Opinia Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat şi la Legea bugetului
de asigurări sociale pentru anul 2012

În data de 11.11.2011, Consiliului fiscal a primit de la Ministerul Finanţelor Publice adresa nr.
353.537, prin care i se solicită, în baza art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010, formularea, în cel
mai scurt timp posibil, a opiniilor privind proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2012,
raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul 2012 şi proiecţia acesteia în perioada
2013-2015, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2012 şi expunerea
de motive aferentă.
În temeiul art. 40, alin. (2), lit. d) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010,
Consiliului fiscal îi revine drept atribuţie şi „analiza și elaborarea de opinii și recomandări, atât
înainte de aprobarea de către Guvern, cât și înainte de transmiterea către Parlament, asupra
legilor bugetare anuale”.
Astfel, ţinând cont de mandatul său, în conformitate cu prevederile legii 69/2010, Consiliul
fiscal emite următoarele opinii şi recomandări privitoare la proiecţia bugetară pentru anul
2012:

Revizuire
descendentă
semnificativă a
proiecţiei initiale de
creştere economică
pentru anul 2012;
balanţa riscurilor
este mai degrabă
înclinată în direcţia
unei creşteri
economice mai
reduse

Bugetul general consolidat pentru anul 2012 (şi implicit proiecţia bugetară
pe termen mediu) este construit pe un scenariu macroeconomic
semnificativ mai nefavorabil comparativ cu Strategia fiscal-bugetară 20122014 în forma aprobată aprobată de Guvern, în condiţiile în care creşterea
economică prognozată a fost reevaluată pentru anul 2012 la un nivel de
1.8%-2.3% comparativ cu o estimare iniţială de 3.9%. Centrul intervalului
de prognoză aferent creşterii PIB (2,1%) corespunde cifrei aferente ultimei
prognoze a Comisiei Europene. Trebuie însă precizat că aceasta din urmă
nu include impactul măsurilor suplimentare de consolidare fiscală
prevăzute în proiectul de buget al anului 2012 (în principal îngheţarea
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salariilor din sistemul public şi cea a pensiilor), în condiţiile în care
proiecţia de deficit bugetar a Comisiei Europene este de 3.7% din PIB
(ESA95). Faţă de prognoza Comisiei Europene, proiectul de buget include
practic un efort suplimentar de ajustare a deficitului structural1 (impuls
fiscal negativ adiţional) de cel puţin 1,1% din PIB, care implicit ar trebui să
se regăsească într-o prognoză de creştere economică mai redusă (o
estimare cantitativă a impactului pe termen scurt al consolidării fiscale
asupra creşterii economice realizată de FMI poate fi găsită în World
Economic Outlook din Octombrie 20102). Chiar dacă informaţiile
disponibile la acest moment nu sunt în măsură să invalideze scenariul de
bază al proiecţiei macroeconomice ce fundamentează proiectul de buget,
Consiliul fiscal apreciază că balanţa riscurilor aferentă acesteia rămâne
semnificativ înclinată în sensul unei creşteri economice mai reduse decât
cea prognozată pentru anul 2012, mai ales în contextul persistenţei
incertitudinilor majore la nivelul zonei euro, cu impact negativ asupra
cererii externe (exporturilor) şi asupra disponibilităţii şi costului finanţării
externe.
Forma Strategiei
fiscal - bugetare
adoptată de Guvern
nu mai este de
actualitate şi trebuie
revizuită

