideră că
autorităţile din România ar trebui să ia măsurile necesare în ceea ce priveşte dezvoltarea învăţământului profesional,
pentru că mediul de afaceri german suferă din cauza lipsei forţei de muncă. ”Mai ales în industria producătoare, în
care activează numeroase companii germane, este imperios nevoie de personal calificat. De la un an la altul,
companiile germane se plâng tot mai mult de lipsa de personal. AHK România solicită aşadar Guvernului să mărească
investiţiile în domenii cheie precum educaţie şi infrastructură în mod considerabil şi să intensifice modernizarea
administraţiei”, se arată în comunicat. Companiile germane din România se numără printre din cei mai mari
angajatori şi investori. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România,
majoritatea fiind în Bucureşti şi în judeţele Timiş, Sibiu, Braşov şi Cluj. Acestea au, conform estimărilor AHK, peste
250.000 de angajaţi. ”Companiile germane au investit în ultimii 25 de ani continuu şi pe termen lung în România.
Investiţiile germane în România se ridică la peste 9,2 miliarde euro (la sfârşitul anului 2016). Relaţiile economice
bilaterale au continuat să crească puternic şi în prima jumătate a acestui an. Exporturile în Germania au însumat în
primele şase luni ale anului în curs 7,2 miliarde euro (+18,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut), importurile au
crescut la 7,3 miliarde euro (+7,9%). Germania rămâne de departe cel mai important partener economic şi comercial
(23,1% din totalul exporturilor şi 19,9% din importuri)”, se arată în comunicat. 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 .

Investitori: Ne temem de cresterea costurilor, mai ales in IT, din cauza modificarilor
fiscale
Sursa: http://www.ziare.ro/
Keywords: AHK Romania
14.11.2017 16:39:53vezi articolul
Investitorii grupati in Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) au "luat la cunostinta cu mare
ingrijorare" despre modificarile la Codul Fiscal anuntate de Guvern si se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru
companiile care desfasoara activitati in domeniul IT, dar exista si incertitudini legate de planificarea si realizarea
viitoarelor politici fiscale, a informat marti AHK, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro. Integral pe Hotnews

AHK warns: “Fiscal revolution” affects the investments. Lack of predictability, the key
issue
Sursa: http://www.romaniajournal.ro/
Keywords: AHK Romania, Dragos Anastasiu
14.11.2017 17:28:59vezi articolul
The way the new tax measures taken by the Government have been communicated creates a sense of uncertainty
among German companies, given that companies are afraid of extra costs, especially for IT companies, but there are
also uncertainties about planning and implementing future fiscal policies. Dragos Anastasiu, President of the
German-Romanian Chamber of Commerce and Industry (AHK Romania) pointed out on Tuesday in a press
conference that the business environment does not complain about the level of taxation in Romania, but about the
lack of predictability of the fiscal framework, which is much worse. ”Thinking logically, business people need some
conditions to take steps towards investment. The first is the workforce, the second is to find an attractive tax
framework, as investments are made to make a profit. At the same time, they must have confidence in the
environment in which they invest,” AHK’s Anastasiu stated. In his opinion, other very important areas that investors
look at are infrastructure, as well as health and education sectors. ”What we see now in Romania does not
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necessarily convey the best signals in terms of trust. This comes from predictability, from verbal and non-verbal
signals about foreign investors, multinationals, banks, to those who make the economy grow,” AHK official said. In
the context of repeated negative allegations against companies with foreign capital in Romania, the Chamber of
Commerce says that “making a difference between Romanian and foreign companies or multinationals does not
correspond to the spirit of a globalised economy.” Thus, the considerations against foreign capital contradict not
only the purpose of attracting foreign investments, but such “generalised and unjustified accusations are totally
counterproductive to the development of the Romanian economy,” AHK warns. Moreover, for the business
environment, the usefulness of the new tax measures is not clear, given the need to adjust the costs. Germany is
Romania’s most important economic and trade partner, with 23.1 percent of total exports and 19.9 percent of
imports. There are about 7,500 German companies or with German capital in Romania, most of them in Bucharest
and Timis, Sibiu, Brasov and Cluj counties. They have more than 250,000 employees, according to AHK estimates.
German investments in Romania amounted to over EUR 9.2 billion at end-2016.

Companiile germane atenționează Guvernul: Noile măsuri fiscale periclitează România ca
amplasament investițional, încrederea investitorilor germani - în pericol de a se pierde
Sursa: http://www.profit.ro/
Keywords: Germania, Sebastian Metz
14.11.2017 13:55:00vezi articolul
Noile măsuri fiscale anunțate de Guvern, care vor intra în vigoare la începutul anului viitor, vor influența negativ
climatul investițional în România, iar companiile germane, cu peste 250.000 de angajați pe plan local și investiții de
peste 9 miliarde euro, și-ar putea pierde încrederea în mediul în care investesc, atenționează Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană. Germania este de mai mulți ani cel mai important partener economic și comercial al
României. „Ne plângem de lipsa de predictibilitate a fiscalității. Mediul de afaceri nu a cerut modificări în domeniul
fiscal”, a arătat astăzi, în conferință de presă, Dragoș Anastasiu, președinte AHK România și fondator Eurolines
România, referitor la noile măsuri introduse de Guvern în Codul Fiscal, printre care transferul contribuțiilor de la
angajator la angajat. .AHK România susține că predictibilitatea, stabilitatea, transparența și statul de drept sunt
importante pentru a menține încrederea companiilor germane și a oferi acestora siguranța de a investi în România.
„Investitorii străini au nevoie de câteva condiții pentru a face pașii spre investiții, precum forță de muncă, un cadru
fiscal atractiv, încredere în mediul în care ei investesc”, precizează Anastasiu, adăugând că autoritățile trebuie să
transmită un semnal de predictibilitate, iar în momentul de față nu fac acest lucru. Companiile germane se tem de
costuri suplimentare, mai ales pentru firmele din domeniul IT, și susțin că măsurile fiscale aplicate într-un timp foarte
scurt, efectele acestora și reducerea predictibilității fiscale ar afecta pe termen mediu și lung climatul investițional și
competitivitatea țării și a companiilor. Un alt mesaj transmis autorităților române este că ar trebui să dezvolte
învățământul profesional, companiile germane reclamând lipsa forței de muncă. „Ar trebui să se investească mai
mult în domeniile cheie, precum educație și infrastructură”, spune Sebastian Metz, director executiv al Camerei de
Comerț și Industrie Româno-Germană. Aproximativ 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, cu
peste 250.000 de angajați, sunt active în România, majoritatea în București și în județele Timiș, Sibiu, Brașov și Cluj.
Anul trecut, companiile germane au investit în România peste 9,2 miliarde de euro. Exporturile românești în
Germania au crescut cu aproximativ 20% în primele 2 trimestre în 2017, față de aceeași perioadă a anului 2016, la
7,2 miliarde euro, în timp ce importurile au crescut cu aproape 8%, ajungând la 7,3 miliarde euro, conform datelor
AHK România. Camera de Comerț reprezintă interesele a circa 600 de companii germane și este cea mai mare
cameră de comerț bilaterală din România. 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.

