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a Dom foc deputaţi, | 

Când întreprinzi reforma contribuţiunilor directe ale unei țări și cerci să-ţi arunci 
privirea puţin mai departe, pentru a ghici, de-i cu putință, simbolul operaţiunii ma-. 
teriale Ja care te dedai, e greu să nu fii isbit de trei fapte: dependenţa condițiu- 
nilor fiscale, de un anume ideal etic; interdependenţa tuturor popoarelor prinse în 
acelaș cerc de evoluţie în stabilirea acestui ideal și mobilitatea lui continnă, atât de 
continuă, încât el sfârșește prin a apărea ca un vas cu conținut variabil, pe care 
cineva l-ar umple pentru a-l goli și l-ar goli pentru a-l umple, fără oprire. 

Ca și oricare alt factor al vieţii sociale, impozitul e o categorie istorică, Din . 
fapt pur şi simplu, impozitul sfârşeşte prin a deveni un act de conștiință. 

Dar. voluntar la origină, ajutor benevol cerut de şsf, apoi, contribuţiune la ne- 
voile comunităţii, pe urmă, participarea individului la cheltueli, cari nu-l priveau. 
direct, n'a întârziat de a luă caracterul unui sacrificiu. E 

Brutalitatea primelor manifestări „ale Statului ca putere fiscală scotea în evi- 
denţă acest caracter al impozitului, chiar pentru cei mai puţin dumeriţi. 

Descoperirii ingenioase a impunerii indirecte, pe care contribuabilul o plăteşte 
fără să simtă, se datore;te consimţimântul treptat al.massai la o preluare din averile 
particulare în folosul Statului. Da Ş 

Faptul e de o însemnătate covârșitoare, căci plata impozitului transformându-se 
în obligaţie pentru individ, conștiința lui n'a.avut astâmpâr până n'a împăcat-o cu 
simţimântul de dreptate : obligaţia cea nouă nu putei fi considerată legitimă decât, 
dacă eră impusă fiecăruia după capacitatea lui de plată. | | 

Desigur, sforţările de a.realiză exigenţele justiţiei au fost lente, obscure, și sau 
manifestat vreme indelungată sub forma unei tendinţe inconștiente. 

Dar ele existau. Chiar atunci clasa economică stăpânitoare voiă, să. asvârle pe 
spinarea celor mulți 'și slabi povara sarcinilor publice, ea simţeă nevoia de a face 
aceasta în numele unei formule meșteșugite în care se vorbe tot de dreptate. 

Intrebarea de a ști cum se poate află ce e drept să plătească fiecare, constituiă 
dar un act-de înaltă conștiință morală, chiar atunci când primeă un răspuns nepotrivit. 

- Ba putut spune astfel, cu drept cuvânt, că stadiile evoluţiei fiscale se pot inter- 
pretă ca etapele unei sforțări permanente pentru a aplică cele mai nemerite criterii 
ale capacităţii de plată. Sa aa 

La inceput individul, în simpla lui calitate de individ, a fost luat ca măsură 1). 

  

1) Pentru desyoltarea pe larga ideilor aci abia, enunțate, vezi Essays în Tazalion, de Edwin R. A. Seligman 
Me Vickar, Professor of political Economy, Columbia Universily, în special, cap. 4, Evoluţia asupra-impoziiului; 
cap. 2, Impozitul . general pe proprietate. | a a . .
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Intr'o societate, unde proprietatea eră puţin desvoltată, unde bogăţia principală eră 
munca fiecăruia, răspunsul la cerințele dreptăţii nu puteă fi decât un număr. De 
aceea, la origină, impozitul direct prin excelență e capitaţia. Și ea se menţine în 
Statele cu o stare economică şi democratică puţin înaintată. 

Dar cu desvoltarea proprietăţii private și cu diferenţiarea claselor economice, 
“egalitatea originară a averii a fost: înlosuiti.cu, inegalitatea proprietăţilor. Patri- 
moniul devine măsara capacității economice a contribuabilului, Impozitul asupra 
lui se adaugă, capitaţiunii, care cu timpul s:ade în importanţă și dispare. Impozitul 
general pe, avere apare pretutindeni unde o democraţie” primitivă are o 'desvoltare 
agricolă și comercială moderată, ; e ii | 

“Complexitatea vieţii economice nu întârzie însă a revelii defectele noulnii criteriu.: 
Mai întâi, între capital, isvor de produse și produs, s'a -obsarvat că nu e în tot- 

deauna 6 corelație identică. Apoi, în societățile mai: bine -organizate, munca devine 
şi ea un isvor de'câștiguri însemnate, astfel încât păstrarea impozitului pe avere sin- 
gur, Îînseanină Scutirea 'unui mare număr de cetăţeni dela plata impozitului. De ase- menea noțitinea de avere, in 'sens economic bunurile, nu ţine seamă de toate reduce- 
rile impuse de obligațiunile vieţii juridice, Averea destinată- consumaţiei nu pute fi supusă unui “regim -identic cu averea destinată producţiei. In fine, considerarea capitalului ca criteriul capacităţii de: plată însemnă așezarea 'acestuia din'urmă nu- mai pe bunurile văzute. ” i E e 

“Sta recurs atunci la un al treilea criteriu al capacităţii de plată : cheltueala. 
„In momentul -consumaţiunii se descoperă bogăţia, atunci -trebuie ea:'să. fie 

impusă. Pentiu a âtinge pe consumator, un întreg sistenă de impozite directe și indi- 
recte, precună și de impozite pe comerţ-și pe afaceri luă naștere, 

Secolele XVI, XVII și XVIII au văzut desvoltându-se uri sistem de -acsize ge-. 
nerale și particulare, care 'cânstituiă; pentru publiciştii epocii, idealul. | 

; +: După cum -azi'reclamăm desființarea impozitelor indirecte, sau' cel puţin redu-: 
„cerea -lor, reformatorii depe vremuri cereau stabilirea unui impozit indirect şi uni- versal, | ! A . , PE : | PRR 

“Faptele aveau să dovedească.că nici noul criteriu de justiţie nu răspundeă aştep- 
tărilor. Bogatul scăpă de impozit cam în acecaș măsură -ca și inainte. In adsvăr, 
dacă nevoiaşul trebuiă să cheltuească tot venitul lui. ȘI deseori mai 'mult, bogatul 

„cheltuiă numai o parte și păstră restul spre capitalizare. Impozitul pe -consurnaţie 
sfârși. dar prin ă deveni o sarcină pentru clasele sărace. - | e 
"ŞI aturici, experienţa făcută asupra ăverii şi-cheltuelii, ca criterii ale capacităţii 
de plată, nedând roadele dorite, se -recurse' la- ideea de a cere produsului - măsura 
“dreaptă a impunerii. Individul-trebuiă să plătească numai asupră: bunurilor. de: cari 

„se. foloseă, nu şi acupra averii care nu'produceă nimic. Astfel, în loc ca: impozitul să. 
fie aşezat pe averea întreagă, el trebuiă să poarte numai pe: bunuri anumite. lar dacă 'd parte din venituri nu:se puteau stabili direct; ca.de pildă 'cele din activitatea co- 
mercială, trebuiă să se recurgă, la semnele exterioare. ia 
» + Astfel se desvoltă în'secolele XVII, XVIII. și prima jumătate a 'secolului. XIX 

un sistem de impozite pe bunuri mai mult decât pe persoane... Acesta e :sistemul
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“+ fraicez-al tăxelor reale; prin opoziţie cu "cele. personale, sistemul. german. al. lui 
„ Ertrogssteuetn; în-opoziţie cu: Vermâgenssteuer, sistetnul:englez. alcătuit “din-:assesed 
“tawesiși lamditai ie iti pa ie 

„Criteriul nou constituiă desigur''un.. progres: Dar,:după . desvoltarea: industrială 
' însemnâtă dela începutul. veacului trecut, neajunsurile lui apărură “grabnic. Ceeace 
“făcea :tărja, idei-noui,:stabilireă impozitelor pe bunuri, nu 'pe. persoane, se. dovedi 
cu timpul a fitoernaiiun defect; Impozitele sunt achitată de persoane, :nu 'de lucruri. 
Două lucruti pot ptoduce'venituri identice, dar cu 'cheltueli „deosebite.: Aceste con- 
statări. motivară substituirea: ptodusului net; produsului brut;. Dar aceasta n'a fust 
deajuns. Produsul net nu ţine seamă de pasivul persoanei. Un bun cu acelaş produs 

:net poate trece.prin mâini: deosebite,:poate 'face:obiect de: proprietăte; în: folosul unor 
persoane mai: bogate sâu mai sărace; şi-impunereă rămâne. totuș 'aceeâş: Pe de altă 

_pătte, averile colosale-cari au' văzut lurnină:la sfârşitul'.veacului: trecut, dădură naș- 
"*-tereiideei :că nu :poate: fi dreptate fără progresivitate;. adică fără sporirea : cotei. de 
“impozit în, raportșcu'importanţa-bogăţiilor:âcumulate, IEC II Ia 

După cum produsul net luase locul produsului brut, produsul:net.fă la rândul 
lui înlocuit cu:venitul. Iar;ideea:realităţii criteriului: capacității:de- plătă : cedă' locul 

 ideei personâlităţii,-ca:măsură prin: excelență a- puterii contributive;  .. :...: i. 
za Impozitul pe venit-e; dar:forma sub care se: cristalizează iazi : idealul :de - justiție 
în-ordinea: fiscală. Rentru: câtă: vremă.2:Nimenihu-poate ti. E curisos însă de ob- 
servat că;:sub o.formă mai: cornplexă: bine înțeles, ne-am : reintors-la-, primul stadiu 
“al evoluţiei fiscale,tcârid. persoana eră luată:ca.unitate.de:măsură a; puterii de: plată 
şi, lucru:mai;curios încăiidesa im pozitălinie pe avere, ::realizatăi.de mult! și legitimă 
la noi în: deosebi, ne:intoarce. la stadiul al doilea al:evpluţiej de care. am: vorbit::zsi:: 

mi. Venitul-ea-criteriu:al puterii. de-plată ridică însă şi-el'greutăţi; si: 1-2 
- ji Mai:întâiu;;c6.e venitul.?.E venitul brut:sau:net:9 Şi idacă:e, venitul 'nât, trebuie 

” să:ținem seamă: numai de intrările. regulate:: cari “corespund :unei perioade determi= 
"nate, sau:și-deintrările excepționăle; ca: .cele::corespuiizâină la: donaţii, succesiuni, 

câștiguri. provenind: din: speculă?; Trebuie: săstratăm. a: fel..veniturile 'muncii: ca 
şi cele ale capitalului ? Veniturile egale: cari fac;parte din. venituri. globale-deosehite.? 
Veniturile unui:celibatar, ca. acălea ale-omului irhpaxittat de: familie 2:Veniturile cari 

" provin;imediat dintrun cupital şi cele:pe cari: un capităl'nu::i6 produce:decât: după 
“lungi: ani, dă;așteptare:?: - ii a iezii aa Maia dp DB aurie! pp 
"i „Şi iată, de ce; cu-tot;entuziasmul; debutului; venitul; nus: poate” rămân6;sinigura 
- măsură:a: puterii de.platăsa individului; și-trebuie;să; fie; corhpletats; Riecare,; din :cri=, 

teiiile: precedente:posedă. câte un avantaj; pentru. care: trebuie ssă;.G6 admis: întrun: 
“sistern general de impozite. ; +... ;, ti tai di tts atasa cozii fu par 
- use Astfel, averea se-poate:considerâ'ca măsură;:.când e:vorba: de:o hogăţie:posedată: 

- mai'mult pentru folosință. decâț pentriu' câştitrsi când e; vorba să:distingi întreveni- 
"turile muncii şi ale capitalului ; când; e.vorba. să: faci: faţi:la : nevoi: extraordinare “ȘI! urgente.; Frodusul,;la:rândul. lui, poate servi. de bază:a impozitului, când-contribuaz, 
* bilul, pentru: un;cuvânt sau altul,:e greu de atins;,Gheltuea/ap poate fi:și ea utilizată, fa „când e imposibilde a. percepe un.imbozit.:pe capitalişi-veriit; din'cauza reşedinţei:pro-
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vizorii a unui individ intr*o ţară. Până şi. capitația mai poate fiutilizată atuncicând, 
neavând mijlocul de a:stabili impunerea, ești silit să impui persoana la :un impozit 
minimal, pe baza principiului că tatr'o democraţie nimeni nu trebuie-să fie-scutit de 
o participare cât de redusă la cheltuelile publice. 32 e 

: Deci, dacă impunerea trebuie să tindă a: cadră.cât:mai mult cu venitul, impo- 
zitul pe venit nu poate formă decât o parte a unui sistem ;general de impozite, în * 
care trebuie să intre toate celelalte criterii de apreciere a puterii-de plată. 