Revizuirea cadrului macroeconomic şi noile măsuri de politică bugetară fac
ca Strategia Fiscal-Bugetara 2012-2014 (SFB), în forma adoptată în august
2011 de Guvern, să nu mai fie de actualitate. Consiliul fiscal recomanda
actualizarea corespunzatoare a acesteia, in spiritul prevederilor art. 23 al
legii responsabilitatii fiscal-bugetare, astfel incat parametrii strategiei in
forma ce va fi supusă dezbaterii Parlamentului sa fie consistenti cu noul
cadru macroeconomic şi noile obiective de politica fiscal-bugetara pe
termen mediu. In lipsa acestei actualizari, reperele de evaluare (in
particular, plafoanele de cheltuieli totale şi de personal pentru anii 2012 şi
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Deficitul bugetar ajustat cu poziţia economiei pe ciclul economic. Deficitul structural este deficitul bugetar care sar înregistra dacă PIB-ul ar fi la nivelul său potenţial; este acea mărime a deficitului care s-ar înregistra în lipsa
influenţelor ciclului economic.
2
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/pdf/c3.pdf
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2013) nu mai sunt relevante pentru analiza ulterioara a respectarii
regulilor fiscale prevazute de lege.
Lipsa unui
angajament ferm
fata de tinta mai
ambiţioasă de deficit
bugetar anuntata;
ambiguitate in
formularea politicilor
bugetare

Proiectul bugetului general consolidat aferent anului 2012 îşi propune un
obiectiv de deficit bugetar de 1.9% din PIB (standarde cash), semnificativ
mai ambiţios decât nivelul de 3% asumat în strategia fiscal-bugetara
aprobată de Guvern în luna august 2011, în pofida revizuirii descendente
semnificative a cadrului macroeconomic. În opinia Consiliului fiscal, o
prudenţă sporită, materializată în stabilirea unei ţinte de deficit bugetar
mai ambiţioase, este justificată în lumina constrângerilor de finanţare
interne şi externe. In plus, stabilirea unei ţinte de deficit bugetar în bază
cash mai mică decât 3% din PIB este binevenită având în vedere
persistenţa unui decalaj semnificativ între deficitele măsurate conform
standardelor cash şi respectiv ESA95, mai ales în condiţiile unui potenţial
impact la nivelul execuţiei bugetare în bază ESA95 ce ar decurge din
implementarea Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
Cu toate acestea, Consiliul fiscal remarcă lipsa unui angajament ferm vizavi
de această nouă ţintă, în condiţiile în care textul raportului care însoţeşte
proiectul de buget prevede explicit posibilitatea majorării acesteia pe
parcursul anului. Acest lucru este în contradicţie cu principiile
transparenţei şi stabilităţii statuate de legea responsabilităţii fiscal
bugetare. Mai mult, o eventuală revizuire ascendentă a acestei ţinte în
timpul anului 2012,

chiar la un nivel care să asigure îndeplinirea

obiectivului de eliminare a deficitului excesiv, ar submina credibilitatea
cadrului fiscal-bugetar bazat pe reguli statuat de legea responsabilităţii
fiscal-bugetare. În plus, o creştere a ţintei de deficit bugetar în timpul
anului 2012 ar putea avea potenţialul de a fi perceput ca un derapaj (şi
penalizat ca atare) de pieţele financiare, mai ales în condiţiile în care
revizuirea acesteia s-ar datora unor majorări de cheltuieli sociale și de
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personal într-un an electoral, anulând astfel beneficiile stabilirii unei
obiectiv iniţial mai ambiţios de consolidare fiscală.
Aceeaşi ambiguitate se regăseşte şi la nivelul parametrilor politicii
bugetare. Astfel, raportul aferent proiectului de buget ia în calcul
eventualitatea majorării cheltuielilor de personal pe parcursul anului, în
limita unui plafon de 7,2% din PIB (nivelul cheltuielilor de personal
prevăzute în forma curentă a proiectului de buget este de 6,9% din PIB).
De asemenea, este prevăzută şi posibilitatea indexării pensiilor pe
parcursul anului 2012 conform noii legi a pensiilor, cu impact negativ
asupra deficitului bugetar (spre exemplu, în condiţiile în care indexarea ar
fi operată începând cu luna iulie 2012, impactul suplimentar estimat la
nivelul cheltuielilor ar fi de circa 0.3% din PIB).
Materializarea
intenţiei de majorare
a cheltuielilor de
personal şi a celor cu
pensiile în cursul
anului 2012 ar
încălca regulile
stabilite prin Legea
Responsabilităţii
Fiscale (LRF) nr.
69/2010