Noile măsuri fiscale periclitează România ca amplasament investițional
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14.11.2017 18:10:57vezi articolul
Încrederea companiilor germane în pericol de a se pierde Cu mare îngrijorare am luat la cunoștință faptul că
modificările din Codul Fiscal, anunțate de Guvern, au fost publicate în Monitorul Oficial și urmează să intre în vigoare
la începutul anului 2018. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), în calitate de
reprezentanță oficială a economiei germane în România și de cea mai mare asociație economică ce reprezintă
interesele a circa 600 de companii membre, dorește să sublinieze încă o dată pericolele pe care le reprezintă
adoptarea acestor măsuri în forma actuală. AHK România a subliniat în nenumărate rânduri că predictibilitatea,
stabilitatea, transparența și statul de drept sunt deosebit de importante pentru a menține încrederea în România ca
amplasament investițional. Modul în care noile măsuri fiscale au fost comunicate insuflă, atât în rândul companiilor
germane cât și al angajaților acestora, un profund sentiment de nesiguranță. Astfel, companiile se tem de costuri
suplimentare, mai ales pentru companiile care desfășoară activități în domeniul IT, dar există şi incertitudini legate
de planificarea și realizarea viitoarelor politici fiscale . În plus, pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea
acestor măsuri, având în vedere necesitatea ajustării costurilor. În principiu astfel de măsuri structurale, atât de
importante, care au repercusiuni asupra întregii economii și asupra populației, nu ar trebui să fie adoptate decât în
baza unor studii de impact serioase și în cadrul unui dialog intens și real între Guvern și mediul de afaceri. Companiile
germane din România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un timp atât de scurt, efectele
acestora și reducerea predictibilității fiscale ar putea influența negativ pe termen mediu și lung atât climatul
investițional, cât și competitivitatea țării și a companiilor. Companiile germane din România se numără printre din cei
mai mari și serioși angajatori. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România,
majoritatea fiind în București și în județele Timiș, Sibiu, Brașov și Cluj. Acestea au contribuit în ultimii ani decisiv la
crearea și asigurarea de locuri de muncă în România – conform estimărilor noastre aceste companii au peste
250.000 de angajați. Companiile germane au investit în ultimii 25 de an continuu și pe termen lung în România.
Investițiile germane în România se ridică la peste 9,2 mld. EUR (la sfârșitul anului 2016). Relațiile economice
bilaterale au continuat să crească puternic și în prima jumătate a acestui an. Exporturile în Germania au însumat în
primele șase luni ale anului în curs 7,2 mld. EUR (+18,2% față de aceeași perioadă a anului trecut), importurile au
crescut la 7,3 mld. EUR (+7,9%). Germania rămâne de departe cel mai important partener economic și comercial
(23,1% din totalul exporturilor și 19,9% din importuri). Datorită repetatelor afirmaţii negative la adresa companiilor
cu capital străin din România, dorim să menționăm că a face o deosebire între companiile românești și cele străine
sau multinaționale nu corespunde spiritului unei economii globalizate. Companiile germane sunt parte integrantă a
economiei românești și respectă legile țării. 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. Efectele pozitive ale investițiilor
străine au fost demonstrate în diverse studii care au demonstrat că în regiunile unde nivelul investiţiilor străine este
ridicat şi mediul antreprenorial românesc se dezvoltă bine. Considerațiile împotriva capitalului străin contravin nu
doar scopului Guvernului României de a atrage în continuare investiții străine, dar astfel de acuzații generalizate și
nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei românești . Este necesar ca autoritățile din
România și factorii de decizie să ia măsurile necesare în ce privește dezvoltarea învățământului profesional, pentru
că mediul de afaceri german suferă foarte tare din cauza lipsei forţei de muncă. Mai ales în industria producătoare,
în care activează numeroase companii germane, este imperios nevoie de personal calificat. De la un an la altul,
companiile germane se plâng tot mai mult de lipsa de personal. AHK România solicită aşadar Guvernului să mărească
investiţiile în domenii cheie precum educaţie şi infrastructură în mod considerabil şi să intensifice modernizarea
administraţiei. În calitate de actor activ în cadrul comunității de business și prin activităţile constructive şi bazate pe
experienţa practică pe care le desfăşurăm în cadrul grupurilor de lucru pe diverse teme, AHK România își aduce
contribuția la îmbunătățirea și dezvoltarea condițiilor de afaceri și de investiții în România, dar și la consolidarea
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relațiilor comerciale bilaterale. AHK România rămâne un partener de încredere pentru ministerele și autoritățile din
România şi este deschisă pentru un dialog constructiv.

Încrederea companiilor germane, în pericol de a se pierde. Investitorii germani, îngrijoraţi
de modificările la Codul Fiscal
Sursa: http://miscareaderezistenta.ro/
Keywords: Germania
14.11.2017 01:28:25vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană este îngrijorată de modificările din Codul fiscal, care vor intra în
vigoare la începutul anului 2018. Adoptarea acestor măsuri în forma actuală periclitează România ca amplasament
investițional. Încrederea companiilor germane este în pericol de a se pierde, se arată într-un comunicat difuzat de
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. Redăm integral conţinutul acestui comunicat: " Cu mare
îngrijorare am luat la cunoștință faptul că modificările din Codul Fiscal, anunțate de Guvern, au fost publicate în
Monitorul Oficial și urmează să intre în vigoare la începutul anului 2018. Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană (AHK România), în calitate de reprezentanță oficială a economiei germane în România și de cea mai mare
asociație economică ce reprezintă interesele a circa 600 de companii membre, dorește să sublinieze încă o dată
pericolele pe care le reprezintă adoptarea acestor măsuri în forma actuală. AHK România a subliniat în nenumărate
rânduri că predictibilitatea, stabilitatea, transparența și statul de drept sunt deosebit de importante pentru a
menține încrederea în România ca amplasament investițional. Modul în care noile măsuri fiscale au fost comunicate
insuflă, atât în rândul companiilor germane cât și al angajaților acestora, un profund sentiment de nesiguranță.
Astfel, companiile se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile care desfășoară activități în domeniul
IT, dar există şi incertitudini legate de planificarea și realizarea viitoarelor politici fiscale. În plus, pentru mediul de
afaceri nu este clară utilitatea acestor măsuri, având în vedere necesitatea ajustării costurilor. În principiu astfel de
măsuri structurale, atât de importante, care au repercusiuni asupra întregii economii și asupra populației, nu ar
trebui să fie adoptate decât în baza unor studii de impact serioase și în cadrul unui dialog intens și real între Guvern
și mediul de afaceri. Companiile germane din România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un
timp atât de scurt, efectele acestora și reducerea predictibilității fiscale ar putea influența negativ pe termen mediu
și lung atât climatul investițional, cât și competitivitatea țării și a companiilor. Companiile germane din România se
numără printre din cei mai mari și serioși angajatori. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german,
sunt active în România, majoritatea fiind în București și în județele Timiș, Sibiu, Brașov și Cluj. Acestea au contribuit
în ultimii ani decisiv la crearea și asigurarea de locuri de muncă în România – conform estimărilor noastre aceste
companii au peste 250.000 de angajați. Companiile germane au investit în ultimii 25 de an continuu și pe termen
lung în România. Investițiile germane în România se ridică la peste 9,2 mld. EUR (la sfârșitul anului 2016). Relațiile
economice bilaterale au continuat să crească puternic și în prima jumătate a acestui an. Exporturile în Germania au
însumat în primele șase luni ale anului în curs 7,2 mld. EUR (+18,2% față de aceeași perioadă a anului trecut),
importurile au crescut la 7,3 mld. EUR (+7,9%). Germania rămâne de departe cel mai important partener economic și
comercial (23,1% din totalul exporturilor și 19,9% din importuri). Datorită repetatelor afirmaţii negative la adresa
companiilor cu capital străin din România, dorim să menționăm că a face o deosebire între companiile românești și
cele străine sau multinaționale nu corespunde spiritului unei economii globalizate. Companiile germane sunt parte
integrantă a economiei românești și respectă legile țării. 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. Efectele
pozitive ale investițiilor străine au fost demonstrate în diverse studii care au demonstrat că în regiunile unde nivelul
investiţiilor străine este ridicat şi mediul antreprenorial românesc se dezvoltă bine. Considerațiile împotriva
capitalului străin contravin nu doar scopului Guvernului României de a atrage în continuare investiții străine, dar
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astfel de acuzații generalizate și nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei românești.
Este necesar ca autoritățile din România și factorii de decizie să ia măsurile necesare în ce privește dezvoltarea
învățământului profesional, pentru că mediul de afaceri german suferă foarte tare din cauza lipsei forţei de muncă.
Mai ales în industria producătoare, în care activează numeroase companii germane, este imperios nevoie de
personal calificat. De la un an la altul, companiile germane se plâng tot mai mult de lipsa de personal. AHK România
solicită aşadar Guvernului să mărească investiţiile în domenii cheie precum educaţie şi infrastructură în mod
considerabil şi să intensifice modernizarea administraţiei. În calitate de actor activ în cadrul comunității de business
și prin activităţile constructive şi bazate pe experienţa practică pe care le desfăşurăm în cadrul grupurilor de lucru pe
diverse teme, AHK România își aduce contribuția la îmbunătățirea și dezvoltarea condițiilor de afaceri și de investiții
în România, dar și la consolidarea relațiilor comerciale bilaterale. AHK România rămâne un partener de încredere
pentru ministerele și autoritățile din România şi este deschisă pentru un dialog constructiv". Citeste si 21:57
Ordonanța de modificare a Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial. PNL va sesiza Avocatul Poporului 16:26 De
ce toţi românii pot primi de Crăciun 150 de lei pentru cumpărături 15:42 Până la 30 iunie, se poate plăti cu reducere
impozitul pe clădire 13:20 Medicii de familie buni de plătă pentru că au asigurat tratamentul unor bolnavi de cancer