Totuș, în lupta pentra justiția fiscală şi socială, impozitul pe venit ocupă :azi 
un loc din ce în.ce mai preponderant. Eficacitatea lui se poate .de altfel îmbunătăți 
progresiv. - Si Sa | i Să 

"In sforțările lor pentru a realiză dreptatea, popoarele au intrebuințat fiecare 
experiența celorlalte, perfecționând-o sau adaptând-o geniului lor naţional. | 

Dacă impozitul pe venit e.azi partea esenţială a sistemului contribuţiunilor 
directe, trebuie să recunoaştem, inainte de a cercetă mai de aproape aportul fiecă- 
ruia, că deasupra legislaţiunilor naţionale s'a.degajat un fel de drept monâial comun 
al impozitului pe venit. | 

- Trăsăturile lui sunt clare. Venitul nu e nici totalul incasărilor, nici totalul pro- 
duseor brute. Venitul e ceeace rămâne individului peste anume cheltueli :necesare, 
intr'o perioadă definită și în chip mai mult sau mai puţin regulat. El constă in bani 
sau avaatajii psichice, ușor'apreciabile. El nu cuprinde sumele pe cari individul le 
incasează numai cu obligaţia de a le cheltui pentru sarcini de familie. Venitul impo- 
zabil e dar ceva mai mult decât venitul net, dar ceva mai puţin decât venitul liber. 

Venitul impozabil s2 obţine făcând o deosebire după natura - produselor, ceeace 
constitue descriminarea, și, după însemnătatea lor, ceeace constitue gradarea. 

Scopul este egalitatea sarcinilor, Dar pentru a-l atinge trebuiesc create anumite 
inegalităţi de regim, fără de cari egalitatea teoretică se transformă în :opresiune. Re- 
gula uniformităţii impunerii :nu e incompatibilă cu. clasarea veniturilor. Şi, dacă 
această clasare variază dela Stat la Stat, pretutindeni se face o deosebire intre veni- 
turil€ capitalului 'şi ale: muncii, oricum ar fi e!e denumite : venituri 'timporarii şi 
permanente, spontanee și fixe, precare și sigure. Mi | 

De asemenea egalitat a :implică Şi:clasarea veniturilor.după: insemnătatea lor. 
Ea se realizează prin două mijlo ce: scutirea veniturilor 'mici; progresiunea în :sta- 
bilirea impozitelor asupra veniturilor nescutite. In trecut scutirea constituiă un pri- 
vilegiu al bogaţilor ; azi e o condiţie a democraţiei. Progresiunea-e a doua. Fie că 
am justifica-o prin necesitatea de a rectifică inegalitatea contribuţiunilor indirecte, 
așa cum se exprimă Caillaux în expunerea de motive a :reformei sale din 1908, fie 
că am justifica-o prin necesitatea sacrificiului efectiv egal, în faţa impozitului, :pro- 
gresiunea a inlocuit pretutindeni proporționalitatea in'legislațiunile pozitive:moderne. 

In fine, impozitul pe venit, stabilit la inceput pe presumpții, pe semneexterioare, 
tinde a se transformă din ce in ce mai mult întrun impozit aşezat pe venitul cercetat 
direct de agenţii Statului, în urma declaraţiunii contribuabilului Și după anume 
norme restrictive, cari, după legislație, le infrânează mai mult sau mai puţin puterile. 

Im posibilitatea de a reduce la neant dreptul de:control-al Statului, fără-ă nu
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vedeă degenerând impunerea în comedie, imposibilitatea de a dă o libertate desăvâr- 
șită fiscului ca agent de cercetare, fâră anu transformă impunerea in tragedie, a 
determinat cele mai multe State să renunţe la impozitul unic și să descompue veni- 
turile contribuabililor în categorii, denumite cedule, pentru a incasă impo- 
zitul la izvor, înainte chiar ca beneficiarul să-l fi putut realiză. Impozitul pe 
venitul global se transformă astfel într'un impozit complimentar pe facultăţile ge- 
nerale ale contribuabilului, cari, fiind deja cunoscute cu ocazia stabilirii veniturilor 
cedulare, nu mai pot face decât într'o mică măsură obiectul unei declaraţii false. 

Cam acesta e în linii mari dreptul fi-cal mondial, căruiu România e datoare să se 
adaptez, potrivit cerinţelor ei naţionale, cari în nici un chip nu pot fi sacrificate 
construcţiunilor simetrice universale ; şi aceasta nu numai pentru a face faţă nevoi- 
Jor financiare mari de azi ale Statului, ci și pentru ca ea să ocupe locul care-i revine 
in „procesul general al evoluţiei fiscale moderne.



| Sommilor depwtaţi; o 

Drumul pe care l-au străbătut celelalte State, atât pentru a ajunge la reforma 
cea nouă, cât și pentru a găsi o technică mai desăvârșită tinzând lă concilierea inte= 
reselor. diverse cari venâau în conflict, este cunoscut, Ă vi-l reaminti pe scuit, nu 
inseamnă dar a vă spune lucruri noui, ci a vă dă, în momentul'când sunteţi chemaţi - 
a legiferă asupra reformei contribuțitinilor noastre directe, o documentare repede și ' 
neobositoare, care nu-i fără, folos, cred eu, atât pentru priceperea mai bună a textelor 
ce prezint, cât şi pentru sugestiunile pe cari le puteţi culege; spre a înlătură obiecţii 
inutile şi a admite regulele ce socotesc că ni le impun structura noastră economică 
și socială, | ” Aa a 

Anglia) i 

Ariglia 6 adevărata patrie-a impozitului pe venit. Şi cum: creațiunea' lui fu 
spontanee, cum regulele ce s'au admis au fost'impuse: treptat de cerințele practice, 
Income Taz, din punct de vedere al construcţiei teoretice, e de sigur cel mai puţin si- 
metric: din'toate impozitele pe venit... | a i 

„Income Taz fi rezultatul nedorit, dar fatal, al răsboaielor cu Franța N 
In veacul al 18-lea, sistemul fiscal englez, ca şi acela al mai tuturor Statelor din 

Europa, consistă în acsize şi taxe vamale. Impozitul pe proprietate, Land Taz, pierduse 
aproape orice importanță. Stăpâni în Parlament, proprietarii funciari hotăriseră 
rescumpărarea lui la sfârșitul veacului al 18-lea. Astfel, în ajuiiul răsboiului cu Franţa, 
în 1792, din 171/, milioane de lire venit fiscal, Land Taz producea numai 2 rhilicane, 
iar iipozitul “pe articolele alimentafe şi Băuturi 9 milioate: ”: : ; RN 

Cu toată sporirea impozitelor existente, creditul britanic nu puteă rezistă 
faţă de victoriile franceze. Pentru a putea face față nonilor trebuinţă, la 1797, sin 

i 5 

  

1) Cercetarea amănunțită a evoluţiei fiscale engleze, e plină de învăţăminte. Problemele 'pe cari le discutăm azi. se discută acolo de un veac şi an sfert. Experiențele făcute acolo sunt de asemenea cele mai interesante, pentru că ve- chimea lor permite perspectiva şi deslipirea elementelor secundare de ceeace singur trebuie să alcătucască termenii : de comparaţie. Pentru completarea datelor suecinte din acest capitol vezi: Gladstone, The Financial stalements of 1853, 1860—41863, London 1863; Hubbard, Gladstone on the Income Tar, London 1885; Pratt, Income Tia Law, - edih. 8, London:1910; Spicer and -Pegler, Income. Taz-in' Relat:on to.4ssessments edih. 2,:London 1910; Seligman; . The Income. Taz, New-York 4914, în special capitolele The car Income Taz; The Income Taz on. Trial ;, The modern Income Taz ;"Jeze ; Cours dlenientaire de Science des Finances 50 &dition, Paris 1912:'Fdouard Escarsa ; et de i'Unrwersite de Lil!e, articolul +:La reforme de'l Income Taz, publicat în Revue de science et le Legislation Fi: - nancieres 1908, page 160, și 1910, page 549; Primul articol e corsierat lui Finance Act.din.1907, care intr„duce dis- criminarea; a! doilea comentează Finarice Act din 19031910; are introduce progresivitaiea. *
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alegător anonim cereă deja, într*o broșură, impozitul progresiv pa capital. Factorul 
răspunzător al epocii, Pitt, socoteă însă, că o convertire a taxelor directe existente în- 
tun impozit general pe persoane posedând o avere, şi proporţional pe cât posibil, 
eră suficient. Discuţia dintre. Pitt şi Fox cu ocazia votării noului sistem, a rămas 
celebră în analele parlamentare. Proiectul lui Pitt deveni actul din 19 Ianuarie 1798. 

Legea făceă trei clase de contribuabili (the (riple assessment): prima, cuprindea 
persoanele presupuse cele mai bogate, adică acelea cari aveau case, trăsuri, servitori 
bărbaţi sau cai; a doua, persoanele cu ăvere mijlocie, impuse după case, ferestre ȘI... 
ceasornice; a treia, persoanele cele mai sărace, impuse, numai după chiria locuinţei 
şi a prăvăliei de cari se serveau. Impunerea in acest sistem eră deci bazată pe chel- 
tucală ca semn al venitului; totuș Pitt se apără ca de un păcat, de a fi făcut un 
impozit pe venit. Aplicarea acestei triple contribuţii na răspuns însă de loc așteptării 
autorului ei. Statul nu incasă. nici jumătate din evaluările făcute. Cauzele erau, 
după însăș aprecierea lui Pitt, evaziile rușinoase și fraudele scandaloase. 
„Aceste împrejurări au decis pe Pitt să devie pe față portizanul unui impozit 
aşezat direct pe venit. El propuse în consecință respingerea semnelor prezumptive pe 
cari se întemriă legea din 1798 şi taxarea directă a principalelor izvoare de venit. 
Lucru demn de observat e că Pitt cere de pe atunci: impunerea rentei de Stat și 
limitarea impozitelor indirecte. El respingeă însă, ca o nedreptate discriminarea : ine- 
galităţile dinaintea impunerii trebuiau să rămâe și după perceperea impozitelor, ele 
fiind naturale. Ideea dominantă a lui Pitt, cu prilejul acestei reforme, eră că legis- 
laţia fiscală nouă trebuii să lase, după perceperea dărilor, pe fiecare contribuabil 
faţă de ceilalţi, exact în eceeaș situaţie în care l-a găsit. | ae 
„Legea treci cu mare majoritate în Parlament. Opoziția fă, însă puternică. în 

public. Tocmai pentru că impunerea trebuie să lase pe fiecare contribuabil în situaţia 
în care se află înainte, spuneă YV. Prend în Principles of taxation, (London 1799), o 
deosebire între venituri e necesară; o contribuţie egală, fără discriminare, duce la o 
nedreptate palpabilă. E | De , Proiectul lui Pitt deveni actul din 1799. Impozitul nou loveă toate persoa- 
nele cu reşedinţa în Anglia pentru întregul lor venit; de asemenea și pe absenteiști. 
Se acordau scăderi pentru sarcini de familie. Venitul trebuiă declarat .sub patru | 
rubrici, din cari prima cuprindea 14 »cazuri«; a doua, două cazuri; a treia, două, şi 
a patra, unul. A | | 

Esenţa reformei consistă în înlocuirea. cheltuelii. ca criteriu al capacităţii de 
plată, prin venit. Mecanismul administrativ fă și el schimbat și o mare parte din 
actul din 1799, în această privinţă,.e şi azi în vigoare. Astfel, înaintea reformei, 

“-constatarea se făceă .de reprezentanții contribuabililor. numai, numiţi comisarii 
land-ta-ului ; acum, intervine și guvernul central prin agenţii săi, controlori,. sau 
inspectori, numiţi de Coroană. Ei.aveau dreptul să controleze declaraţiunile și. să ie 
rectifice. În armonizarea drepturilor primitive ale reprezentanţilor contribuabililor 

„şi ale reprezentanţilor Statului și reducerea la strictul necesar al intervenţiei acestor 
din.urmă,.stă de sigur şi azi originalitatea şi forţa sistemului fiscal englez. 