Consiliul fiscal atrage atenţia că materializarea intenţiei de majorare a
cheltuilelilor de personal şi a celor cu pensiile pe parcursul anului 2012
(prin majorarea cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat) ar
încălca:
•

Articolul 8 al legii responsabilităţii fiscale care prevede că „
Guvernul şi fiecare ordonator de credite, precum şi orice entitate
responsabilă de elaborarea politicilor şi acordurilor salariale din
sectorul public trebuie să se asigure că toate aceste politici şi
acorduri

salariale

sunt

în

concordanţă

cu

principiile

responsabilităţii fiscale, regulile fiscale, precum şi cu obiectivele şi
limitele din strategia fiscal-bugetară.
•

Articolul 9, alineatul 2 al legii responsabilităţii fiscal-bugetare care
prevede că, „totalul cheltuielilor de personal al bugetului general
consolidat nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar cu
ocazia rectificărilor bugetare”

•

Articolul 16 „Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat,
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excluzând asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a
altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificărilor bugetare
numai pentru plata serviciului datoriei publice şi pentru plata
contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene.”
•

Articolul 17 “În cazul în care raportul semestrial privind situaţia
economică şi bugetară constată o deteriorare a soldului previzionat
al bugetului general consolidat faţă de ţinta avută în vedere la
aprobarea bugetului anual cu mai mult de 0,5% din produsul intern
brut luat în considerare la elaborarea bugetului anual şi această
deteriorare nu se datorează înrăutăţirii semnificative a prognozei
macroeconomice, Guvernul are obligaţia de a pune în aplicare
măsuri adecvate pentru îndeplinirea ţintei privitoare la soldul
bugetului general consolidat.”

De asemenea, o creştere a salariilor şi pensiilor iniţiată cu mai puţin de 180
de zile înainte de încetarea mandatului Guvernului conform prevederilor
articolului 110, alineatul 1 din Constituţia României ar atrage şi încălcarea
prevederilor articolului 9, alineatul 1 din legea responsabilităţii fiscalbugetare nr. 69/2010.
A recurge din nou la mecanismul derogării pentru a ocoli regulile statuate
de legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (mecanismul
derogării de la LRF a fost deja utilizat cu prilejul primei rectificări bugetare
din august 2011) ar ridica întrebări serioase la adresa relevanţei acestora şi
ar anula beneficiile pe termen lung pe care stabilirea unui cadru bazat pe
reguli de formulare al politicii fiscal-bugetare le produce.

Proiecţiile de venituri
fiscale sunt
consistente cu noul
cadru
macroeconomic luat
in considerare

Proiectul de buget aferent anului 2012 prevede, în urma revizuirii cadrului
macroeconomic, reducerea veniturilor estimate ale bugetului general
consolidat cu 4.39 miliarde lei faţă de aferentă formei adoptate de Guvern
a strategiei fiscal-bugetare 2012-2014. Ajustate cu veniturile provenite din
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fonduri europene pre- şi post-aderare precum şi de la alţi donatori,
precum şi cu impactul măsurilor discreţionare anunţate şi cel al schemelor
temporare de stingere în lanţ a arieratelor faţă de bugetul de stat (două
astfel de mecanisme s-au aplicat în 20113 şi încă unul este inclus în
proiectul de buget 20124), veniturile bugetului general consolidat cresc
comparativ cu nivelul programat pentru 2011 cu 5,6%. O listă a măsurilor
discreţionare la nivelul veniturilor bugetare şi a impactului mecanismelor
temporare de stingere în lanţ a obligaţiilor restante faţă de bugetul de stat
este disponibilă în Anexa 1.
În ansamblu, Consiliul fiscal consideră proiecţia veniturilor fiscale ale
bugetului general consolidat în anul 2012 ca fiind consistentă cu ipotezele
macroeconomice luate în calcul, cu menţiunea că riscurile aferente acestor
ipoteze sunt mai degrabă negative. Veniturile din accize ajustate cu
impactul măsurilor discreţionare anunţate (majorarea nivelului accizelor la
motorină şi ţigarete) sunt prevăzute însă să crească mai rapid decât ar
indica-o dinamica bazei macroeconomice corespunzătoare (proxy:
cheltuiala în termeni reali cu