Investitorii germani, semnal de alarmă în legătură cu „ţopăiala fiscală" a PSD-ALDE:
Modificările dau companiilor „un profund sentiment de nesiguranţă"
Sursa: http://www.gandul.info/
Keywords: Germania
14.11.2017 16:51:00vezi articolul
„Cu mare îngrijorare am luat la cunoştinţă faptul că modificările din Codul Fiscal, anunţate de Guvern, au fost
publicate în Monitorul Oficial şi urmează să intre în vigoare la începutul anului 2018. Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană (AHK România), în calitate de reprezentanţă oficială a economiei germane în România şi de cea
mai mare asociaţie economică ce reprezintă interesele a circa 600 de companii membre, doreşte să sublinieze încă o
dată pericolele pe care le reprezintă adoptarea acestor măsuri în forma actuală", au transmis investitorii germani în
România, prin intermediul Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane. Investitorii germani subliniază că au
atras în nenumărate rânduri atenţia că e nevoie de un climat fiscal transparent, stabil şi predictibil pentru ca
încrederea în România, ca mediu de investiţii, să fie menţinută, iar felul în care au fost comunicate şi adoptate
modificările la Codul Fiscal dau companiilor nemţeşti „un profund sentiment de nesiguranţă". Reprezentaţii AHK dau
exemplul companiilor care desfăşoară activităţi în sectorul IT, despre care spun că se tem atât de eventualele costuri
suplimentare care ar putea apărea, cât şi de planificarea şi implementarea viitoarelor politici fiscale, mai ales că,
susţin aceştia, pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea acestor măsuri, cu atât mai mult cu cât e nevoie de
ajustarea costurilor. „Companiile germane din România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un
timp atât de scurt, efectele acestora şi reducerea predictibilităţii fiscale ar putea influenţa negativ pe termen mediu
şi lung atât climatul investiţional, cât şi competitivitatea ţării şi a companiilor", se mai arată în comunicatul remis de
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. Investitorii germani critică destul de dur şi acuzaţiile repetate
aduse de Executiv multinaţionalelor, arătând că o distincţie între companiile româneşti şi cele cu capital străin nu
corespunde spiritului unei economii globalizate, pentru că acestea din urmă fac parte din economia reală a ţării,
respectă legile şi au o contribuţie decisivă în dezvoltarea României şi creşterea competitivităţii. „Consideraţiile
împotriva capitalului străin contravin nu doar scopului Guvernului României de a atrage în continuare investiţii
străine, dar astfel de acuzaţii generalizate şi nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei
româneşti", se mai arată în sursa citată. În România sunt active aproximativ 7.500 de companii germane sau cu
capital german, majoritatea în Bucureşti şi în Timiş, Sibiu, Braşov şi Cluj, cu un total de peste 250.000 de angajaţi.
Investiţiile germane în România depăşeau la sfârşitul lui 2016 9,2 miliarde de euro, iar relaţia economică românogermană este în continuă expansiune: exporturile în Germania au însumat în primele şase luni ale anului în curs 7,2
mld. EUR (+18,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut), importurile au crescut la 7,3 mld. EUR (+7,9%). Germania
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rămâne de departe cel mai important partener economic şi comercial (23,1% din totalul exporturilor şi 19,9% din
importuri).

#SalariileRomânilor | Germania: Încrederea companiilor noastre, pe punctul de a se
pierde
Sursa: http://www.libertatea.ro/
Keywords: Germania
14.11.2017 18:19:00vezi articolul
Companiile germane din România critică în termeni neobișnuit de duri noile măsuri fiscale ale guvernului PSD-ALD.
Firmele spun că sunt pe punctul să-și piardă încrederea și că angajații lor au ”un profund sentiment de nesiguranță”.
Germania este nemulțumită și de atacurile la adresa multinaționalelor sunt contraproductive și periclitează
investițiile străine în țara noastră. Camera de Comerț și Industrie Româno Germană (AHK România) susține că a luat
la cunoștință ,,cu mare îngrijorare” că modificările Codului Fiscal au fost publicate în Monitorul Oficial și urmează să
intre în vigoare la începutul anului 2018. Firmele germane spun că au simțit nevoia să ,,sublinieze încă o dată
pericolele pe care le reprezintă adoptarea acestor măsuri în forma actuală”, potrivit unui comunicat remis Libertatea
de către Amabasada Germaniei. ,,AHK România a subliniat în nenumărate rânduri că predictibilitatea, stabilitatea,
transparența și statul de drept sunt deosebit de importante pentru a menține încrederea în România ca
amplasament investițional. Modul în care noile măsuri fiscale au fost comunicate insuflă, atât în rândul companiilor
germane cât și al angajaților acestora, un profund sentiment de nesiguranță. Astfel, companiile se tem de costuri
suplimentare, mai ales pentru companiile care desfășoară activități în domeniul IT, dar există şi incertitudini legate
de planificarea și realizarea viitoarelor politici fiscale. În plus, pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea acestor
măsuri, având în vedere necesitatea ajustării costurilor”, arată comunicatul ambasadei. Companiile germane din
România sunt de părere că noile măsuri ar putea influența negativ pe termen mediu și lung atât climatul
investițional, cât și competitivitatea țării și a companiilor. Reproșuri pentru atacurile în serie la adresa
multinaționalelor Companiile germane spun că afirmațiile negative la adresa multinaționalelor, precum cele ale
premierului Mihai Tudose, ,,contravin nu doar scopului Guvernului României de a atrage în continuare investiții
străine, dar astfel de acuzații generalizate și nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei
românești.” ”Companiile germane sunt parte integrantă a economiei românești și respectă legile țării. 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”, spune AHK. Sfatul germanilor: investiți în educație! ,,Este necesar ca
autoritățile din România și factorii de decizie să ia măsurile necesare în ce privește dezvoltarea învățământului
profesional, pentru că mediul de afaceri german suferă foarte tare din cauza lipsei forţei de muncă. Mai ales în
industria producătoare, în care activează numeroase companii germane, este imperios nevoie de personal calificat.
De la un an la altul, companiile germane se plâng tot mai mult de lipsa de personal. AHK România solicită aşadar
Guvernului să mărească investiţiile în domenii cheie precum educaţie şi infrastructură în mod considerabil şi să
intensifice modernizarea administraţiei”, mai arată firmele germane. Ponderea investițiilor germane în România, în
cifre Companiile germane din România se numără printre din cei mai mari și serioși angajatori. Circa 7.500 de
companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România, majoritatea fiind în București și în județele
Timiș, Sibiu, Brașov și Cluj. Acestea au contribuit în ultimii ani decisiv la crearea și asigurarea de locuri de muncă în
România – conform estimărilor noastre aceste companii au peste 250.000 de angajați. Companiile germane au
investit în ultimii 25 de an continuu și pe termen lung în România. Investițiile germane în România se ridică la peste
9,2 mld. EUR (la sfârșitul anului 2016). Relațiile economice bilaterale au continuat să crească puternic și în prima
jumătate a acestui an. Exporturile în Germania au însumat în primele șase luni ale anului în curs 7,2 mld. EUR
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(+18,2% față de aceeași perioadă a anului trecut), importurile au crescut la 7,3 mld. EUR (+7,9%). Germania rămâne
de departe cel mai important partener economic și comercial (23,1% din totalul exporturilor și 19,9% din importuri).