„ Anglia e o țară de opinie publică: votul Parlamentului nu făcu! să înceteze dis-
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- cuţia.. Publiciştii protestau: în special contra obligațiunii agenţilor. fiscului de a 
păstră secrelul. In: Mr. Pitt's democracy manifested, apărută în Londra la 1800, 7h. 
Rickman se întrebă: „Nu văd pentru ce nu sar putea cunoaște tot aşa de.bine 
adevărata situaţie pecuniară a unui. individ, cum se cunoaşte haina. sau culoarea 
pielii lui !«. A: - a 

Nemulțumirea publicului creșteă: pe zi ce trece: In Martie 1802, puţin înainte 
de incheierea păcii, orașul Londra certi desființarea impozitului: printe'o petiție. re- 
dactată” în termeni: violenți. Când tractatul din Amiens puse capăt ostilităților; 
Addington (devenit mai “târziu Lord: Sidmouth) abrogă impozitul, ca impropriu 
pentru timp de pace; dar recunosc în public înţelepciunea măsurii de a-l fi.votat 
în timp de.răsboi. 

Imediat după abrogarea, inipozitului, comisarii hotăriră să distrugă. toate: docu- 
menlele ce posedau, pentru ca nu cumva să se cunoască în public secretul patrimoninlor 
particulare. E | E | 

: Acest fapt; spuneă Frend cu emoție, dovedește că a rămas și va. rămâne veșnic 
cinste în fundul inimii engleze, Sa N 
„Dar, la 1803, reincepe răsboiul, şi Addington e obligat să facă din nou apel. la 

impozitul pe venit. La 13 Iunie 1803, el manifestă intenţia de a înființă un impozit 
pe pământ şi capitaluri, adăugând însă imediat că aceste impozite trebuiau să. fune- 
ționeze numai în timp de răsboi și să înceteze 6 luni după pace. 

“Proiectul lui Addington, cu amendările admise de Cameră, după propunerile 
„lui Pitt, ajuns şeful opoziției, deveni legea din.11 August 1803, sub-titlul: .. 

* „Lege având de scop să acorde M. $. Regelui Britaniei, până la expirarea acelor 
6 luni, cari' urmează ratificării păcii, o contribuţie asupra veniturilor provenind din 
capital, profesiuni, meserii şi funcţiunic. 

Această lege introduceă pentru prima dată în Anglia două principii, azi.aproape 
unanim admise : împărţirea veniturilor în clase deosebite şi taxarea fiecăruia în parte; 
incasarea din fiecare venit a impozitului aferent lui. Cu alte cuvinte, substituirea im- 
pozitului pe venituri, impozitului unic de până atunci şi stopajul la izvor, adică 
impunerea veniturilor înainte chiar ca beneficiarul să le dobândească. 

In consecinţă, veniturile erau împărţite în-patru categorii, sau cedule :.cedula A, 
„. cuprinzând. veniturile “proprietăţilor funciare, stabilite pe persoana proprietarilor 

[landlord's duty) ; . cedula B, cuprinzând câștigurile agricole stabilite în. persoana 
arendașului (tenant's duty] ; cedula E, cuprinzând veniturile proprietăţilor valorilor 

"mobiliare (funded property] ; cedula E, cuprinzând veniturile provenind din funcţiu- 
nile sau sarcinile: publice, din anuităţi de verice fel și din anume salarii, şi, în fine, 
cedu'a D, cuprinzând: veniturile provenind din toate bunurile nevizate de cedulele 
A, B, C, E şi din profesiile, meșteşugurile sau; ocupațiile nevizate de cedula C. Cedula 

- D.cuprindeă clauza zisă Sweeping,.adică, în traducţie liberă, mătură, care permitea 
strângerea, într'un mănunchiu a veniturilor neimpuse aiurea. . . 
„Sistemul scutirilor şi scăderilor. fii modificat. Veniturile sub 60 livre erau scu- 

„tite..Cele între 60 şi 100 livre aveau drept la o scădere. De asemenea degrevările pen- 
„tru. Sarcini:de familie fură modificate. . A



  

“Din punct: de vedere administrativ, legea: din 1803 prezentă:-ca: Insușire carac- teristică crearea unor comisari suplimentari! (additional conimissioners); cari există - și azi, Da aa ie | 
Principiul stopăjului la sursă nu întârzie săzși - dovedeăscă superioritatea ;: deși: 

impozitul eră numai de 5 la sută în 1903, pe când în 1799 el eră de 10 la sulă, in- casările noui fură aproape egale: cu cele din tiecut :i 5.350.000 livre în 1803, contra 
5.600.000 livre în -1801. -Dar vechii adversari ai impozitului: pe venit nu se dădură 
bătuţi;-Ei:reinicepură-camipania, demonstrând, cu multă “ușurință: de altfel, că impo- zitul cel nou nu eră decât reînvierea odiosului intome:taa din 14798. Agitaţia se făceă 
mai ales în rândurile comercianților, loviți in. mod 'spetial: prin noua lege. -Pa= 
triotismul englez nu se lăsă însă a fi înșelat. Negustorii răspundeau agitatorilor: 
extremiști :.mai bine să dă o parle comisarilor fiscului, decăt tot lui Napoleon: 

Si Așa stând lucrurile,- la 1805; cu: revenirea lui Pitt la putere, impozitul; în loc de 
a fi suprimat, fă sporit la 6 ']ș pe lângă alte schimbări aduse legii în cursul acelui an. In 1806, după bătălia dela. Austerlitz și moartea lui Pitt, se formă ministerul de 
coaliție Grenville și Fox, al cărui ministru de finanţe, Lord Henry Petty, urcă impo- zitul la 10“la sută: Practica revelase anumite vicii ale legii din 1803. In “consecinţă, 
legea. fi niodificată:și se transformă în actul din 1806, care, cu anumite schimbări, e: 
n vigoare și-azi,: - N e e 

Prima modificare consistă în întinderea cât mai mate a principiului de stopaj! la sursă. A doua privei scitirile. In: cutsăal desbaterilor dela 20 Mai:1806, Vansittard - declară că': „de trei ani, de cânid se făcei experiența: scăderilor, “a: observat că-ele se distrugeaui unele pe altele şi erau nefaste pentru aplicâreă im pozituluie; Scutirea totală fi deci declarată inaplicabilă pentru veniturile capitalurilor, ad ică pentru cele provenind 
din proprietăţile funciare, valorile mobiliare și bani și restrânsă veniturilor provenind . din muncă, profesii și comerţ. In cazurile în cari S'a menţinut: scutirea, ea fi redusă dela 60 1a-50 de livre; Aitrieia modificare consistă în a socoti la venituri de 50 de livre impozitul nominal datorit ae 100 de shillingi, şi scăderea tot de 100 shillingi, deci im- pozitul datorit zero. Apoi pentru fiecare livră peste 50 se deducei 'un Shilling scăderea de bază, adică la 51 de livre impozitul nominal eră de 102 shillingi, scutirea de 99 - 
de shillitigi, iar impozitul“ efectiv de 3 shillingi, și a. m. d.-A patra modificare con- sistă în suprimarea - degrevării penitru' sarcini fâmiliare. A cincea modificare fă su=: - punerea. la impozit a oricărei -persoane care a-avut în Anglia o reședință de 6 luni cel puţin în cuisul anului, chiar-dacă 6a nu eră continuă, : Dea “Cu privire: la procedura administrativă, sistâmul comisarilor complimentari fă. - menţinut Şi se creâ-o serie de comisari ' pentru aplicarea. specială a legii. | " Icâbunătăţirile aduse legii, mai ales cele privitoare la. întinderea 'stopajului la sursă; au avut ca efect ureatea  incasărilor- dela 6.429.599 de livre în 1805, la 12.822.056 în 1806, adică sporirea veniturilor cu. 100%]; şi, in fine; urcarea venitu= - rilor în 1815 la aproape 16 milioane de livre, sumă enormă pentru acea epocă... Faima sistemului fiszal englez trecă pe continent. Aceasta nu' impiedică opinia publică engleză de a continuă luptă: împotriva lui. Câtă vreme au durat: răsboaiele -.-: napoleoniene, nimeni nu intreprinse o acţiune serioasă contra impozitului pe venit.
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Dar, la. sfârşitul răsboiului, agitația tinzând la suprimarea “lui-iricome tax, reîncepi 
cu energie. În Fevruarie 1815, cancelarul finanţelor, Vansiltari, se simți” obligat ” a. declară că intenția liii eră “de a nu mai reinoi! impozitul, Buctria generală fu așa de 
mare, îricât: Tierney pronunţă un discurs celebru, în care:-»imploră ertarea Cerului şi a publicului pentru 'partea: pe care el o luase la stabilirea acestui impozit în 1806«.- 
Erau-însă şi spirite mai clar "văzătoare, caii cereau menţinerea impozitului. In... 
această. direoțiiurie” - Rose-prezentă o sirălucită apărare a-lui income tax în Parlament; .. - 
"” Inapoierea lui Napoleon din insula Elba: decise guvernul a amână realizarea intenţiei exprimate. Vansittart, el însuș, propuse menţinerea impozitului pe încă ui an Şi.Camera â trebuit să-accepte propunerea. Dar, după înfrângerea lui: Napoleon la Waterloo, campania'contra-impozitului reîncepă in chip serios. Vansittart, convertiţ, - doreă acum să piistreze impozitul încă: cel puțin câţiva ani. O declaraţie a lui în. -- acest sens în Parlament stârni furtună. | | 
„Ca, şi în trecut, negustorii Londrei s'au pus în. capul mișcării. In toată țara opoziția produceă agitaţii, Guvernul crezi că e vorba numai de o manevră pur politică . 

și se hotări a propune păstrarea impozitului cu anumite. modificări. Până în ultimul . 
moment soarta proiectului lui rămase nedecisi. La 18 Martie 1816, când se puse, însă, 
proiectul la vot, el fă respins, ce-i drept,.cu 37, voturi, de majoriţate numai. Rezul- tatul fă proclamat—spune, Lord Brougham, in „autobiografia lui—în aplausele cele mai frenetice și în mijlocul bucuriei celei mai sgomotoase, care s'a produs vreodată în Parlamentul englez. Viitorul aveă să arate, insă, că eră vorba numai de o victorie 
parlamentară, căci income tax fă restabilit mai târziu, şi de astădată în mod definitiv, : 

. Dela 1816 la 1842- Anglia n'a mai-avut impozitul pe venit. Care. eră situaţia ? | 
Suprimarea lui income tax a creat deficitul, jar impozitele indirecte deveniră atât de . | grele, încât viaţa eră. apăsătoare. Imi permit să. reproduc textual, pentru a preveni orice îndoială dece s'ar întâmplă în situaţia financiară a României, dacă n'am recurge la impozitele aşezate direct pe venituri, celebra descripție alui Sydney Smith, apărută 
în. Fdimburgh - Rewew din 1820 : „Avem impozite pe fiecare articol, cari ne intră în 
gură, ne acoperă spatele, sau. pe cari punem. picioarele.. Impozite pe ce e. plăcut să. 
vezi, pe cee plăcut să auzi, pe ce e plăcut să simți, să respiri sau să guşti; impozite 
pe căldură, pe lumină, pe locomoțiune. Impozite pe tot ce e terestru şi subteran, pe 1 tot ce e produs în ţară, pe totce ne ine din străinătate. Irapozite pe materiile prime, impozite pe orice valoare nouă creiază. Omul. Impozite pe sosurile „cari ne excită . - apetitul și pe doctoriile cari ne dau sânătate ; pe ermina care împodobește roba ma- 
gistratului și pe funia care spânzură pe criminal; pe cuiele sicriului și pe panglicele | 
miresei'!-Iu pat sau la“masă! când te scoli, sau 'când te culci, trebuie să plăteşti, 
Școlarul biciuește sfârleaza lui taxaţă, Tânărul imprb conduce un. cal taxat, ci-un -- hani taxat p& un! drum-taxat!' Iar englezul : muribund: işi :varsă:-doctoria care a 
achitat:un impozit de 7 9], intro'lingură care a. plătit :15:0/g şi cade pe un pat:de - 
indiană câre'a plătit 22 0/,; ca să moară: în brațele unui farmâcist' care a plătit 100: 
livre licenţă, pentru a avei dreptul să-l omoarec. î Aa RE e 

| “Totiuş, puţini “erau 'publicișiii cari cereau întoarcerea” lă 'Vegtiiiil 'tegim. -Abia
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la 1830, agitația pentru schimbarea sistemului. de impozite. indirezte . găsi. oarecare 
ecou. în Parlament. - a 