consumul final al populaţiei, exclusiv

autoconsum şi piaţa ţărănească); o performanță mai bună la nivelul
acestei categorii de venituri este însă posibilă ca urmare a eforturilor de
combatere a evaziunii fiscale, acestea producând deja rezultate pe
parcursul anului curent.
Persistă deficienţe
din perspectiva
transparenţei
fundamentării
veniturilor bugetare

Cu toate acestea, Consiliul fiscal este nevoit să reitereze recomandările
privind îmbunătăţirea transparenţei modului de fundamentare a
traiectoriilor veniturilor bugetare, prin detalierea - pentru fiecare
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Mecanisme de stingere în lanţ a arieratelor faţă de bugetul de stat (cu impact simetric pe veniturile şi cheltuielile
BGC) au fost iniţiate în contextul celor două rectificări bugetare operate, iar sumele aferente sunt de 1,44 miliarde
lei şi, respectiv, 1,07 miliarde lei
4
Pentru anul 2012 este prevăzut un mecanism similar de stingere în lanţ a arieratelor în sumă de 1,56 miliarde lei,
pentru stingerea obligaţiilor restante fașă de bugetul de stat ale CFR infrasctructură (+850 milioane lei) şi pentru
stingerea unor obligaţii restante față de bugetul de stat ale unităţilor administrativ-teritoriale aferente unor
proiecte ISPA (+712 milioane lei)
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componentă de venituri - a bazelor macroeconomice relevante şi a
impactului măsurilor legislative care le afectează. Pentru un plus de
transparenţă, prezentăm în Anexa 2 o evaluare a consistenţei proiecţiei
veniturilor bugetare menţionând explicit ipotezele de fundamentare.

Reducerile de
cheltuieli sunt
localizate la nivelul
cheltuielilor de
personal, asistenţă
socială şi investiţii

Nivelul cheltuielilor totale prevăzut în proiecţia bugetară a anului 2012
care asigură realizarea ţintei de deficit bugetar de 1.9% din PIB este de
206,6 miliarde lei (35.6% PIB), cu 10,8 miliarde lei mai redus faţă de nivelul
prevăzut de SFB 2012-2014, parţial pe seama economiilor prognozate la
nivelul cheltuielilor de personal (2.8 miliarde lei) şi a cheltuielilor cu
pensiile (3.6 miliarde lei), pe seama ipotezei aferente proiectului de buget
conform căreia salariile din sectorul bugetar şi pensiile în anul 2012 sunt
îngheţate. În plus, faţă de nivelul programat prin SFB 2012-2014, în
proiectul de buget pe 2012, cheltuielile de natura investiţiilor sunt
revizuite descendent cu aproximativ 5 miliarde lei.
Comparativ cu execuţia programată pentru anul 2011, cheltuielile totale
ale bugetului general consolidat în 2012 ajustate cu impactul schemelor
temporare de stingere în lanţ a arieratelor faţă de bugetul de stat cresc cu
0.6%.