AKH România: Noile măsuri fiscale periclitează România ca amplasament investițional
Sursa: http://www.euractiv.ro/
Keywords: Germania
14.11.2017 19:24:52vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană atrage atenţia că încrederea companiilor germane este în pericol
de a fi pierdută "Cu mare îngrijorare am luat la cunoștință faptul că modificările din Codul Fiscal, anunțate de
Guvern, au fost publicate în Monitorul Oficial și urmează să intre în vigoare la începutul anului 2018. Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), în calitate de reprezentanță oficială a economiei germane în
România și de cea mai mare asociație economică ce reprezintă interesele a circa 600 de companii membre, dorește
să sublinieze încă o dată pericolelepe care le reprezintă adoptarea acestor măsuri în forma actuală", se arată într-un
comunicat al AHK România. Aceasta reaminteşte că "predictibilitatea, stabilitatea,transparența și statul de drept
sunt deosebit de importante pentru a menține încrederea înRomânia ca amplasament investițional". "Modul în care
noile măsuri fiscale au fost comunicate insuflă, atât în rândul companiilor germane cât și al angajaților acestora, un
profund sentiment de nesiguranță. Astfel, companiile se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile
care desfășoară activități în domeniul IT, dar există şi incertitudini legate de planificarea și realizarea viitoarelor
politici fiscale. În plus, pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea acestor măsuri, având în vedere necesitatea
ajustării costurilor. În principiu astfel de măsuri structurale, atât de importante, care au repercusiuni asupra întregii
economii și asupra populației, nu ar trebui să fie adoptate decât în baza unor studii de impact serioase și în cadrul
unui dialog intens și real între Guvern și mediul de afaceri", susţine AHK România. Companiile germane dinRomânia
sunt de părere că măsurile "ce urmează a fi aplicate într-un timp atât de scurt, efectele acestora și reducerea
predictibilității fiscale ar putea influența negativ pe termen mediu și lung atât climatul investițional, cât și
competitivitatea țării și a companiilor". Subliniind contribuţia companiilor germane la crearea și asigurarea de locuri
de muncă în România, Camea de Comerţ spune că, urmare a repetatelor afirmaţii negative la adresa companiilor cu
capital străin din România, "a face o deosebire între companiile românești și cele străine sau multinaționale nu
corespunde spiritului unei economii globalizate". "Considerațiile împotriva capitalului străin contravin nu doar
scopului Guvernului României de a atrage în continuare investiții străine, dar astfel de acuzații generalizate și
nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei românești.Este necesar ca autoritățile din
România și factorii de decizie să ia măsurile necesare în ce privește dezvoltarea învățământului profesional, pentru
că mediul de afaceri german suferă foarte tare din cauza lipsei forţei de muncă. Mai ales în industria producătoare,
în care activează numeroase companii germane, este imperios nevoie de personal calificat. De la unan la altul,
companiile germane se plâng tot mai mult de lipsa de personal. AHK România solicită aşadar Guvernului să mărească
investiţiile în domenii cheie precum educaţie şi infrastructură în mod considerabil şi să intensifice modernizarea
administraţiei", se arată în comunicat. Background Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)
este reprezentanța oficială a economiei germane și, totodată, cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din
România. AHK România aparține, alături de Camerele de comerț și industrie germane (IHK), rețelei globale a
Camerelor de comerț germane bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie din
Germania (DIHK). Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, înființată în 2002, numără în jur de 600 de
firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe.

Noile măsuri fiscale periclitează România ca amplasament investiţional
Sursa: http://www.curierulnational.ro/
Keywords: Germania
14.11.2017 18:12:10vezi articolul
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Încrederea companiilor germane, în pericol de a se pierde Cu mare îngrijorare am luat la cunoştinţă faptul că
modificările din Codul Fiscal, anunţate de Guvern, au fost publicate în Monitorul Oficial şi urmează să intre în vigoare
la începutul anului 2018. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), în calitate de
reprezentanţă oficială a economiei germane în România şi de cea mai mare asociaţie economică ce reprezintă
interesele a circa 600 de companii membre, doreşte să sublinieze încă o dată pericolele pe care le reprezintă
adoptarea acestor măsuri în forma actuală. AHK România a subliniat în nenumărate rânduri că predictibilitatea,
stabilitatea, transparenţa şi statul de drept sunt deosebit de importante pentru a menţine încrederea în România ca
amplasament investiţional. Modul în care noile măsuri fiscale au fost comunicate insuflă, atât în rândul companiilor
germane cât şi al angajaţilor acestora, un profund sentiment de nesiguranţă. Astfel, companiile se tem de costuri
suplimentare, mai ales pentru companiile care desfăşoară activităţi în domeniul IT, dar există şi incertitudini legate
de planificarea şi realizarea viitoarelor politici fiscale. În plus, pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea acestor
măsuri, având în vedere necesitatea ajustării costurilor. În principiu astfel de măsuri structurale, atât de importante,
care au repercusiuni asupra întregii economii şi asupra populaţiei, nu ar trebui să fie adoptate decât în baza unor
studii de impact serioase şi în cadrul unui dialog intens şi real între Guvern şi mediul de afaceri. Companiile germane
din România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un timp atât de scurt, efectele acestora şi
reducerea predictibilităţii fiscale ar putea influenţa negativ pe termen mediu şi lung atât climatul investiţional, cât şi
competitivitatea ţării şi a companiilor. Companiile germane din România se numără printre din cei mai mari şi serioşi
angajatori. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România, majoritatea fiind
în Bucureşti şi în judeţele Timiş, Sibiu, Braşov şi Cluj. Acestea au contribuit în ultimii ani decisiv la crearea şi
asigurarea de locuri de muncă în România - conform estimărilor noastre, aceste companii au peste 250.000 de
angajaţi. Companiile germane au investit în ultimii 25 de an continuu şi pe termen lung în România. Investiţiile
germane în România se ridică la peste 9,2 mld. euro (la sfârşitul anului 2016). Relaţiile economice bilaterale au
continuat să crească puternic şi în prima jumătate a acestui an. Exporturile în Germania au însumat în primele şase
luni ale anului în curs 7,2 mld. euro (+18,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut), importurile au crescut la 7,3
mld. euro (+7,9%). Germania rămâne de departe cel mai important partener economic şi comercial (23,1% din
totalul exporturilor şi 19,9% din importuri). Datorită repetatelor afirmaţii negative la adresa companiilor cu capital
străin din România, dorim să menţionăm că a face o deosebire între companiile româneşti şi cele străine sau
multinaţionale nu corespunde spiritului unei economii globalizate. Companiile germane sunt parte integrantă a
economiei româneşti şi respectă legile ţării. 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. Efectele pozitive ale
investiţiilor străineau fost demonstrate în diverse studii care au demonstrat că în regiunile unde nivelul investiţiilor
străine este ridicat şi mediul antreprenorial românesc se dezvoltă bine. Consideraţiile împotriva capitalului străin
contravin nu doar scopului Guvernului României de a atrage în continuare investiţii străine, dar astfel de acuzaţii
generalizate şi nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei româneşti. Este necesar ca
autorităţile din România şi factorii de decizie să ia măsurile necesare în ce priveşte dezvoltarea învăţământului
profesional, pentru că mediul de afaceri german suferă foarte tare din cauza lipsei forţei de muncă. Mai ales în
industria producătoare, în care activează numeroase companii germane, este imperios nevoie de personal calificat.
De la un an la altul, companiile germane se plâng tot mai mult de lipsa de personal. AHK România solicită aşadar
Guvernului să mărească investiţiile în domenii-cheie precum educaţie şi infrastructură în mod considerabil şi să
intensifice modernizarea administraţiei. În calitate de actor activ în cadrul comunităţii de business şi prin activităţile
constructive şi bazate pe experienţa practică pe care le desfăşurăm în cadrul grupurilor de lucru pe diverse teme,
AHK România îşi aduce contribuţia la îmbunătăţirea şi dezvoltarea condiţiilor de afaceri şi de investiţii în România,
dar şi la consolidarea relaţiilor comerciale bilaterale. AHK România rămâne un partener de încredere pentru
ministerele şi autorităţile din România şi este deschisă pentru un dialog constructiv.
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Noile măsuri fiscale periclitează România ca amplasament investiţional
Sursa: http://www.bursa.ro/
Keywords:
14.11.2017 20:08:54vezi articolul
Companiile germane din ţara noastră sunt de părere că măsurile fiscale, recent adoptate, efectele acestora şi
reducerea predictibilităţii fiscale riscă să influenţeze negativ pe termen mediu şi lung atât climatul investiţional, cât şi
competitivitatea ţării şi a companiilor, informează Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România),
prin intermediul unui comunicat de presă. "AHK România a subliniat în nenumărate rânduri că predictibilitatea,
stabilitatea, transparenţa şi statul de drept sunt deosebit de importante pentru a menţine încrederea în România ca
amplasament investiţional. Modul în care noile măsuri fiscale au fost comunicate insuflă, atât în rândul companiilor
germane cât şi al angajaţilor acestora, un profund sentiment de nesiguranţă. Astfel, companiile se tem de costuri
suplimentare, mai ales pentru companiile care desfăşoară activităţi în domeniul IT, dar există şi incertitudini legate
de planificarea şi realizarea viitoarelor politici fiscale. În plus, pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea acestor
măsuri, având în vedere necesitatea ajustării costurilor. În principiu astfel de măsuri structurale, atât de importante,
care au repercusiuni asupra întregii economii şi asupra populaţiei, nu ar trebui să fie adoptate decât în baza unor
studii de impact serioase şi în cadrul unui dialog intens şi real între Guvern şi mediul de afaceri. Companiile germane
din România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un timp atât de scurt, efectele acestora şi
reducerea predictibilităţii fiscale ar putea influenţa negativ pe termen mediu şi lung atât climatul investiţional, cât şi
competitivitatea ţării şi a companiilor", se precizează în documentul citat.
De asemenea, reprezentanţii
investitorilor menţionează că a face o deosebire între companiile româneşti şi cele străine sau multinaţionale nu
corespunde spiritului unei economii globalizate.
"Companiile germane sunt parte integrantă a economiei
româneşti şi respectă legile ţării. 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. Efectele pozitive ale investiţiilor
străine au fost demonstrate în diverse studii care au demonstrat că în regiunile unde nivelul investiţiilor străine este
ridicat şi mediul antreprenorial românesc se dezvoltă bine. Consideraţiile împotriva capitalului străin contravin nu
doar scopului Guvernului României de a atrage în continuare investiţii străine, dar astfel de acuzaţii generalizate şi
nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei româneşti", se mai arată în comunicat.