La 18 Martie 1830, Huskisson recomandă abrogarea: impozitelor indirecte şi 
înlocuirea lor printr'un impozit pe capital. Lord Althorp socoteă şi.el măsura bună, 
Henry Purnell fă însă . apărătorul cel mai călduros al ideei.. Parlamentul: nu. eră 
pregătit pentru reformă, și graţie opoziției lui Pulmerston şi a lui Baring, propu- 
nerea nu avu urmări,.Broşuri, cerând revenirea la income-tax,.apărură. Buckingham 
merse'așa de departe, incât preconiză un impozit progresiv. pe capital pentru a exo- 
neră săracii de sarcinile publice. | Ia Si 

Revoluţia din 1832. trebuiă să aibă influenţă asupra chestiunii. fiscale. Propuneri 
parlamentare, respinse ce-i drept, şi broșuri apărură din nou. Benjamin S1yer, 
funcţionar care a colaborat la income-tax-ul primitiv, făcu -cea mai completă apă- 
rare a lui intr'un mare volum, apărut la Londra în 1832, și purtând un titlu lung 
care eră un adevărat program. | | 

|  Câtwva timp în urmă, Buckingham deveni membru al Parlamentului şi'prezentă 
la 2 Iulie 1832 o propunere, cerând numirea unei comisiuni însărcinate să studieze 
un impozit progresiv pe capital și pe venit, Parlamentul o respinse. O publicaţie da- 
torită lui Wilson, sub titlul: 7he revenue, or what should the Chancellor do ?, apărută 
în Londra la 1841, făcii o impresie puternică. | | | 
„Da începutul lui 1842 Robert Peel fă câştigat ideei de reformă fiscală, deşi nu 
eră partizan al impozitului pe venit. Criza produsă de panica din 1837, îl impingeă 
să. găsească noui resurse, In discursul lui bugetar din 11 Martie 1842, el afirmă că 
deficitul nu se poate acoperi cu reducerile de cheltueli şi propuse impunerea provizo- rie a veniturilor ţării. Opoziția în Parlament fii puternică, dar la 31 Mai 1842 pro= 
iectul fii admis cu o majoritate de 106 voturi. o i 
„The Properky and Income-laz Act eră reeditarea legii din 1806, cu atume mo- 

dificări, privitoare la scăderi, la cota impozitului asupra câștigurilor agricole şi la 
lărgirea atribuţiunilor comisarilor speciali. i | _ | a 

_ Restabilirea impozitului pe venit provocă. din nou agitaţii în Marea Britanie. 
Mulţi publicişti socoteau că impozitul pe capital eră netăgăduit superior impozitului 
pe venit. | - | a | 
„. ncome-taz fă insă mai productiv decât se credeă. La 1845 Robert Peel ceri 
menţinerea lui pe o nouă perioadă de 3 ani. Motivul adevărat pentru care Robert 
Peel ficeâ aceasta, eră, convingerea lui cu privire Ja necesitatea: reducerii _taritelor 
protectoare. | | | i 

La expirarea termenului pentru care income-tax eră votat, Marea Britanie.eră 
în luptă cu mizeria produsă de criza căilor. ferate dela 1847—48. 

- John Stuart Mill, în cunoscuta lui.lucrare apărută. atunci,.combăteă: impozitul 
pe venit. El.recunoșteă legitimitatea lui teoretică, dar. susținei că : el alcătuește .im- 
pozitul cel mai nedrept, pentru că apasă mai.greu pe contribuabilii. cinstiţi, -decât 
pe ceilalți. | Si 

Reinouirea impozitului fă cerută pe 5 ani, cu urcarea cotei la 8/9. Opozi-
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ţia fi însă atât de violentă, incât -Cnarles Wood, cancelarul finanţelor, se mărgini să 
ceară păstrarea vechiului impozit pe 3 ani numai, ceeace Camera admise. 

La 1851, income-tax expiră pentru a treia -oară. Deşi situaţia eră mai bună, 
Charles Wuod consideră că eră -preferabil de a suprimă câteva din impozitele pe 
consumaţie, decât a se suprimă impozitul pe venit. Lord. Stanley, devenit mai târziu 
Comte Derby, combătii orice reinouire a impozitului pe venit. Hume propuse reînoui- 
rea lui pe un an și numirea unei comisii care. să studieze caracterul general al im- 
pozitului și oportunitatea introducerii alegerii veniturilor, adică a discriminării. 
Moţiunea lui fă votată. Hume întâmpină însă greutăţi pentru a-și formă comisia.lui. 
Atât de :mulți experţi fură chemaţi pentru a fi audiaţi, încât comisia n'a putut să-și 
depue raportul în 1851 Și a trebuit să fie instituită din nou. Depunerile inregistrate 
sunt mai toate :consacrate oportunității de a se diferenţiă cota impozitelor după na- 
tura veniturilor.. Printre experţi, John Stuart Mill admitea necesitatea discriminării, 
dar combăteă progresiunea, pe care o admitea la moşteniri numai, Şi conchidea 
la inaplicabilitatea totală a sistemului. Comisia n'a putut să se pue de acord. Din. 
nou duel între publiciști. Principalul adversar al discriminării . fă Mortland. El sus- 
ținea -că discriminarea şi. progresiunea sunt-două aspecte ale unuia și aceluiaș lucru. 

Argumentele discriminării câştigară însă pe Disraeli. Ajuns cancelar al finan- 
țelor în cabinetul Lordului Derby, acesta propuse mai întâi păstrarea lui : income- 
tax pe un an. Apoi anul viitor reinouirea lui pe alţi 3 ani, precum şi o serie de mă- 
suri destinate a ușură populaţia agricolă, în raport cu contribuabilii. oraşelor. Guver- 
nul fă bătut pe chestiunea impozitelor şi Disraeli fă înlocuit cu Gladstone. 

Expunerea financiară a lui Gladstone din 18 Aprilie 1853 e:socotită, în litera - 
tura financiară, ca un-cap de operă. Teza lui eră aceasta: ori se renunță pur şi simplu 
la impozitul pe venit, ori acesta trebuie să fie păstrat, așa cum a:funcţionat în tre- 
cut, ca instrument fiscal. Gladstone recunoștea că impozitul pe venit.creă inegalităţi; 
dar puterea lui fiscală se dovedise atât. de mare, incât ar fi fost păcat a se alteră re- 
sorturile lui de vieaţă. „Când se examinează de aproape această chestiune — spuneâ 
Gladstone — când se măsoară și se apreciază relaţiile respective ale inteligenţei, ale 
muncii și -ale capitalului în miile lor de forme complexe și când cerci să-ţi reprezinţi 
aceste relaţii în formule aritmetice, se întreprinde o operațiune -pe care declar că un 
om nu:0 :poale duce la bun sfârșit. Orice aţi face cu impozitul -pe venit, trebuie. să 
fiți indrăzneţi, inteligenți, hotăriţi, E de o importanţă vitală, fie Să iconservaţi acest 
impozit, fie săzi.părăsiți, să-l conservaţi sau si-l părăsiți însă în așa stare, încât să 
mai servească la nevoie, şi lucrul e imposibil dacă distrugeţi bazele impozitului“. 

Discriminarea nu fă deci admisă de Gladstone. El avu câștig de cauză, cu toată 
opoziţia violentă ce i se făcea. . i SE | 

Noua lege din 1853 .comportă “insă anume schimbări. Impozitul. eră întias - 
Irlandei, căci, spuneă Gladstone, scutirea unor contribuabili e supraimpunerea altora. 
Veniturile profesionale (cedula D, cazul 2) erau impuse de aci inainte pe câştigurile 
medii ale ultimilor trei ani. Scutirea totală fă - redusă dela 150 la 100 de livre. In. 
fine, se introduseră modificări cu privire la toate.valorile străine, bancherii devenind 
virtual răspiunză tori de impozit pentru. toate-titlurile străine, -publice sau "private. ..
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4: “În cei zece ani următori, campania. contra, impozitului pe venit părt mai liniș- tită. Răsboiul Crimeei motivaşe urcarea, impozitelor.. Disraeli. obținu - scăderea lui. - Gladstone; redevenit cancelar al.finanţelor,: îl: urcă- înșă' dela 5 la 9 pence de livră, pentru simplul motiv că aveâ.nevoie- de bani; Pentru :prima dată impozitul pe venit ? *“fa astfel întrebuințat ca un instrument al echilibrării bugetului in-timp: de pace. „* + Disraeli, revenit la: putere; constată. că,: din nefericire, impozitul pe: venit eră „încă în vieață și că eră ca un copil care crescuse. prea mult.. a a - Mai erau:membrii în Parlament cari ajunseseră -la convingerea că impozitul pe venit a devenit permanent. Hubbard puti-chiar- obține, contra voinţei lui:Gladstone, votul necesar de a inființă o 'corhisie - cu scopul de:a studiă moâificările pentru per » + Ceperea cât mai echitabilă a impozitului pe venit... ir: că "i Ca să'exprime caracterul de.:necesitate. a] impozitului: pe “venit şi 'în' acelaş timp dorința lui-vie -de a-l vedeâ suprimat,  Glâdstone spuneă : » Necesitatea ne-a “ condus la acest impozit în 1842, necesitatea ne leagă de el azi ; și:când zic” ne leagă, "nu voiesc să: zic-că 'ne leagă ca pe un logodnic de logodnica lui,“ci'ca pe-.un captiv de carul învingătoruluiu. ; INI Sa 
“Mișcarea, pentru reforma impozitelor reincepi.. Unii cereau “din. nou impozitul “pe capital, in'locul celui.pe venit, Alţii -acceptau income-tax-ul,. cu condiția intro- ducerii discriminării. Comisia dela 1861 cuprindei, în -afară de Hubbârd, oameni ca »Loue, cancelar al finanţelo:, și Sir Stafford Northeoie. .... .. _ sea -. + Hubbard'depuse un: raport în care conchideă la : 4) substituirea. venitului net, venitului brut ca bază:a impunerii, 2) deosebirea intre veniturile. 'spontanee ! și:cele "industriale, primele fiind impuse în. totalitate, celelalte pentru'*/; numai,: â) stabi- ” lirea-impozitelor pe dobânzile capitalurilor,: nn și pe amortizarea lor, adică p'frac- ţiile de capital: rambursat. a ae uta a . Lowe:depune un-raport în:sens. contrar, - a e -- Comisia sfârși prin a-adoptă raportul lui Northcote.: El rezumă cele trei:prin-  cipale vicii. ale impozitului pa venit: impunerea proprietarilor. pe'un venit, pe: care: de multe ori nu-l.au.;. apăsarea prea mare a muncii-și'industriei în raport cu -capi- talul.; asimilarea în 'prea . multe. cazuri. a'capitalului-.cu:. venitul 'și taxarea lui ca. atare.. Raportul: spuneă.:. impozitul: pe. venit: făcând dejă.obiectul examenului: a două- comisiuni-și nicio propunere în favoarea - modificării lui. nefiind ' judecată satisfăcă-. „toare, comisia conchide că. criticile formulate, - sunt: critiei contra. naturii: și esenței. lui mai:curârd decât contra'formei particulare ce i'sa datei ai "Cu toată înfrângerea momentană. a. adversarilor. impozitului, agitația. nu în-: „„ cetă..Parlamentul:se :obişnuise însă'treptat .cu ideia «păstrării. impozitului .pe: venit. In discursul lui asupra bugetului din 1861, silit a se pronunţă: asupra.“ prefe=. „rinţei sale, pentru impozitele directe sau cele indirecte, Gladstone rosti aceste cuvinte 

+ 

adânci și spirituale: II E N A II ea n ;Pentru majoritatea contribuabililor ambele impozite, apar epulsive, şi. e firesc. In. ceeace mă priveşte, trebuie să Spun: că am :0:opiniune diâmetral;:opusă-celei a. restului lumei, desigur, mai curând; dia cauza situaţiunii-mele: oficiala de: Cancelar: al finanţelor, decât: pentru ;vreo-altă cauză profundă: de. diverginţă. de. idei. Nu potisă, 