Ipoteze mai
ambiţioase cu privire
la absorbţia
fondurilor UE

Proiectul de buget al anului 2012 prevede venituri aferente fondurilor
europene de post-aderare de 12,5 miliarde lei ( aproximativ 3 miliarde
Euro) în creştere cu 60% faţă de anul 2011.
Consiliul fiscal apreciază angajamentul Guvernului pentru îmbunătăţirea
substanţială a absorbţiei fondurilor europene, mai ales într-un context
internaţional dificil care creează constrângeri în finanţarea necesarului de
investiţii. Absorbţia fondurilor europene devine astfel esenţială pentru
compensarea efectelor negative cauzate de criza datoriilor suverane
asupra fluxurilor de capital. În aceste sens, Consiliul fiscal recomandă
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stabilirea de ţinte trimestriale de absorbţie efectivă de fonduri europene,
pe ordonatori de credite, care să fie monitorizate cu stricteţe şi care să
permită corectarea rapidă a eventualelor deficienţe.

Un plus de
transparenţă este
necesar în ceea ce
priveşte
fundamentarea unor
categorii de cheltuieli

Raportul proiectului de buget nu enunţă explicit ipotezele cantitative
privind numărul de salariaţi şi câştigul salarial mediu din sectorul public ce
fundamentează traiectoria pe termen mediu a capitolului „cheltuieli de
personal”. În lipsa acestor ipoteze, este dificil de evaluat consistența
proiecției de cheltuieli de personal.
Cheltuielile de asistenţă socială ale bugetului de stat sunt prevăzute a se
diminua cu 593 milioane de lei (0.1% din PIB) faţă de anul 2011, în special
pe seama reducerii cu aproximativ 400 milioane lei a “ajutoarelor sociale
în natură”, fără ca motivul unei asemenea reduceri să fie argumentat, mai
ales având în vedere că această poziţie de cheltuieli revine în anul 2013,
conform proiecţiilor, la nivelul anterior acestei reduceri.

Decizia recalculării
pensiilor speciale s-a
dovedit a fi, contrar
aşteptărilor, foarte
costisitoare pentru
buget

Cu toate că iniţial exerciţiul de recalculare a pensiilor speciale anticipa
conform calculelor Ministerului Muncii, economii bugetare substanţiale la
nivelul cheltuielilor cu pensiile, în cele din urmă putem constata că acest
demers s-a concretizat în cheltuieli suplimentare cu pensiile aferente celor
159 de mii de pensionari din această categorie (aproximativ 1 miliard de lei
cheltuială anuală suplimentară), în condiţiile în care pensia medie
corespunzătoare creşte în urma recalculării de la 1755 lei (nivel utilizat
pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul
2011) la 2289 lei în anul 2012 (o creştere medie de 30.4%).
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Este necesară
clarificarea
impactului la nivelul
execuţiei bugetare
conform ESA95 a
Programului
Naţional de
Dezvoltare a
Infrastructurii

OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a
Infrastructurii prevede angajarea unor cheltuieli bugetare de aproximativ
20 miliarde lei (aproximativ 4% din PIB) pentru efectuarea unor proiecte
de investiţii în anii următori. Conform prevederilor ordonanţei, angajarea
acestor cheltuieli este autorizată în perioada 2010-2013 iar plata efectivă a
acestora urmează a fi făcută eşalonat, şi deci reflectată în execuţia
bugetară în bază cash, abia începând cu anul 2013.
În acest context, cu toate că în perioada 2011-2012 nu sunt prevăzute a fi
realizate plăţi efective aferente acestor proiecte de investiţii, şi deci
deficitul bugetar în bază cash din aceşti ani nu ar fi afectat, este foarte
probabil ca la nivelul raportărilor în bază ESA95 creditele de angajament
deschise (care la finele lui 2012 acoperă aproape în întregime suma totală
alocată) să aibă un impact semnificativ încă din perioada 2011-2012.
Având în vedere obiectivul eliminării deficitului excesiv până la finele
anului 2012, Consiliul fiscal consideră necesară o clarificare a impactului
potenţial asupra deficitului în bază ESA95 în funcţie de stadiul actual şi cel
estimat pentru 2012 al angajamentelor asumate în contextul PNDI.
În plus, Consiliul fiscal consideră că finatarea obiectivelor de investiţii
aferente PNDI ar trebui să fie asigurată cu preponderenţă din fonduri
europene nerambursabile, ceea ce ar evita un potenţial efect negativ
asupra deficitului bugetar pe termen mediu.