AHK: Noile masuri fiscale pericliteaza Romania ca amplasament investitional
Sursa: http://www.traficmedia.ro/
Keywords: AHK Romania, Germania, Invatamantului profesional
14.11.2017 16:37:59vezi articolul
Companiile germane pe care sa-si piarda increderea in Romania, dupa ce modificarile din Codul Fiscal, anuntate de
Guvern, au fost publicate in Monitorul Oficial si urmeaza sa intre in vigoare la inceputul anului 2018. Potrivit unui
comunicat remis de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania), adoptarea acestor masuri in
forma actuala reprezinta un pericol pentru climatul investitional din Romania. „AHK Romania a subliniat in
nenumarate randuri ca predictibilitatea, stabilitatea, transparenta si statul de drept sunt deosebit de importante
pentru a mentine increderea in Romania ca amplasament investitional. Modul in care noile masuri fiscale au fost
comunicate insufla, atat in randul companiilor germane cat si al angajatilor acestora, un profund sentiment de
nesiguranta. Astfel, companiile se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile care desfasoara activitati
in domeniul IT, dar exista si incertitudini legate de planificarea si realizarea viitoarelor politici fiscale. In plus, pentru
mediul de afaceri nu este clara utilitatea acestor masuri, avand in vedere necesitatea ajustarii costurilor. In principiu
astfel de masuri structurale, atat de importante, care au repercusiuni asupra intregii economii si asupra populatiei,
nu ar trebui sa fie adoptate decat in baza unor studii de impact serioase si in cadrul unui dialog intens si real intre
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Guvern si mediul de afaceri. Companiile germane din Romania sunt de parere ca masurile ce urmeaza a fi aplicate
intr-un timp atat de scurt, efectele acestora si reducerea predictibilitatii fiscale ar putea influenta negativ pe termen
mediu si lung atat climatul investitional, cat si competitivitatea tarii si a companiilor“, se arata in comunicatul AHK.
Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active in Romania, majoritatea fiind in Bucuresti
si in judetele Timis, Sibiu, Brasov si Cluj. Potrivit Camerei de Comert Romano-Germane, acestea au contribuit in
ultimii ani decisiv la crearea si asigurarea de locuri de munca in Romania, avand un total, estimat de AHK, de peste
250.000 de angajati. Investitiile germane in Romania se ridica la peste 9,2 mld. EUR (la sfarsitul anului 2016). Relatiile
economice bilaterale au continuat sa creasca puternic si in prima jumatate a acestui an. Exporturile in Germania au
insumat in primele sase luni ale anului in curs 7,2 mld. EUR (+18,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut),
importurile au crescut la 7,3 mld. EUR (+7,9%). Germania ramane cel mai important partener economic si comercial
(23,1% din totalul exporturilor si 19,9% din importuri). „Datorita repetatelor afirmatii negative la adresa companiilor
cu capital strain din Romania, dorim sa mentionam ca a face o deosebire intre companiile romanesti si cele straine
sau multinationale nu corespunde spiritului unei economii globalizate. Companiile germane sunt parte integranta a
economiei romanesti si respecta legile tarii. Ele sunt totodata bine integrate in sistemele nationale, regionale, locale
si realizeaza o contributie decisiva la valoarea adaugata bruta, dar si la cresterea competitivitatii prin transferul de
know-how. Aceste companii investesc intens in formarea angajatilor, in cercetare si dezvoltare, deseori in colaborare
cu institutii de cercetare nationale, dar si in dezvoltarea tehnologica a companiei. Efectele pozitive ale investitiilor
straine au fost demonstrate in diverse studii care au demonstrat ca in regiunile unde nivelul investitiilor straine este
ridicat si mediul antreprenorial romanesc se dezvolta bine. Consideratiile impotriva capitalului strain contravin nu
doar scopului Guvernului Romaniei de a atrage in continuare investitii straine, dar astfel de acuzatii generalizate si
nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei romanesti“, mai arata sursa citata. AHK atrage
atentia si asupra lipsei fortei de munca calificata, adaugand ca autoritatile si factorii de decizie trebuie sa ia masurile
necesare in ce priveste dezvoltarea invatamantului profesional, pentru ca mediul de afaceri german sufera foarte
tare din cauza lipsei fortei de munca. Mai ales in industria producatoare, in care activeaza numeroase companii
germane, este imperios nevoie de personal calificat. „AHK Romania solicita asadar Guvernului sa mareasca
investitiile in domenii cheie precum educatie si infrastructura in mod considerabil si sa intensifice modernizarea
administratiei.“