[i
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mă gândesc “vreodată; la: impozitele directe și indirecte; fără: să-nu-mi-apară. în ochi 
două surori frumoase, prezentate în societatea Londrei. Amândouă, 'cu zestre. mare, 

- amândouă având aceeeş ascendenți (părinţii lor fiind, socot “eu, necesitatea și in- 
” Venţiă), nedâosebindu-se între ele; decât cum se pot deosebi:două surori, când tina 'e 

» blondă şi alta.brună.:Manierale lor sunt deosebite, dar plăciite; Una & mai francă şi 
“deschisă, cealaltă mai: timidă, mai rezervată, dar: și mai insinuantă. Nu văd pentru 

ce ar fi o rivalitate neprietenească -intre- admiratorii - acestor două domnişoare. .Eu 
unul mărturisesc—poate din cauza unui simț-mai puţin'rigid al obligaţiunii morale— 
că în calitatea mea de Gancelar al finanțelor, 'socot, du:riumai ca o. chestiune de-po- 

 liteţă, dar.şi ca o-datorie, să prezint omagiile mele amândorora. Sunt; deci, perfect de 
iinparţial în-duelul dintre: impozitele directe şi cele indirecte, Și conchideă: bAș vreă 
să fiu eu ministiul ' finanţelor care să: abroge impozitul pe ivenit, dar imi pare: că e 
mai bine săJas această treabă legiuitorilor în iarbă, cărora le dai după masă 'o prună 
sau'o prăjitură e. i Ia: e n 
"„ “Intre 1862.şi 4872 impozitul pă venit :f mai' puțin discutăt. Rând-pe rând, 

cota lui fă scoborită și urcată. La 1865 Gladstone“il reduse la 4 pence și socoti că-l 
» va-puteă stinge progresiv, dar speranţa îi:fu amăgită. Delă 1862—1874 Sau: adus Şi 
ușoare modificări legii, mai ales. cu privire la calculul pierderilor ce se puteă scade. 
din venitul brut. i AR Ie Na 

za “Opoziția 'opiniei publice în contră'lui income-tax nu:dispări însă pe deaintregul. 
+ - O broșură din 4872, sârisă din iniţiativa unei Asociaţii contra: impozitului pe venit, 

“ÎL socoteă inegal în incidenţă, vexăâtor în aplicare și imoral în modul'lui:de repar- 
tiție și în influenţa lui-asupra contribuabililora, Noble în National Finânte luă-apă-: 
rarea'lui.cu multă tărie la acea epocă. Acest impozit, scriă el lă 1875, are un merit 
imens faţă de impozitele pe cari le-a înlocuit: el Wa împiedicat 'crearea avuţiei, 
expansiunea comerțului și desvoltarea : industriei, Cât: despre'viţiul' tras din carac- 
terul lui inchizitorial, Burt, în The inciderice'of tazation and debt oh industry, : scriă 

".la:4874, scănd într'o pară, oricare ar fi ea, există mizeria:ântinsă, un ministru nu e: 
îndreptăţit să de, acestei critici mai multă greutate. ca aceea a unui grăunte'de “praf 
“așeza! peun cântaru, ... . . a a 

. Cu toată scăderea opoziţiei: contra -irnpozitului pe venit, Gladstone incârcă la 
„4874 să-l desființeze; ei 

-. „Un alegerile 'din 4874, Gladstone, după o:sârie de :excedente bugetare, figădui 
țării înfăptuirea “promisiunii lui, făcută mai inainte, adică desfiinţarea impozitului 

- peivenit,, de îndată:c&.va fi ales; Aiegerile purtau însă numai.: în'“chip parțial asupra 
impozitului pe venit, căci şi Disraeli promisese abrogarea lui și aminteă alegătorilor 

că'de citeori a cercat să suprime impozitul, Gladstone la impiedicăt; Liberalii fură 
„bătuţi cu mare majoritate în alegeri.: Acuzat de Lecky, a'fi 'ficut opera de corupţie 

politică, atunci când a.figăduit țării, ca preţ -al alegerii sale; desființarea inipozitului. 
„pe venit, Gladstone răspunse:că punând, această chestiune alegătorilor, ela voit nu- 

: mai să. plătească o datorie de onoare contractată în: precedentele'lui guvernări :: țara 
„ma voit să deșființeze. acest :impozit, e-dreptul ei ;.ea sitigură e stăpână pe:destinele 

ei. Noul Cancelar al finanţelor, Sir Stafford Northcote, “menţină impozitul” pe :venit,,
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dar cu o.cotă extrem de redusă::2 pence la livră. Credinţa în provizoratul impozi=... 
tului pe venit dispără însă numai cu timpul. | 

La 1880 Gladstone reveni la putere. La 25 Aprilie 1884 el declară. că a făcut, 
țării ofertă de a desființă impozitul pe venit şi țara a declinat-o. S'a putut deci spune . . 
cu drept cuvânt despre acest mare om de Stat, că deși n'aveă decât un vis, desființarea 
impozitului pe venit, toate reformele lui fiscale Și toată opera lui financiară tindeâ la 
păstrarea și transformarea lui în impozit permanent, 

Dar intluenţa lui Gladstone, dacă nu reuşi a desfiinţă impozitul, a avut totuși 
de efect împiedicarea lui Flubbard da a reuși in planul său de discriminare. In Apri- . 
lie 1884, Gladstone răspundea astfel încercărilor lui Hubbard : »Onorabilul meu 
contradictor s'a consacrat acestei chestiuni cu o lealitate cavalerească. Ela abordat-o. 
puţin după intrarea lui în Parlament, sunt mai bine de 20 de ani de atunci, şi cred. 
că o va. urmări până la moarte. Aceasta îmi reamintește cruciatele. Incepute la anul, 
1000, ele se prelungiră în interval de două veacuri, și ducă vieaţa ar permite onora- 
bilului deputat care mă contrazice, de a prelungi astfel cariera sa parlamentară pe 
timp tot așa de indelungat, sunt sigur că după două veacuri și jumitate l-am găsi 
expunând cu aceeaș vigoare și cu aceeaș claritate un plan de refacere a impozitului 
pe venit. Nu neg, adaugă Gladstone, inegalitățile creiate de aceste impozite. Ar fi, 
aproape cu neputinţă să le exagerezie. 

„ Hubbard răspunse într'o broșură, tratând drept futile pretexlele cărora Gladstone 
se supunei. Au trebuit totuși două decenii pentru ca: aceste prelexle să fie învinse. . 

In cei 20 de ani, cari urmară după schimbarea legislativă din 18714, se mai. 
aduseră oarecari modificări legii în vigoare, privitoare la scutirea de impozit, la scă-, | 
derile pentru uzură de material, la regulele administrative de stabilirea impozitului 
şi la controlul valorilor străine: Aa E i 

Dela 1894—41900 Anglia intră în faza modernă a impozitului pe venit. 
Italia admisese acest impozit, perfecţionându-l, Germania așişderea, și dobândeă: 

prin el insemnate resurse fiscale. Multe țări îl priveau ca un instrument de progres 
social. În Anglia chiar criticele scădeau pe zi ce trece, | i 

Problemul care se impuneă atunci. atenţiunii, nu eră atât acel al discriminării, 
cât acel al progresivității. Mulţi combăteau ideea cea nouă, în special Blunden, unul 
din funcţionarii britanici din cei mai competenţi. El ziceă că sistemul englez e astfel . - 
construit, încât transformarea lui e cu neputinţă, In alevăr, transformarea impli- 
când declaraţia ca bază de impunere, frauda şi evazia nu s'ar puteă opri. . 

James Burnes susţini însă un sistem progresiv și discriminator, bazat pe ideea . 
unei suprataxe, care mai târziu fă admis. | a 

Risboiul sud-african scoase problemul financiar din preocupările imediate. Nu-, 
mai ușoare modificări fură admize sistemului, Abia în 1904 caricelarul finanţelor, 
Richtie, institui o comisie ministerială, cu scopul de a examină : represiunea frau- 
delor, evaluarea veniturilor, provenind din drepturile de autor și anuităţi: limitate ; 
scăderile acordate pentru deprecierea terenurilor imputate contului capital.; sistemul. 
evaluării beneficiilor după mijlocia celor 3 ani din urmă; scutirea societăţilor..coo-= - 
perative şi restițuirea incacărilor făcute în pluc.
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Comisia a inceput şedinţele la 7 Iunie 1904 şi a depus raportul: în Iunie: 1905. 
„Raportul începu prin: expunerea metodelot de: asietă a cedulei „D, Important e 

de notat că, deşi nici legea, nici jurisprudența, nu rezolvase chesțiunea de a şti dacă 
„comunicarea registrelor e obligatorie, funcţionarii n'au întâmpinat niciodată greutăți 
în această privință. Concluzia comisiunii asupra celorlalte chestiuni discutate eră 
că, afară de cazul în care opinia publică ar fi cerut lucrul cu energie, regulele vechi 

„se puteau menţine în trăsăturile lor. esenţiale. Represiunea - fraudelor a reţinut mai 
„mult atențiunea comisiunii. Unul din experţii. audiaţi, Walther G les, împărțeă în 
„patru categorii cauzele principale de fraudă : 1) Evasiile voluntare, foarte dese la pro- 
fesiunile libere; 2) Credinţa contribuabililor că toată: lumea, face declaraţii. inexacte 

„și că înseamnă dar a nu fi drept cu tine însuţi, dacă ai face excepție la regulă ; 3) Ig- 
noranţa și lipsa de registre la micii negustori ; 4) Evasiile prin lipsă totală de decla- 
raţii, în speranța că taxarea din oficiu va fi inferioară realităţii, | 

Mai târziu, Hallet Fry, secretar al Ligii pentru reforma impozitelor pe venit 
afirmă că fraudele proveneau în deosebi dela străinii cu reședința in. Anglia, dela 

jurnaliştii şi artiștii dramatici. In special se constată că izvorul cel mai mare al 
fraudei eră acel al societăţilor zise, străine, având în Anglia numai o. sucursală. 

Concluziile comisiti erau : 

a) [2 a cere o declaraţie dela orice persoană, pașibilă „sau nu. de 
| “impozitul pe venit; 

b) De a fixă la o amendă întroită veniturile nedeclarate pentru toată perioada, lu 
_care se referă ; ; 

c) De a publică fără milă numele celor prinși cu fraudă. 
Mai mulţi ani trecură mai inainte ca concluziile acestea să. fie aplicate. 

„După venirea la putere a liberalilor în 1906, discriminarea şi progresivitatea 
câștigase atât de mult. opinia publică, încât. Sir Campbell Bannermann decide a 
numi o comisie pentru a studiă această chestiune. 