Consiliul fiscal consideră că ţintirea unui deficit bugetar mai mic pe standarde cash decât se
intenţiona iniţial pentru 2012 apare ca o abordare prudentă, mai ales în contextul
angajamentului asumat de a corecta deficitul bugetar excesiv (conform ESA95) până la finele
anului 2012; chiar dacă accentuează caracterul prociclic al politicii fiscal-bugetare, stabilirea
unui obiectiv mai ambițios de consolidare fiscală este corectă în condiţiile existenţei unor
constrângeri semnificative de finanţare interne şi externe, generate de un mediu internaţional
tensionat şi impredictibil. Cu toate acestea, Consiliul fiscal vede necesar un angajament ferm
vizavi de noua ţinta de deficit bugetar, o eventuală creştere a acesteia în timpul anului având
9

potenţialul, în condiţii de piaţă adverse, să fie mai degrabă percepută ca un derapaj de către
pieţele financiare, mai ales în condițiile în care ar atrage subminarea credibilităţii cadrului fiscalbugetar bazat pe reguli statuat de legea responsabilităţii fiscal-bugetare. În plus, o eventuală
creştere a ţintei de deficit bugetar în timpul anului 2012 ca urmare a creşterii salariilor în
sectorul bugetar şi a pensiilor ar încălca regulile instituite de legea responsabilităţii fiscalbugetare, reguli menite să crească predictibilitatea şi transparența politicii-fiscal bugetare şi să
îmbunătăţească sustenabilitatea finanţelor publice pe termen mediu şi lung.
Opiniile şi recomandările formulate mai sus de Consiliul fiscal au fost aprobate de Preşedintele
Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 43, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în urma
însuşirii acestora de către membrii Consiliului prin vot, în şedinţa din data de 24 Noiembrie
2011.

24 Noiembrie 2011
Presedinte Consiliului fiscal
IONUŢ DUMITRU
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Anexa 1
Masuri de politica fiscala si impactul mecanismului temporar de stingere a platilor restante in anul 2012
mil lei
Impact bugetar
I.

Masuri de politica fiscala
Cresterea accizelor la motorina de la 358Euro/tona la 374 Euro/tona
Cresterea accizelor la tigarete de la 76,6 Euro/1000 tigarete la 79,19
Euro/1000 tigarete
Deducerea limitată, în proporţie de 50%, a cheltuielilor privind
combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate
exclusiv pentru transportul rutier de persoane (inlocuieste masura
anterioara de eliminare temporara a acestei deductibilitati)

Majorarea redeventelor
Transfer suplimentar pilonul II de pensii (+0,5pp din CAS platit de
angajat)

II.

Venituri suplimentare din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului
privat al statului sau a unitatilor administativ-teritoriale
Impactul mecanismului temporar de stingere a platilor restante*
Obligatii restante CFR Infrastructura
Obligatii restante ale unitatilor administrativ-teritoriale aferente unor
proiecte ISPA

Categoria de venit

779,3
289,0

Accize

137,0

Accize

-228,7

TVA

282,0

Venituri nefiscale

-400,0

Contributii sociale

700,0

Venituri din capital

1.562,0

TVA

850,0

TVA

712,0

TVA

* Aceasta suma se regaseste si la nivelul cheltuielilor bugetare la capitolul "alte transferuri"

Anexa 2

mil lei

2011
Venituri BGC dupa
cea de-a doua
rectificare
1

2012

Influenta celor doua Venituri BGC dupa rectificarile
scheme de
bugetare fara impactul
compensare
schemelor de compensare
2