Noile măsuri fiscale periclitează România ca amplasament investițional
Sursa: http://legalmagazin.ro/
Keywords: Germania
14.11.2017 21:51:00vezi articolul
Punct de vedere Încrederea companiilor germane în pericol de a se pierde Cu mare îngrijorare am luat la cunoștință
faptul că modificările din Codul Fiscal, anunțate de Guvern, au fost publicate în Monitorul Oficial și urmează să intre
în vigoare la începutul anului 2018. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), în calitate de
reprezentanță oficială a economiei germane în România și de cea mai mare asociație economică ce reprezintă
interesele a circa 600 de companii membre, dorește să sublinieze încă o dată pericolele pe care le reprezintă
adoptarea acestor măsuri în forma actuală. AHK România a subliniat în nenumărate rânduri că predictibilitatea,
stabilitatea, transparența și statul de drept sunt deosebit de importante pentru a menține încrederea în România ca
amplasament investițional. Modul în care noile măsuri fiscale au fost comunicate insuflă, atât în rândul companiilor
germane cât și al angajaților acestora, un profund sentiment de nesiguranță. Astfel, companiile se tem de costuri
suplimentare, mai ales pentru companiile care desfășoară activități în domeniul IT, dar există şi incertitudini legate
de planificarea și realizarea viitoarelor politici fiscale. În plus, pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea acestor
măsuri, având în vedere necesitatea ajustării costurilor. În principiu astfel de măsuri structurale, atât de importante,
care au repercusiuni asupra întregii economii și asupra populației, nu ar trebui să fie adoptate decât în baza unor
studii de impact serioase și în cadrul unui dialog intens și real între Guvern și mediul de afaceri. Companiile germane
din România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un timp atât de scurt, efectele acestora și
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reducerea predictibilității fiscale ar putea influența negativ pe termen mediu și lung atât climatul investițional, cât și
competitivitatea țării și a companiilor. Companiile germane din România se numără printre din cei mai mari și serioși
angajatori. Circa 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, sunt active în România, majoritatea fiind
în București și în județele Timiș, Sibiu, Brașov și Cluj. Acestea au contribuit în ultimii ani decisiv la crearea și
asigurarea de locuri de muncă în România – conform estimărilor noastre aceste companii au peste 250.000 de
angajați. Companiile germane au investit în ultimii 25 de an continuu și pe termen lung în România. Investițiile
germane în România se ridică la peste 9,2 mld. EUR (la sfârșitul anului 2016). Relațiile economice bilaterale au
continuat să crească puternic și în prima jumătate a acestui an. Exporturile în Germania au însumat în primele șase
luni ale anului în curs 7,2 mld. EUR (+18,2% față de aceeași perioadă a anului trecut), importurile au crescut la 7,3
mld. EUR (+7,9%). Germania rămâne de departe cel mai important partener economic și comercial (23,1% din totalul
exporturilor și 19,9% din importuri). Datorită repetatelor afirmaţii negative la adresa companiilor cu capital străin din
România, dorim să menționăm că a face o deosebire între companiile românești și cele străine sau multinaționale nu
corespunde spiritului unei economii globalizate. Companiile germane sunt parte integrantă a economiei românești și
respectă legile țării. 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. Efectele pozitive ale investițiilor străine au fost
demonstrate în diverse studii care au demonstrat că în regiunile unde nivelul investiţiilor străine este ridicat şi
mediul antreprenorial românesc se dezvoltă bine. Considerațiile împotriva capitalului străin contravin nu doar
scopului Guvernului României de a atrage în continuare investiții străine, dar astfel de acuzații generalizate și
nedovedite sunt total contraproductive pentru dezvoltarea economiei românești. Este necesar ca autoritățile din
România și factorii de decizie să ia măsurile necesare în ce privește dezvoltarea învățământului profesional, pentru
că mediul de afaceri german suferă foarte tare din cauza lipsei forţei de muncă. Mai ales în industria producătoare,
în care activează numeroase companii germane, este imperios nevoie de personal calificat. De la un an la altul,
companiile germane se plâng tot mai mult de lipsa de personal. AHK România solicită aşadar Guvernului să mărească
investiţiile în domenii cheie precum educaţie şi infrastructură în mod considerabil şi să intensifice modernizarea
administraţiei. În calitate de actor activ în cadrul comunității de business și prin activităţile constructive şi bazate pe
experienţa practică pe care le desfăşurăm în cadrul grupurilor de lucru pe diverse teme, AHK România își aduce
contribuția la îmbunătățirea și dezvoltarea condițiilor de afaceri și de investiții în România, dar și la consolidarea
relațiilor comerciale bilaterale. AHK România rămâne un partener de încredere pentru ministerele și autoritățile din
România şi este deschisă pentru un dialog constructiv. Despre Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și
totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România. AHK România aparține, alături de Camerele de
comerț și industrie germane (IHK), rețelei globale a Camerelor de comerț germane bilaterale, reunite sub umbrela
Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie din Germania (DIHK). Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană,
înființată în 2002, numără în jur de 600 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru
networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le
organizează, AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată
partener al firmelor românești interesate de piața germană. În România AHK se implică activ în implementarea
sistemului dual de învățământ după model german și a înființat platforma GreenTech econet romania, cât și o Curte
Permanentă de Arbitraj. Mai multe informații găsiți în pagina de internet: www.ahkrumaenien.ro . Ne găsiţi de
asemenea în Social Media, pe Facebook şi LinkedIn/ahkromania.

Ziare pe net Anastasiu (AHK): Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de predictibitate a
fiscalității, ceea ce este mult mai grav
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Mediul de nu se plânge de nivelul fiscalității din România, ci de lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal, ceea ce este
mult mai grav, a declarat, marți, președintele Camerei de Comerț Româno-Germane (AHK), Dragoș Anastasiu, într-o
conferință de presă. "Punând logica la contribuție, investitorii au nevoie de câteva condiții să facă pașii spre investiții.
Prima este forța de muncă, a doua este să găsească un cadru fiscal atractiv, întrucât investițiile sunt făcute pentru a
face profit. Totodată, ei trebuie să aibă încredere în mediul în...

Anastasiu (AHK): Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de predictibitate a fiscalității,
ceea ce este mult mai grav
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords: Germania
14.11.2017 13:06:08vezi articolul
Mediul de afaceri nu se plânge de nivelul fiscalității din România, ci de lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal, ceea
ce este mult mai grav, a declarat, marți, președintele Camerei de Comerț Româno-Germane (AHK), Dragoș Anastasiu,
într-o conferință de presă. "Punând logica la contribuție, investitorii au nevoie de câteva condiții să facă pașii spre
investiții. Prima este forța de muncă, a doua este să găsească un cadru fiscal atractiv, întrucât investițiile sunt făcute
pentru a face profit. Totodată, ei trebuie să aibă încredere în mediul în care investesc", a spus Anastasiu. În opinia sa,
alte domenii foarte importante la care se uită investitorii sunt infrastructura și sectoarele de sănătate și educație.
"Ce vedem acum în România nu transmite neapărat cele mai bune semnale în ceea ce privește încrederea. Aceasta
vine din predictibilitate, din semnalele verbale și non-verbale cu privire la investitorii străini, la multinaționale, la
bănci, la cei care fac economia să se dezvolte", a arătat oficialul AHK. Potrivit acestuia, România este o țară foarte
atractivă și are un potențial de creștere extraordinar. "România poate crește cu 10% pe an în următorii câțiva ani,
gândiți-vă câte putem face doar din turism. Dacă nu, investitorii își vor căuta alte drumuri. Sunt patru milioane de
cetățeni români care au găsit drumul spre alte țări. Investitorii de aici nu doresc să plece, ci să rămână, să se dezvolte
aici și să chemăm și pe alții alături de noi. Dar avem nevoie de acest cadru general, un cadru care în momentul de
față este tulburat și în care cred din toată inima mea că trebuie să se liniștească, să tragă aer în piept, să se
liniștească, să se calmeze, să revină la dialog real și în felul acesta semnalul către investitori va fi unul pozitiv", a mai
spus Anastasiu. El a susținut că România nu este departe de a-și valorifica potențialul senzațional, însă pentru
aceasta este nevoie ca toată lumea să se așeze la dialog. "Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de predictibilitate
a fiscalității, ceea ce este mult mai grav", a ținut el să sublinieze. Potrivit unui comunicat al Camerei de Comerț și
Industrie Româno-Germane, remis, de asemenea, luni, investitorii nemți au luat cunoștință cu mare îngrijorare de
modificările din Codul fiscal, care vor intra în vigoare la începutul anului 2018, precizând că doresc să sublinieze încă
o dată pericolele pe care le reprezintă adoptarea acestor măsuri în forma actuală. "AHK România a subliniat în
nenumărate rânduri că predictibilitatea, stabilitatea, transparența și statul de drept sunt deosebit de importante
pentru a menține încrederea în România că amplasament investițional. Modul în care noile măsuri fiscale au fost
comunicate insuflă, atât în rândul companiilor germane, cât și al angajaților acestora, un profund sentiment de
nesiguranță. Astfel, companiile se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru cele care desfășoară activități în
domeniul IT , dar există și incertitudini legate de planificarea și realizarea viitoarelor politici fiscale", spun
reprezentanții companiilor germane. În plus, pentru mediul de afaceri nu este clară utilitatea acestor măsuri, având
în vedere necesitatea ajustării costurilor. "În principiu astfel de măsuri structurale, atât de importante, care au
repercusiuni asupra întregii economii și asupra populației, nu ar trebui să fie adoptate decât în baza unor studii de
impact serioase și în cadrul unui dialog intens și real între Guvern și mediul de afaceri. Companiile germane din
România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un timp atât de scurt, efectele acestora și reducerea
predictibilității fiscale ar putea influența negativ pe termen mediu și lung atât climatul investițional, cât și
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competitivitatea țării și a companiilor", se mai arată în comunicat. Membrii AHK au adăugat că investițiile străine au
un rol esențial în dezvoltarea unei țări. "Din cauza repetatelor afirmații negative la adresa companiilor cu capital
străin din România, dorim să menționăm că a face o deosebire între companiile românești și cele străine sau
multinaționale nu corespunde spiritului unei economii globalizate. Companiile germane sunt parte integrantă a
economiei românești și respectă legile țării. 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", au continuat oficialii companiilor germane. Germania este cel mai important partener economic și
comercial al României, cu 23,1% din totalul exporturilor și 19,9% din importuri. În România există circa 7.500 de
companii germane sau cu capital german. Investițiile germane în România se ridicau la peste 9,2 miliarde de euro la
sfârșitul anului 2016.