Comisia eră compusă din Sir Charles W. Dilke, ca președinte, şi membrii im= 
poztanţi ca :! Ifeir Hardie, Sir Thomas IVhittaler, Mackenna, Cavândish, ete, 

” Comisia examină cele trei moduri : prin cari progresivitatea puteă fi introdusă : : 
“ impunerea venitului global fixat prin declaraţia, contribuabilului ; suprataxa admisă 

ca un impozit special distinct, pe baza declaraţiei ; ;. gradarea prin degresiune, reali- 
“zabilă, fie prin intinderea sistemului de scutiri” existente, fe) prin. fixarea: unui im- 
“ pozit mai slab pe veniturile mici. | o 

Trecând la discriminare, comisia defini veniturile câștigate (earned); şi necâşti- 
"gate (unearned), recunoscând că o definiţie perfecti e: “imposibilă. i eită 

Concluziile ei erau acestea : ie DI a i a 
1. Progresia impozitului pe venit, prin: intinderea - sisteniului actual de scutire 

e practic, dar trebuie limitat la 100 de livre venitul pe care se poate acordă o 
Scutire ș : a PE Da 

2. Progresia printre un impozit suplizaentar e vealizabilă ; ;"pentru 'suprataxarea 
veniturilor superioare la 5.000 de livre, de pildă, se > puteă recurge la declaraţia con- 
tribuabilului ; Ia 
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"3. Nu trebuie părăsit sistemul stopajului la sursă ; 
4. Discriminarea între veniturile muncite şi nemuncite e posibilă, dacă mai ales e limitată la veniturile cari nu depăşesc 3.000 de livre anual; 

„î 5. O declaraţie personală a fiecărui contribuabil, fie el sau nu pasibil de impozit, e o reformă de dorit. 
i „O parte din aceste măsuri fară realizate la 1907, o alta la 1910. | La 18 Aprilie 1907, Asquith, cancelar al finanţelor, declară că a pretinde, din punct de:'vedere al interesului Statului, că două persoane, din cari una are 1.000 de livre venit dintr'un plasament sigur şi alta 1.000 de livre venit din muncă, trbuie "taxate la fel, înseamnă a desfide justiţia și bunul simţ. Pentru că e greu de deosebit „venitul muncit” de cel nemuncit, tratamentul diferenţial trebuie redus la veniturile până la 2.000 de livre. : | | Cât despre progresivitate, Asquith declară, la 1907, că n'a sosit incă ceasul „acâstei reforme; —— - 

Astfel fi admis la 1907 principiul care eră cerut dela introducerea impozitului „pe venit şi care” fusese” mereu respins. Schimbarea atât de mult combătută de Gladstone eră realizată, Departe de a păgubi tezaurul, după cum însuși lui Asquilh îi eră teamă, discriminarea spori veniturile, căci moderaţia impozitelor a mărit nu- mărul declaraţiilor. Asquith puteă, dar, spune că acest principiu a realizat o reformă financiară și una morală în acelaş timp, | | Progresivitatea urmă să fie opera lui Loyd George. La 29 Aprilie 1909, el pre- zentă faimosul lui buget. După ce făceă istoricul impozitului pe venit, el arătă că se poate menţine în mod definitiv cota de 5 0/0 şi că se putea păstră și posibilitatea de a, recurge la acest instrument pentru sume importante în caz de necesitate. Cu pri- vire. la progresivitate, Loyd George propunei un impozit complimentar pe veniturile cari depăşesc 5.000 de livre, consistând în perceperea unui impozit de 6 pence la livră pentru suma cui care aceste venituri ar depăși 3.000 de livre. | Nu propunerile guvernului relative la impozitul pe venit ridicară opozițiunea cea .mai vie. Altele erau punctele pe cari s'a dat lupta istorică între guvern și opo- Ziție. Însuşi Bolfour declară că nu poate tigădui că e drept a se realiză o oarecare progresiune. | | DE | a 
Lloyd George combătiu ideia că impozitul complimentar trebuie socotit provi- zoriu. El e tot așa de definitiv ca celelalte impozite și clasele bogate se declarau gata să-l suporte, | A 
Respins odată de Camera lorzilor, bugetul din 1909 fi votat în 1910. Impozitul pe venit eră de 5%], adică de un sh. la livră, -dar când venitul depăşei 5.000 de livre se percepeă, peste 3.000 de livre, un impozit suplimentar de 6 pence la livră. ÎI ae 
Multe din propunerile comisiunii pentru represiunea fraudei deveniră lege. Ie asemenea ideea 'degrevărilor pentru sarcini de familie, admisă în 1799, fi din nou - reluată, : 

Acesta e în scurt istoricul lui income-tax în Anglia,
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În ce constau regulele de drept pozitiv privitoare la acest impozit în ajunul răsboiului ? 
| | | | Veniturile sunt împărţite în cinci cedule distincte: | 

Cedula A, venituri și profituri al căror isvor e proprietatea de imobile clădită sau neclădită ; a | ae 
Cedula B, venituri trase din exploatațiunea imobilelor rurale; | 
Cedula C, venituri provenind din fonduri publice engleze, indiene, coloniale şi străine; E i 
Cedula D, câștiguri din comerț și industrii, din exercițiul profesiunilor libere, pre- cum și toate dividendele, cupoanele, dobânzile, rentele și veniturile diverse, nespeci- ficate în celelalte cedule; 

„„.  Cedula E, lefurile funcţionarilor civili și militari, ale funcţionarilor de bancă, de societăţi şi companii, anuităţile, pensiunile şi salariile plătite de Coroană şi de Stat, cu excepţia veniturilor de rente, impuse prin cedula C. | | | 
Departe de a fi ca la origină, un expedient temporar, income-tax eră în ajunul răsboiului piatra unghiulară a sistemului financiar englez. In 1894/95 el reprezentă 15,3 9 din veniturile totale, în 1908/909, 22,30%].. Elasticitatea lui extremă dobân- dită în timp de pace, ori de câte ori eră vorba de cheltueli de armament sau de opere sociale, ca de pildă pensii pentru bătrâneţe sau asigurări contra şomajului, ave să fie confirmată și în timpul marelui răsboi european. In 1906/907 fiecare penny (10 centime) de income-tax adăugat, a produs 2.666.867 livre, adică 64 milioane și ju- mătate de franci, a i 
In 1900/9041, in timpul răsboiului sud-african, adausul unui şiling la livra de impozit produse 29.700.000 de livre, adică mai mult de 742 milioane de franci. In 18991900, cu 8 d. de impozit, incasările au fost de 18.8 milioane de livre, adică 410 de milioane de franci. In 1908/909, cu un impozit de 4 sh. incasărilă au fost de 33.400.000 livre, adică 835 milioane de franci. E 
Pentru a aveă o idee de felul cum sa repartizat între diferitele cedulă inaintea " răsboiului produsele impozitului pe venit, vom cită datele din 1908/909, câna inca- sările au fost de 33.400.000 de livre, descompunându-se astfel : tă 
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Cedula A, 7.931.000 de livre, adică 23,10]g din totalul impozitului pe venit. 
»--B, 182.000 3» „:.-:2 0,5%/9 ». » n pn 
» -0,..2.109.000 »* »- » 6,3%] » » a 

"5 D, 20.670.000 » n » 61,9%] » 99 "m » De 

» FE, 2.516.000 » : » » 7,6019 >.» n DD 

„.. Caracterul lui income-tax ca impozit pe venitul global proveneă din aplicarea - următoarelor reguli : | a 
„„ 4. Orice persoană care face proba că veniturile ei nete de orice natură nu ating „460 livre, adică 4.000 de lei, seapă de income-tax; | 

2. Orice persoană care face dovada că veniturile ei nete depășesc 160 livre, dar 
nu trec de 700 de livre, adică de 17.500 de franci, beneficiează de o anumită scădere



al 

în evaluare, denumită abutement, astfel după legea financiară din 1898 (finance ac), 
pentru veniturile între : 

Livre 160—400 se deducea livre 160 
(lei 4.000—10.000) (lei 4.000) 
Livre 400 — 500 a a livre 4150 

(lei 10.000—12.500) (lei 3.750) 
"Livre 500—600' Se deducea livre 120 
(lei 12.500—15.000) (lei 3.000) 
Livre 600—700 » » livre '70 

(lei 15.000—417.500) (lei 1.750). 

Legea financiară din 1909/1910 organizează o nouă scădere. Toate veniturile 
inferioare de 5.000 de livre (earned or unearned] beneficiează de un abatement spe- 
cial de 10 livre de copil sub vârsta de 16 ani; 

3. Indivizii al căror venit total nu depășește 2.000 de livre beneficiează pentru 
partea din venitul lui muncit de un tarif de favoare (finance act din 1907); ; 

4. Pentru persoaneld al căror venit total provenind din diferite isvoare depășește 
2.000 de livre, dar nu trece de 3.000 de livre, cota impozitului pentru partea de 

"venit muncită e superioară celei din clasa precedenti, dar inferioară celei „aplicabile 
„indivizilor, al căror venit total trece de 3.000 de livre; 

5. Persoanale ale căror venituri de orice natură depiişesc 5 .000 de livre, sunt 
supuse unei supertaxe pentru partea veniturilor lor, care trece de 3. 000 de livre 
(finance act 1909/9140, sect. 66). | 

Așa dar, (rebuie să se proceadă la stabilirea veniturilor globale ale fiecărui individ 
fie pentru ca el să beneficieze de scutire sai de scădere, fie pentru că el să plătească 7) 

"cotă redusă de income-laz, fie pentru ca să fie supus unei supertaxe.' 

Income-tax e deci cu adevirat în acelaş timp! un inipozit de venituri și un im- 

_pozit personal pe venitul global. 

Progresivitatea impozitului-englez pe venit proveneâ deci, din scutiri, scăderi, 
diferenţe de cote aplicate şi supertaxe: a) În adevăr income-tax e progresiv prin va= 
riația elementelor impozabile pentru veniturile sub 700 de livre. Cu tariful de 1 sh. 
la livră; cota variază dela 0 d. 07 de livră pentru veniturile de 161 livre, la 10 d. 80 
de livră-pentru veniturile de 700 livre ; b/ income-tax e un impozit progresiv prin 
tarif pentru veniturile mai mari de 2.000 de livre. In adevăr, tariful aplicabil părţii 
din veniturile câștigate variază, dupi cum venitul total e inferior la .2.000 de livre, 
sau cuprins între 2.000 și 3.000 de livre. De asemenea veniturile superioare la 5.000 
de livre sunt izbite de supertaxe. Astfel după finance act din 1909/9410, contribuabi- 

“lul care posedă 5.000 de livre venit plăteşte 1 sh. 2 d. de livră; acel ce posedă 6.000 

"a
 

de livre venit plătește 1 sh. 2 d. pentru 3.000 de livre şi 1 sh. 8 d. pentru 3.000 de 
livre, ce6ace face un impozit de 1 sh. 5 d. de livră pentru venitul lui global; venitu- 
rile de 9.000 de livre suportă un impozit de sh. 2d. pentru 3.000 de livre şi 1 sh. 3d. 
pe 6.000 de livre, adică impozit de 1 sh. 6 d. de livră pe venitul global ş. a.m.d. 

” Inainte de pace tariful maxim al impozitului nu puteă fi decât de 1 sh. 8 de livră.
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Discriminarea, potrivit.legilor de finanţe din 1907/909, se obţinei prin deosebirile 
făcute-intre veniturile câștigate (earned) și necâştigate. [unearned). Indivizii al căror 

venit total nu depășeă 2.000 livie nu erau supuşi pentru veniturile câştigate 
tarifului plin, care în 1910, eră de 1 sh. 2 d. de livră, ci erau impuși după un tarif 
redus, de 9 pence de livră, în 1910. Numai veniturile necâștigate [unearned) erau im-. 

puse după tariful plin. Persoanele al căror venit total eră între 2 și 3.000 livre erau 
impuse după venitul lor câștigat, nu după tariful plin de 1 sh. 2, ci după tariful re- 
dus de 1 sh. la livră (Finance Act 1909—910, Sect. 67). Priu venit câștigat se înţe- 
legea: a/ orice remuneraţie derivând dintr'o funcțiune publică sau privată şi orice. 
venit cuprins între cedula D, provedind direct din exerciţiul unei profesiuni, precum 
şi. b] orice pensiune, retribuţie, indemnitate pentru pierdere de funcţiune, acordat 

pe baza serriciilor trecute ale contribuabilului,. ale soțului său sau . ale părinților 
săi, fie că. a contribuit sau nu la constituirea acestor venituri ; c/ în fine, toate ve- 

niturile provenind din întreprinderile agricole. 