3=1-2

Influenta
schemei de
compensare
2012
4

Masuri de
politica fiscala
2012

Baze macroeonomice relevante*

5

6

Proiectie
Venituri BGC
venituri 2012 prevazute in proiectul
CF
de buget 2012
7=3*6+4+5

8

Diferente

9=7-8

VENITURI TOTAL

182.359,0

2.514,3

179.844,7

1.562,0

779,3

194.750,8

195.350,9

-600,1

Venituri curente

172.453,4

2.514,3

169.939,1

1.562,0

79,3

179.756,6

180.361,2

-604,6

Venituri fiscale

105.011,5

1.788,3

103.223,2

1.562,0

197,3

110.019,1

110.398,9

-379,8

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice

11.077,0

7,5

11.069,5

11.711,1

11.747,4

-36,3

Impozit pe profit

10.438,0

7,5

10.430,5

PIB nominal (+5,79%)

11.035,1

11075,9

-40,8

639,0

639,0

PIB nominal (+5,79%)

676,0

671,5

4,5

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice

19.009,8

19.009,8

19.997,2

19.970,6

26,6

Impozit pe venit si salarii

18.732,8

18.732,8

19.704,1

19672,9

31,2

277,0

277,0

293,1

297,7

-4,6

3.997,6

3.997,6

4.133,5

4203,5

-70,0

Alte impozite pe profit, venit si castiguri din capital de la persoane juridice

Alte impozite pe profit, venit si castiguri din capital
Impozite si taxe pe proprietate
Impozite si taxe pe bunuri si servicii

69.923,5

1.780,7

68.142,8

T.V.A.

47.689,1

1.709,0

45.980,1

Accize

19.671,7

71,7

19.600,0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

Taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale

69,2

69,2

2.493,5

2.493,5

641,6

641,6

Alte impozite si taxe fiscale

362,0

Contributii asigurari sociale

49.530,7

Venituri nefiscale

17.911,2
764,5

Donatii

1.331,1

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

7.810,0

Venituri din capital

Numarul mediu de salariati (+0,7%) Castigul
salarial mediu brut (+4,5%)
PIB nominal (+5,79%)
Rata medie a inflatiei (3,4%)
1.562,0
1.562,0

197,3

73.081,7

73.405,2

-323,5

-228,7

Cheltuiala cu consumul final al populatiei
exclusiv autoconsum si piata taraneasca
(+5,5%)

49.832,2

49652,0

180,2

426,0

Cheltuiala cu consumul final al populatiei
exclusiv autoconsum si piata taraneasca in
termeni reali (+1,9%) Variatia cursului de
schimb de referinta pt accize **(+0,7%)

20.545,7

21179,5

-633,8

73,0

124,6

-51,6

2.630,8

2449,1

181,7

712,6

685,7

26,9

Cheltuiala cu consumul final al populatiei
exclusiv autoconsum si piata taraneasca
(+5,5%)
Cheltuiala cu consumul final al populatiei
exclusiv autoconsum si piata taraneasca
(+5,5%)
Import de bunuri si servicii (+11%)

362,0
726,0

383,0

386,5

-3,5

-400,0

Numarul mediu de salariati (+0,7%) Castigul
salarial mediu brut (+4,5%)

50.935,3

50945,3

-10,0

17.911,2

282,0

Rata medie a inflatiei (3,4%)

18.802,2

19017,0

-214,8

764,5

700,0

Rata medie a inflatiei (3,4%)

1.490,5

1486,0

4,5

1.331,1

971,7

971,7

0,0

7.810,0

12.532,0

12532,0

0,0

48.804,7

PIB nominal (+5,79%)

* Conform prognozei de toamna a Comisiei Nationale de Prognoza
** Cursul de referinta pentru determinarea cuantumului accizelor datorate este cursul publicat de Banca Centrala Europeana pentru prima zi lucratoare din octombrie anul precedent pentru anul de referinta. (4,3 lei/Euro pentru anul 2012; 4,27 lei/Euro pentru anul 2011)