Anastasiu (AHK): Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de predictibitate a fiscalităţii,
ceea ce este mult mai grav
Sursa: http://www.ultimele-stiri.eu/
Keywords:
14.11.2017 13:35:30vezi articolul
Mediul de afaceri nu se plânge de nivelul fiscalităţii din România, ci de lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal, ceea
ce este mult mai grav, a declarat, marţi, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK), Dragoş Anastasiu,
într-o conferinţă de presă. "Punând logica la contribuţie, investitorii au nevoie de câteva condiţii să facă paşii spre
investiţii. Prima este forţa de muncă, a doua este să găsească un cadru fiscal atractiv,... sursa: Capital

Ziare pe net Investitorii germani se plâng de lipsa de predicitibilitate a fiscalităţii:
Companiile se tem de costuri suplimentare
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
14.11.2017 13:36:55vezi articolul
“Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de predictibilitate a fiscalităţii, ceea ce este mult mai grav”, a spus Dragoş
Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK), într-o conferinţă de presă. Acesta a subliniat
că, pentru a putea face investiţii, oamenii de au nevoie de doar câteva condiţii. Prima este forţa de muncă, a doua
este să găsească un cadru fiscal atractiv. Pentru a putea investi, oamenii de trebuie însă să aibă încredere în mediul
în care-şi vor plasa banii, a explicat Anastasiu. În...

Companiile germane atenționează Guvernul: Noile măsuri fiscale periclitează România ca
amplasament investițional, încrederea investitorilor germani - în pericol de a se pierde
Sursa: http://www.feedler.ro/
Keywords: Germania
14.11.2017 14:13:08vezi articolul
Noile măsuri fiscale anunțate de Guvern, care vor intra în vigoare la începutul anului viitor, vor influența negativ
climatul investițional în România, iar companiile germane, cu peste 250.000 de angajați pe plan local și investiții de
peste 9 miliarde euro, și-ar putea pierde încrederea în mediul în care investesc, transmite Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană. Germania este de mai mu...
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Dragoș Anastasiu, președintele AHK: Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de
predictibitate a fiscalității
Sursa: http://www.infolegal.ro/
Keywords:
14.11.2017 15:55:55vezi articolul
| Mediul de afaceri nu se plânge de nivelul fiscalității din România, ci de lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal, ceea
ce este mult mai grav, a declarat, marți, președintele Camerei de Comerț Româno-Germane (AHK), Dragoș Anastasiu,
într-o conferință de presă. „Punând logica la contribuție, investitorii au nevoie de câteva condiții să facă pașii spre
investiții. Prima este forța de muncă, a doua este să găsească un cadru fiscal atractiv, întrucât investițiile sunt făcute
pentru a face profit. Totodată, ei trebuie să aibă încredere în mediul în care investesc”, a spus Anastasiu. În opinia sa,
alte domenii foarte importante la care se uită investitorii sunt infrastructura și sectoarele de sănătate și educație.
„Ce vedem acum în România nu transmite neapărat cele mai bune semnale în ceea ce privește încrederea. Aceasta
vine din predictibilitate, din semnalele verbale și non-verbale cu privire la investitorii străini, la multinaționale, la
bănci, la cei care fac economia să se dezvolte”, a arătat oficialul AHK.

Investitorii germani, îngrijorați de țopăiala fiscală
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords: Germania
14.11.2017 16:08:50vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germane este îngrijorată de modificările din Codul fiscal, care vor intra în
vigoare la începutul anului 2018. Adoptarea acestor măsuri în forma actuală este periculoasă. "AHK România a
subliniat în nenumărate rânduri că predictibilitatea, stabilitatea, transparența și statul de drept sunt deosebit de
importante pentru a menține încrederea în România că amplasament investițional. Modul în care noile măsuri fiscale
au fost comunicate insuflă, atât în rândul companiilor germane, cât și al angajaților acestora, un profund sentiment
de nesiguranță. Astfel, companiile se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru cele care desfășoară activități în
domeniul IT , dar există și incertitudini legate de planificarea și realizarea viitoarelor politici fiscale", spun
reprezentanții companiilor germane, într-un comunicat de presă remis marți. În plus, pentru mediul de afaceri nu
este clară utilitatea acestor măsuri, având în vedere necesitatea ajustării costurilor. "În principiu astfel de măsuri
structurale, atât de importante, care au repercusiuni asupra întregii economii și asupra populației, nu ar trebui să fie
adoptate decât în baza unor studii de impact serioase și în cadrul unui dialog intens și real între Guvern și mediul de
afaceri. Companiile germane din România sunt de părere că măsurile ce urmează a fi aplicate într-un timp atât de
scurt, efectele acestora și reducerea predictibilității fiscale ar putea influența negativ pe termen mediu și lung atât
climatul investițional, cât și competitivitatea țării și a companiilor", se mai arată în comunicat. Membrii AHK au
adăugat că investițiile străine au un rol esențial în dezvoltarea unei țări. "Din cauza repetatelor afirmații negative la
adresa companiilor cu capital străin din România, dorim să menționăm că a face o deosebire între companiile
românești și cele străine sau multinaționale nu corespunde spiritului unei economii globalizate. Companiile germane
sunt parte integrantă a economiei românești și respectă legile țării. 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", au continuat oficialii companiilor germane. Germania este un
important partener economic și comercial al României, cu 23,1% din totalul exporturilor și 19,9% din importuri. În
România există circa 7.500 de companii germane sau cu capital german. Investițiile germane în România se ridicau la
peste 9,2 miliarde de euro la sfârșitul anului 2016.

Investitori: Ne temem de cresterea costurilor, mai ales in IT, din cauza modificarilor
fiscale
27

Sursa: http://www.feedler.ro/
Keywords: AHK Romania
14.11.2017 16:27:54vezi articolul
Investitorii grupati in Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) au "luat la cunostinta cu mare
ingrijorare" despre modificarile la Codul Fiscal anuntate de Guvern si se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru
companiile care desfasoara activitati in domeniul IT, dar exista si incertitudini legate de planificarea si realizarea
viitoarelor politici fiscale, a informat mart...

Companiile germane atentioneaza Guvernul: Noile masuri fiscale pericliteaza Romania ca
amplasament investitional, increderea investitorilor germani - in pericol de a se pierde
Sursa: http://i-stiri.ro/
Keywords: Germania
14.11.2017 17:16:47vezi articolul
Companiile germane atentioneaza Guvernul: Noile masuri fiscale pericliteaza Romania ca amplasament investitional,
increderea investitorilor germani - in pericol de a se pierde Noile masuri fiscale anuntate de Guvern, care vor intra in
vigoare la inceputul anului viitor, vor influenta negativ climatul investitional in Romania, iar companiile germane, cu
peste 250.000 de angajati pe plan local si investitii de peste 9 miliarde euro, si-ar putea pierde increderea in mediul
in care investesc, transmite Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. Germania este de mai multi ani cel
mai important partener economic si comercial al Romaniei. Sursa

Investitori: Ne temem de cresterea costurilor, mai ales in IT, din cauza modificarilor
fiscale
Sursa: http://i-stiri.ro/
Keywords: AHK Romania
14.11.2017 17:17:55vezi articolul
Investitori: Ne temem de cresterea costurilor, mai ales in IT, din cauza modificarilor fiscale Investitorii grupati in
Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) au "luat la cunostinta cu mare ingrijorare" despre
modificarile la Codul Fiscal anuntate de Guvern si se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile care
desfasoara activitati in domeniul IT, dar exista si incertitudini legate de planificarea si realizarea viitoarelor politici
fiscale, a informat marti AHK, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro. Sursa

AHK warns: “Fiscal revolution” affects the investments. Lack of predictability, the key
issue
Sursa: http://www.feedler.ro/
Keywords: AHK Romania, Dragos Anastasiu
14.11.2017 18:15:14vezi articolul
The way the new tax measures taken by the Government have been communicated creates a sense of uncertainty
among German companies, given that companies are afraid of extra costs, especially for IT companies, but there are
also uncertainties about planning and implementing future fiscal policies. Dragos Anastasiu, President of the
German-Romanian Chamber of Commerce and Industry (AHK Romania) po...