Din punct de vedere juridic, deci, income-tax e un impozit personal și un impo- 
zit real. Un impozit real pentrucă e așezat pe veniturile bunurilor, un impozit per- 
sonal, .pentrucă asieta lui se stabileşte ținându-se seamă de personalitatea chiar a 

contribuabilului, atât. în ceeace priveşte discriminarea veniturilor, organizată 
din legile din 1907 și 1910, cât şi în ceeace .priveşte scăderile acordate contribuabi- 
lilor pentru șarcini de, familie..In adevăr „ persoanele cari.posedă dela 160—500 de 
livre venit total, au dr eptul pentru fiecare copil legitim, legitimat sau adoptat, mi- 

nor de 16 ani, la o scădere specială din income-tax egală cu dreptul corespunzător 
la 10 livre de venit. | e , 

În fine, income-tax aveă ca însușire principală perceperea lui la sursă. Totuşi, 
când e vorba de a se determină, nu fiecare categorie de venit, ci venitul global, legea 

presupune sau cere declaraţia contribuabilului. Această. declaraţie e. facultativă pen- 

tru cei ce vor să profite de scăderile și scutirile legii din 1898, precum şi pentru cei 
ce reclamă aplicarea principiului discriminării a legilor Ananciare din 1907 și 1910. 
Declaraţia e înșă obligatorie, potrivit legii financiare din 1909— 1910, sect.. 172, pen- 

tru toate persoanele supuse la.supertaxe, „Declaraţiile controlate şi sever san “ționate 

se fac de contribuabili pe formularele date de administraţie.. 
Răsboiul european aveă să dovedească din nou superioritatea lui income=-tax ca 

instrument fiscal de o elasticitate şi productivitate neîntrecute. 
„ Impozitele directe, adică impozitele altele decât cele de consumaţie, au avut tot- 

deauna preferința partidului radical englez. Ele erau: income-tax, supertax şi ta- 
xele de moștenire (death duties). 

| In 1914 Cancelarul finanțelor, Lloyd George, înlătură sporirea drepturilor de 

moștenire. In adevăr urcarea lor prin Finace Act din 1914, votată. în. ajunul răs- 

boiului, nu putea î urmată de o alta. 
-. Urmând exemplul lui Gladstone în 1854, Lloyd Geor gea indoit pentru 1915- 4946 
income-tas: şi super tax (acesta din urmă nu există pe vremea.lui Gladstone) 

Guvernul publică un document oficial, aducând lă cunoștința generală sumele 

pe cari contribuabilii aveau să le plătească, pe baza impozitului pe venit, fie pentru
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veniturile câștigate, fie pentru veniturile necâștigate. Pentru primele, impozitul eră de 1 penny de livră dela 161 livre și se urcă până la 9, 6 pence pentru veniturile de- păşind 550 livre. Pentru cele din urmă, impozitul eră de 4 pence pentru veniturile de 161 livre și se urcă până la 15,6 pence de livră pentru veniturile cari depășeau 550 livre. Combinat cu superlax, care se plăteă pentru veniturile superioare la 3.000 de livre, impozitul pe venit devenei sensibil progresiv. 
In rezumat, în 1914—1945, amploaiatul care câștigă ceva mai mult de 4.000 de franci plăteă 0,40'%], din venitul net impozabil, iar milionarul cu venit de 2.500.000 franci, plătea 15,830/, din venitul lui net impozabil, Cu asemenea tarife ridicate inegalitățile deveneau de sigur și mai simţitoare. Guvernul admise anumite corective temporare regimului normal de impozit po venit. Astfel el înlătură regula după care asieta impozitului eră venitul mediu al ultimilor 3 ani, adică regula lui free 1Jears average. Această regulă a fost aplicată dela 1865—1907, în virtutea legii din 1865, Sect. 6. Unui contribuabil care a avul un an rău, pe urma căruia venitul lui se giiseă inferior mediei și venitului primului din cei trei ani de bază, i se permite să substitue anul cel rău primului din cei trei ani luaţi ca medie și să obție rambursarea impozitului perceput în plus. Această dispoziţie, defavorabilă tezaurului, a fost abrogată de legea financiară din 1907 și se aplică strict regula mediei celor trei ani. | 

După cererea lui Sir P. Banbury, guvernul consimţi să restabilească, cu titlul cu totul excepțional și numai pentru durata răsboiului, regula dinaintea lui 1907, sub condițiunea însă ca contribuabilul si dovedească că reducerea venitului provine direct sau indirect din răsboi și că veniturile la cari se aplică să fie cele din cedula D. De asemenea guvernul s'a gândit a ușură situația contribuabililor loviți de supertaxe. Răsboiul împiedică in adever pe aceştia să incaseze veniturile luate drept bază la calculul supertaxei. Erâ deci drept ca acești contribuabili să poată obţine dreptul de a plăti în 1914 0 supertaxă calculată nu pe un venit fictiv, exagerat, dar „Pe venitul real, micșorat pe urma răsboiului. Astfel se decise ca unui contribuabil, al cărui venit s'a micşorat cu o treime din cauza răsboiului, supertaxa să nu-i fie apli- cată la venitul fictiv care s luase ca bază de calcul, ci la venitul total real. In fine, beneficiul acordat contribuabililor, în afară de veniturile provenind din cedula D, consistă într'o simplă amânare de platii. Sumele! neplătite de ei trebuiau să fie achi- tate la 1 Iulie 1916. | | La 23 Mai 1916, Asguith cerei urcarea din nou a contribuțiunilor directe, pen- tru a face faţă unei cheltueli zilnice, medii, de 75 milioane;de franci, pentru armată, marină şi munițiuni, cu excluderea cheltuelilor corespunzătoare bugetului, de pace. La 24 Iulie 1917, Donar Law cert o sporire şi mai mare a impozitelor. La 22 Aprilie 1918, Bonar Law propune ridicarea tarifului dela 5 sh. la 6 sh. de livră (adică dela 23%] la 30%) și tariful suprataxei dela 3 sh. 6 d. la 4 sh. 6 d, de fiecare livră (dela 17,40]o la 22,40%],),'precum și scoborireă la 2.500 livre (62.500 fr.). în loc de 3.000 livre (75.000 franci) a limitei dela care veniturile erau suprataxate. 
Sporirea nu are să inceteze nici cu răsbuiul chiar,
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In adevăr din Statele beligerante Anglia e aceea care are unul din cele mai ri- 
dicate coeficiente de impozite directe, faţă de totalul incasărilor din impozite şi de 
totalul incasărilor de impozite faţă de cheltueli. 
„In adevăr, raportul impozitelor directe aţi de - încasările totale de impozite 

sunt: 

Pentru 49414 31,40): 
» 4915 4489]. 
» 1916 45,5% 
» 1917 678|, 
» 1918 75,6%, 
„1919 73,8%. 
» 1920 63,39. 
» 1921 59,1%. 

Raportul incasărilor de impozite faţă de cheltueli a fost : 
In 1914 de 82,6%,. | 

» 1915 » 29,2%. 
» 1916 » 18,7). 

» 1947 » 23,5%; 
» 1918 » 22,8%. 
» 1919 2 30,5%. 
n 4920 » 600/;. 
» 1921 » 87|. 

Iar raportul veniturilor totale, faţă de cheltueli, a fost: 
In 1914 de 104%. 
».1915 » 34,40], 

» 1916 » 21,6%. 
» 14917 ». 26,200. 
» 1918 » 26,3%. 
» 1919 » 34,6% ;. 
» 1920 » 80,4]. 

„n 1924 » 119,8]. 

Progresiunea lui income-tax și supertaxe tă următoarea: 
In 1914 47.941.000 livre. 
» 1915 62.463.000 » 
» 1916 1929.160.000 » 

» 1917 205.678.000  » 

» 1918 2938.136.000» 
» 1919 2938.268.000 » 

_» 1920 358.099.000 » 
» 1921 388.800.000  » 
Această progresiune, care dovedește că în restimp de șapte ani incasările din 

impozitul pe venit s'au urcat în Anglia dela 1 miliard la 8 miliarde de franci, e con- 
cluziunea cea mai expresivă a expunerii de mai sus,



  

| | A Germania *) 

Caracteristica sistemului fiscal german, în prima jumătate a veacului XIX, a 
fost preponderanţa impunerii produselor, iaţă de impunerea proprietăţii. | 

Istoria fiscală a veacului XIX în Statele germane consistă în înlocuirea trep- 
tată a produsului, suu a cheltuelii, ca criteriu al capacității de plată, prin venit. 

Evoluţia a variat, firește, după State, | 
In Prusia, regimul fiscal prezentă două însușiri esențiale : 1) el eră alcătuit 

numai din impozite reale, cu excluderea impozitelor personale; 2) se fiiceă deosebire 
intre orașe și sate cu privire la regulele fiscale. Impozitele de consumaţie se pei ce- 
peau Ja oraşe, iar impozitul funciar la sate. Dar de fapt, la sate, impozitul funciar nu 
loveă nobleţa, iar în oraşe, impozitele de consumație loveau mai ales pe micii negu- 
stori şi pe săraci. De aceea, după pacea dela Tilsit, din 1807, sau propus reforme 
consistând, pe de o parte, în desființarea privilegiilor în materie de impozit funciar, 
pe de alta, în reducerea numărului de mărfuri supuse impozitului de consumaţie, 

In 1810, urmându-se inspiraţiile lui Hardenberg, s'a micșorat numărul artico- 
lelor supuse impozitului de consumație, sporindu-se însă tarifele pentru articolele 
menținute ; s'au întins și la sate câteva din vechile impozite de consumație şi câteva 
noui : impozitul pe măcinat ( Mahisteuer, și impozitul pe măcelărit și. carne ( Sehlacht- 
und Fleischsteuer], precum şi impozitul pe bere şi pe alcool. De asemeuea se creă un 
impozit idustrial (Gewerbesteuer), aplicabil întregului teritoriu. Această tendință dea 
pune pe acelaş picior satele şi orașele a dat greș, în faţa rezistenţei agricultorilor. 

In 1811 s'a revenit deci la distincţiunea dintre orașe și sate, impozitele de con- 
sumație fiind restrânse la orașele cele mari, impozitul pe măcinat fiind declarat 
inaplicabil satelor și orașelor celor mai mici. In fine, impozitele pe micelărit, bere şi 
alcool văzură tariful lor redus pentru acestea din urmă, In schimb, satele și orașele 
mici fură impuse la un impozit direct personal: capitaţia anuală de o jumătate de taler 
pentru fiecare iidivid major de 16 ani. | 

Acesta alcătuește primul pas pe calea impozitului personal. A 
Perioada turbure dintre 1841 şi 1814 se caracteriză prin frecuența expedien- 

telor fiscale, căci odată pacea stabilită, sforțări pentru reorganizarea sistemului impozitelor prusiene se ivesc. | | 
In 1819 s'a decis ca impozitele de consumaţie să fie aplicabile teritoriului întreg și să nu mai lovească decât tutunul, berea, vinul şi alcoolul. In 1820, Ge- averbesteuer a fost și el moâificat. In special, legea din 30 Mai 1820 introduse în Prusia impozitul pe clase; Klassensteuer, cu excepţia celor mai mari 132 de oraşe. DI , 
1) Pentru o documentare inai deplină vazi : D.Olto Gertach, profesor la universitatea din Roenigsbery, reforma finanţelor imperialui germau, tradusă de C. Gandiehon, în Revue de Science et de Legistation Financieres, 1996, pa- ginile 404-—492; Rene Bombay, L'impot surle recenu en Pruse, Paris 1908; Fisting B. Geschichtliche Entioickeluug der, Preussischen Steuersysteme und syslematische Darstellung der Einlommensleuer, Berlin, 1591; Seligmau, op. cil, capitolul The încome taz în Germany, paginile 223—972, Jise, Science financiers of. Cit; Dr. Jar von Hechkel, Die Forlschritte der direkten Besteuerung în den Deulschen Staaten (1$50—1905) Leipzig 1903; Berg- ann, delegat al Germaniei, Espost d la Conference de Bruzeiles, 4920 ; Charles Rist Les Finances de Guerre de ț Allemagne, Paris, Payot 1924, : - a
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Toţi locuitorii mai mari ca 14 ani au fost împărţiţi în-4 clase, subdivizate fiecare. 
în 3 subclase, deci un total de 12 categorii,: după rangul lor social,: ocupație, .«tc. 
Cota cea mai joasă-a ultimei categorii eră'de o jumătate de taler:; cota cea mai 
urcată de 144 taleri. Acest impozit pe clase eră un fel de compromis între o capi-. 
tație propriu' zisă și un impozit pe venitul global, :a cărui idee: fi respinsă de teama 
procedeurilor inchizitoriale. In cele 1:32 orașe mai mari Klassensteuer nu erâ' pere "put. 
Acolo se percepeă un impozit-pe măcinat și pe măcelărit, Oraşele puteau de alifel să 
declare că optează pentru Klassensteuer, în care caz nu se per cepei 'Muhisteuer şi, 
invers, satele puteau să opteze pentru Mahlsteuer, în care caz nu se mai percepeă 
Klassensteuer. . 

Acest'sistem de impozit pe clase apăreă ca soluția cea mai nemerită a, proble- 
mului financiar. Ordonanţa ministerială din 1820 spuneă în ter meni proprii: „Acest 
impozit e un fericit intermediar între impozitul pe venit, veşnic odios, pentrucă e 
imposibil de aplicat fără o ingerinţă inchizitorială în situația pecuniară a particula- 
rilor, și un impozit de capitaţie, stabilit uniform pe toată populaţia. El încearcă si 
atingă diversele clase de contribuabili, după o scară bazată „pe câteva criteri ii uşor 
de stabilite. 

