Proiect de lege: AceÈ™ti romÃ¢ni nu vor mai plÄƒti taxe È
impozite
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Liderul USR, Dan Barna, alÄƒturi de doi senatori USR, a depus un proiect de lege care prevede stimulente pentru românii
care se întorc sÄƒ munceascÄƒ în Å£arÄƒ. Mai precis, programul care ar trebui sÄƒ fie valabil în perioada 2020-2030 stabile
românii care se întorc în Å£arÄƒ vor fi scutiÅ£i, în anumite condiÅ£ii, de plata impozitului pe venit, potrivit Digi24.

?Prin derogare de la prevederile art 58 lit a Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificÄƒrile È™i completÄƒrile
ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2030, foÈ™tii rezidenÈ›i cÄƒrora li se elibereazÄƒ certificat de fost rezi
sunt scutiÈ›i de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din salarii pe care le obÈ›in pe teritoriul României.
ObÈ›inerea veniturilor din salarii pe teritoriul României se dovedeÈ™te prin contractul de muncÄƒ. În perioada 1 ianuarie 20
31 decembrie 2030, foÈ™tii rezidenÈ›i cÄƒrora li s-a eliberat certificat de fost rezident, cota contribuÈ›iei de asigurÄƒri socia
prevÄƒzute la art 138 lit a din Legea nr. 227/2015 din Codul fiscal, se reduce cu 50%. Scutirea se aplicÄƒ pentru jumÄƒtate d
perioada în care foÈ™tii rezidenÈ›i au realizat venituri È™i au achitat contribuÈ›iile obligatorii într-un alt stat, perioadÄƒ mi
aplicare a scutirii fiind de 18 luni?, se aratÄƒ în proiectul depus la Senat.

Dan Barna spune cÄƒ peste 4 milioane de români au plecat din Å£arÄƒ în ultimii 30 de ani ÅŸi trebuie neapÄƒrat luate mÄƒ
reintegrarea lor acasÄƒ.

?În ultimii 30 de ani, cifrele neoficiale aratÄƒ cÄƒ peste patru milioane de români au plecat din È›arÄƒ. Iar astÄƒzi, în Român
2019, jumÄƒtate dintre tineri spun cÄƒ vor sÄƒ plece din È›arÄƒ. MigraÈ›ia este un fenomen îngrijorÄƒtor care trebuie stopa
concomitent, gÄƒsite soluÈ›ii pentru a-i aduce acasÄƒ pe cei plecaÈ›i. Românii din diaspora vor sÄƒ se întoarcÄƒ acasÄƒ dac
statul român le este partener în reintegrarea lor acasÄƒ. Obiectivul meu ca PreÈ™edinte este sÄƒ fac din România o È›arÄƒ d
tinerii sÄƒ nu mai plece, iar românii din diaspora sÄƒ se întoarcÄƒ acasÄƒ. Acest proiect de lege este un prim pas în împlinire
obiectivului?, precizeazÄƒ preÅŸedintele USR.

Potrivit comunicatului USR, Dan Barna va prezenta proiectul în aceste zile la întâlnirile pe care le va avea cu comunitÄƒÈ›ile
români din SUA.