Companiile germane din Romania contesta noile masuri fiscale ale Guvernului
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Sursa: http://i-ziare.ro/
Keywords: AHK Romania
14.11.2017 18:52:42vezi articolul
Masurile fiscale luate de Guvern genereaza un sentiment de nesiguranta si ar putea influenta negativ climatul
investitional, dar si competitivitatea tarii, a anuntat marti Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK
Romania).

Companiile germane din Romania contesta noile masuri fiscale ale Guvernului
Sursa: http://index-stiri.ro/
Keywords: AHK Romania
14.11.2017 19:06:10vezi articolul
Masurile fiscale luate de Guvern genereaza un sentiment de nesiguranta si ar putea influenta negativ climatul
investitional, dar si competitivitatea tarii, a anuntat marti Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK
Romania).

Companiile germane din Romania contesta noile masuri fiscale ale Guvernului
Sursa: http://i-stiri.ro/
Keywords: AHK Romania
14.11.2017 21:27:02vezi articolul
Companiile germane din Romania contesta noile masuri fiscale ale Guvernului Masurile fiscale luate de Guvern
genereaza un sentiment de nesiguranta si ar putea influenta negativ climatul investitional, dar si competitivitatea
tarii, a anuntat marti Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania). Sursa

”Firmele nu vor avea timp să modifice milioane de contracte ...
Sursa: http://www.facebook.com/RFI.Romania.FM
Keywords: AHK Romania, Dragos Anastasiu
14.11.2017 11:41:33vezi articolul
”Firmele nu vor avea timp să modifice milioane de contracte ale angajaților, iar sistemul electronic care gestionează
aceste contracte cel mai probabil va ceda”, avertizează, la RFI, președintele Camerei de Comerț româno-germane
Dragos Anastasiu - AHK Romania Șeful Camerei de Comerț Româno-Germane: Nu se poate ca un guvern să acuze pe
toată lumea. Își dă cu stângul în dreptul Mediul de afaceri lansează un nou semnal de alarmă cu privire la impactul pe
care îl vor avea modificările fiscale de la 1 ianuarie. ”Firmele nu vor avea timp să modifice milioane de contracte ale
angajaților, iar sistemul electronic care gestionează...

Anastasiu (AHK): Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Agerpres/179844392052888
Keywords:
14.11.2017 13:05:00vezi articolul
Anastasiu (AHK): Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de predictibitate a fiscalității, ceea ce este mult mai grav https://goo.gl/u5JiC6 Anastasiu (AHK): Nu ne plângem de fiscalitate, ci de lipsa de predictibitate a fiscalității, ceea ce
este mult mai grav – AGERPRES Mediul de afaceri nu se plânge de nivelul fiscalității din România, ci de lipsa de
predictibilitate a cadrului fiscal, ceea ce este mult mai grav, a declarat, marți, președintele Camerei de Comerț
Româno-Germane (AHK), Dragoș Anastasiu, într-o conferință de presă.
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Cu mare îngrijorare am luat la cunoștință faptul că modificările ...
Sursa: http://www.facebook.com/DeBizz Magazine
Keywords: AHK Romania
14.11.2017 17:21:17vezi articolul
Cu mare îngrijorare am luat la cunoștință faptul că modificările din Codul Fiscal, anunțate de Guvern, au fost
publicate în Monitorul Oficial și urmează să intre în vigoare la începutul anului 2018. Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană (AHK Romania), în calitate de reprezentanță oficială a economiei germane în România și de cea
mai mare asociație economică ce reprezintă interesele a circa 600 de companii membre, dorește să sublinieze încă o
dată pericolele pe care le reprezintă adoptarea acestor măsuri în forma actuală. Noile măsuri fiscale periclitează
România ca amplasament investițional - DeBizz Încrederea companiilor germane în pericol de a se pierde Cu mare
îngrijorare am luat la cunoștință faptul că modificările din Codul Fiscal, anunțate de Guv

Companiile germane din Romania contesta noile masuri fiscale ale ...
Sursa: http://www.facebook.com/Ziare.com
Keywords: AHK Romania
14.11.2017 17:18:27vezi articolul
Companiile germane din Romania contesta noile masuri fiscale ale Guvernului Masurile fiscale luate de Guvern
genereaza un sentiment de nesiguranta si ar putea influenta negativ climatul investitional, dar si competitivitatea
tarii, a anuntat marti Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania).

Companiile din Camera de Comerț Româno-Germană sunt îngrijorate de atitudinea ...
Sursa: http://www.facebook.com/businesscover
Keywords:
14.11.2017 16:35:23vezi articolul
Companiile din Camera de Comerț Româno-Germană sunt îngrijorate de atitudinea autorităților și au dubii față de
modificarea Codului Fiscal. Companiile germane nu sunt de acord cu modificările Codului Fiscal impuse de guvern
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), asociație economică ce reprezintă interesele a
circa 600 de companii membre, și-a exprimat azi

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germane este îngrijorată de modificările ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Revista-22/130326706994333
Keywords:
14.11.2017 17:15:18vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germane este îngrijorată de modificările din Codul fiscal, care vor intra în
vigoare la începutul anului 2018. Adoptarea acestor măsuri în forma actuală este periculoasă, spun reprezentanții
AHK. Avertismentul Camerei de Comerț Româno-Germană: ”revoluția fiscală” afectează investițiile Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germane este îngrijorată de modificările din Codul fiscal, care vor intra în vigoare la
începutul anului 2018. Adoptarea acestor măsuri în forma actuală este periculoasă.

AHK ROMÂNIA: Noile măsuri fiscale periclitează România ca amplasament investiţional ->http://bursa.ro/l/7j6p5 AHK ...

30

Sursa: http://www.facebook.com/BURSAziarul
Keywords: AHK Romania
14.11.2017 20:48:26vezi articolul
AHK ROMÂNIA: Noile măsuri fiscale periclitează România ca amplasament investiţional -->http://bursa.ro/l/7j6p5
AHK ROMANIA: Noile masuri fiscale pericliteaza Romania ca amplasament investitional Companiile germane din tara
noastra sunt de parere ca masurile fiscale, recent adoptate, efectele acestora si reducerea predictibilitatii fiscale
risca sa influenteze negativ pe termen mediu si lung atat climatul investitional, cat si competitivitatea tarii si a
companiilor, informeaza Camera de Com...

Interviu Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane: Nu se ...
Sursa: http://twitter.com/contabilulro
Keywords: Dragos Anastasiu
14.11.2017 12:05:52vezi articolul
Interviu Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane: Nu se poate ca un guvern sa acuze
pe... https://t.co/L85q6Yso7W

Interviu Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane: Nu se ...
Sursa: http://twitter.com/contabilulro
Keywords: Dragos Anastasiu
14.11.2017 12:27:18vezi articolul
Interviu Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane: Nu se poate ca un…
https://t.co/ptQJU3hkEI

#economie #codfiscal Șeful Camerei de Comerț Româno-Germane: Nu se poate ...
Sursa: http://twitter.com/rfi_romania
Keywords:
14.11.2017 10:37:28vezi articolul
#economie #codfiscal Șeful Camerei de Comerț Româno-Germane: Nu se poate ca un guvern să acuze pe toată
lumea. Își… https://t.co/kPWZyiWXIF

AHK ROMÂNIA: Noile măsuri fiscale periclitează România ca amplasament investiţional ->https://t.co/U088FvsOKD https://t.co/O8t5f52J5N ...
Sursa: http://twitter.com/ZiarulBURSA
Keywords:
14.11.2017 18:48:36vezi articolul
AHK ROMÂNIA: Noile măsuri fiscale periclitează România ca amplasament investiţional -->https://t.co/U088FvsOKD
https://t.co/O8t5f52J5N
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