Reforma eră în special apărată de Iloffmann in » Die Lehre von den Steuern als 
Linleitung zu griundlichen Urteilen iber das Steueravesen«, apărută în Berlin la'1840, 
Pentru autorul acestei lucrări, impozitul pe clase eră superior oricărui alt impozit pe 
venit, pentrucă de fapt există în Germania clase cari se puteau ușor distinge. Cine nu 
poate, de pildă, distinge la ţară pe marele proprietar, de micul arendaş, pe țăranul 
propriu zis, de lucrătorul agricol ? De asemenea cine nu poate distinge, la oraș, pe 
marele capitalist, de bur ghez, de micul negustor şi de lucrătorul cu ziua ? 

Cu tot entuziasmul oficialități și publiciştilor pentru reformă, Klass nsteuer se 
dovedi a fi un rău impozit, căci el apăsă mai ales clasele de jos. Astfel, în 1846, numai 
346 de persoane e erau inșcrise în clasa ], adică în clasa indivizilor plătind A dh de 
taleri, 

” Inlocuirea acestui impozit, prin impozitul pe venit, nu întârzie a fi discutată în 
public. Reforma fiscală a Saxoniei fi de altfel punctul de „plecare al acestei dis- 
cuțiuni. 

După adoptarea Constituţiei din 1831 şi aderarea - Saxoniei - la »Zollvereine, să 
încercat a ss institui un sistem fiscal nou; Advocatul Lucius publică în 1833 la Leipzig 
o broșură, cerând impozit unic pe venit. Firă a fi favorabil proiectului lui Lucius, 
guvernul saxon adoptă o parte din propunerile lui, creând în 1834 un impozit-nou 
personal și pe comerţ. Gestul saxon n'a avut însă ecou în politica celorlalte. 

Reforma engleză, realizată în 4842 de Sir Robert Peel, -şi ideile democratice, 
deșteptăte de revoluţia din 1848, produseră o mișcare mai puternică în favoarea unui 

: adevărat impozit pe venit. | 
Benda, adversarul sistemului modern de imprumuturi publice şi mai ales adver- 

sarul a ceeace numeă el exer ocheriile bursei, începi! campanie în 1842 (Benda, -Peels 
Finanzsystem, Leipzig, 1842). - 

- Sparre, funcționar prusian, susțin și el, în chip savant, irapozitul pe venit, pre-
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zicându-i un viitor strălucit şi văzând în el axa sistemului fiscal modern, care va 
cuprinde, în afară de el; numai câteva impozite indirecte, 

Impozitul unic pe venit e glorificat, în fine, în publicaţia lui von Graffenred la 1855. Se a - 
În acest răstimp proiecte de impozite pe venit sunt redactate de guvernul prusac, 

dar ele dau greș. Dar, în 1851, un nou proiect. reuși și se transformă in legea din 
1 Mai 1851, relativă la impozitul pe cluse și la, impozitul pe venitul clasificat. /Die hlassen-und die Klassifizierte hinkommensteuer). e 

Vechiul Ilassensteuer fi menținut, dar modificat. Pe viitor el se aplică ţării 
întregi, cu excepţia a 83 din cele mai mari orașe, rămase impuse impozitului pe mă- 
cinat şi pe măcelărit. Klassensteuer e datorit de orice locuitor, având un 'wvenit infe- rior de 1.000 de taleri. | i 

Cat despre noul »Klassifizierte Binl;ommensteueru el se aplică intregului teri- 
toriu, orașe și sate, și izbeă pe toți indivizii, având un venit superior la 1.000 de 
taleri. Contribuabilii erau împărțiți în 30 de categorii, după capacitatea lor de plată, administraţia fiind obligată să se abţie dela orice mijloace inchizitoriale în stabilirea repartiție. Sumele de plată variau, după categorii, între 30 Și 7.200 de taleri pe an, De fapt acest sistem cruţă clasele cele mai bogate ale naţiei. 

O vie mișcare in favoarea unei reforme democratice și stabilirea unui impozit pe venit se manifestă în doctrină. In 1872, profesorul Adolplh Ield publică la Bonn 
0 carte, care avi mare răsunet, în care examină principiile fundamentale în materie. de impozit, referindu-se în special la situaţia Germaniei. EL cere un impozit pe ve- nit, combinat cu păstrarea unor impozite indirecte alese cu îngrijire. Cu aceste per- fecţionări și sub această formă, spunea, el, consider impozilul pe venit ca cel mai bun impozit direct.: Deși Thiers a denumit impozitul pe venit: „socialism fiscal, socialisin disimulat în mod periculosa, eu nu mă, las a fi turburat de criti ile acestui bătrân eco- nomist, protecționist şi burghez. E, în adevăr, un socialism absolut necesar : proclamarea datoriilor politice și sociale ale cluselor superioare și bogate și acest socialism e absolut necesar, dacă voim să evităm adevăratul socialism periculos, acela al comunei Paris. O serie de legi votate între 1873 și 1891, rezultat al acestei mișcări doctri- nare, uşurii impunerea claselor sărace. Astfel legea din 25 Mai 1873 suprimă im- pozitul pe micinat și măcelărit ca impozite de Stat și introduse Klassensteuer in orașe, Ilassensteuer deveni un adevârat impozit progresiv pe venit, căci pe viitor adminis- 

trația trebuii să stabilească impozitul luând de bază venitul anual al individului: O. scutire completă fi acordată persoanelor având un venit mai mic de 420 de mărci, socotit ca minimum de existență. In fine, cele 12 clase fură menținute 
ca un impozit deosebit pentru fiecare din ele. Klassifizierte Linkommensteuer continuă 
să lovească persoanele având un venit superior de 1.000 taleri, egal cu 3.000 de 
mărci. Dar numărul categoriilor fă sporit și ridicat la 40. In plus, pentru ve- 
hiturile superioare la 780.000 de mărci, impozitul creştea cu 1.800 de mărci pentru fiecare 60.000 de mărci de venit adiţional. | 

Mişcarea produsz rezultate mai serioase în Saxonia. Vechea lege saxonă din 1834, creind un impozit personal, a suferit modificări în 1845, 1850 și 1858,
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In 1874 guvernul saxon prezentă un proiect de unificare a impozitelor pe pro- duse, dar proiectul nu satisfăct opinia publică şi, în fine, la 1874, Camera votă un impozit pe venit, destinat a intră în vigoare la 1878. | Să a Legea din 1874, uşor modificată in 1878, introduceă un impozit pe venit com-=. plimentar, peste impozitele existente pe proprietatea funciară şi pe comerţ. Dar dela . inceput, impozitul pe venit ocupă un loc atât de preponderent față de celelalte im-. pozite, incât acestea deveniră complimentare. In 1878; de pilaă, sa decis ca toate cheltuelile suplimentare necesare, depășind veniturile produse de impozitele directe existente, să fie cerute impozitului pe venit şi în 1886 se hotări a se renunţ la jurnă- tate din impozitul funciar, în folosul comunelor. Consecința fi că în 1888 impozitul pe venit saxon a produs 17.917.000 mărci dinti'un total de 20.860.000 mărci pro- venind din impozitele directe. | i Insușirile importante ale legii saxone consistau în supunerea la impozit a so- cietăţilor, ca şi a persoanelor și în taxarea indivizilor, în loc de familii, femeile Și copiii fiind impuși separat. Minimum de existență eră fixat la 300 de mărci, contri- buabilii erau impărțiți în clase. Cota impozitului variă dela 0,143%/, pe venitul mi- nim până la 30/,, când venitul atingei 5.400 de mărci. Dar aceasta eră cota 'nor- mală, care puteă fi urcată, | 
Ceeace alcătuiă însă principala caracteristică a reformei saxone, eră introduce- rea întrun mare Stat german a principiului de evaluare individuală obligatorie, de altfel revizuită și controlati de fancţionarii numiţi în mod special. Patronii erau da- tori să remită administraţiei o listă a lefarilor plătite amploiaţilor și agenților și pe- nalităţile în caz de fraudă se puteau urcă până la înzecitul impozitului, Cu toate plângerile ridicate la inceput, impozitul se dovedi a fi un instrument liscal atât de preţios, încât ideea lui prinse adânci riidăcini pretutindeni în Germania. „In Prusia se mai făcură încercări de a se reformă impozitele existente pe baze democratice. In adevăr, Ilassensteuer izbeă mai greu clasele sărace, decât o făceă | Klassifizierte Einlkommensteuer pentru veniturile superioare la 3.000 de mărci, De alttel fraudele cu privire la acest ultim impozit erau considerabile. In 1881, se reduse cu un stert cotele la Rlassensteuer, Pe de altă parte, legea din 1883 urcă scutirea la Hlassensteuer la 9.000 de mărci și reduceă cota la Klassensteuer și a celor două ultime categorii a lui Klassifizierle Binlommensteuer. | „Dar, toate aceste corective părură insuficiente. Dela 1880—1890. scriitori ştiin- țifici duseră o campanie puternică în favoarea impozitului pe venit.: Atunci apărură savantele publicaţii ale lui Schaeffe, Wagner, Meyer, Roscher, Neumann Și Cohn, pre= cum și monografiile lui Gneist şi Prantz, 

Marele Ducat de Baden fi primul Stat care trase profit din această mișcare. In 1884, după o lungă și interesantă discuţie, s'a admis, ca' măsură definitivă, un im- pozit pe venit. Legea badeză din 1884, ca și legea saxonă, impuneă asociaţiile şi so- : cietățile, ca şi pe indivizi, dar ea nu impuneă societățile decat pe veniturile depășind 3%/9, această sumă de venit fiind socotită ca dejă impusă în mâinile fiecărui acționar. Impozitul loveă pe fiecare individ, dar capul de familie eră răspunzător pentru venitul intreg al familiei. O scutire eră acordată veniturilor mai mici de 500 de mărci. Pen-
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tru-a conservă. o cotă egală faţă de toută lumea, 2/, 9/4, şi a păstră totuș caracterul 

progresiv al impozitului, s'a admis sistemul degresiunii, care consistă în a înserl.pe 

roluri, la impozit, veniturile deosebite pentru sume mai mici decât erau în realitate. 

Asttel, veniturile de 500 de mărci se în-criau cu 125, cele de 2.000 cu 750 și 

numai veniturile superioare la 30.000 mărci se înscriau în întregime. Vechiul im- 
pozit pe produse, ca și impozitul pe proprietatea clădită și neclădită fi menţinut, dar 

s'a limitat impozitul pe câștiguri (Erwerbsteuer) din 1874, la beneficiile provenind 

din capitalul efectiv învestit în afaceri. Cu chipul acesta, sistemu! alcătuiă în practică 
un impozit general pe venit, cu discriminare între veniturile foniurilor plasate și 
celelalte. ]n adevăr, veniturile în general erau lovite de impozitul pe venit, pe când 

impozite suplimentare izbeau veniturile provenind din capital, fie că el consistă în 
proprietate funciară, în capital comercial sau în valori mobiliare. 

Adoptarea impozitelor pe venit în Saxonia și Marele Ducat de Baden a avut ca 
consecință admiterea lui în State mai mici: Saxe-YWeimar în 1883 și Anhalt în 1886. 

» Discuţiuni generale au influenţat opinia publică prusiană astfel, încât guvernul 
prusian, în 1894, sub ministerul doztorului Miguel, promulsă o serie de legi care 
dădea Prusiei o situaţie egală cu aceea a celorlalte State germane. 

In adevăr, în 1891 Itiassensteuer fi suprimat și Dinkommensteur fă declarat 

impozitul general. Dela 1891 există astfel in Prusia un sistem de impo ite personale 
pe venitul global şi-pe avere globală. Trebuiă în adevăr distins între impozitul pe 
venit (Einkommensteuer), introdus de legea din 24 lunie 1891 și completat de legea din 

19 Iunie 1906, și impozitul complimentar pe avere (Ergănzungssteuer), cârmuit de le- 

gea din 14 Iulie 1893. Ambele impozite sunt aşezate pe facultăţile globale ale contri= 
buabililor, căci primul lovește venitul net global, cel de al doilea capitalul global mo- 
biliar și imobiliar, Impozitul pe venit se aplică persoanelor morale special desemnate,. 

inclusiv societăţile ordinare, ca şi indivizilor. Se urmează principiul badez de a nu im- 
pune decât suma depășind 3/. din capital. Sunt supuși impozitului toți prusienii, cu 
excepția acelora cari, nedomiciliaţi în ţară, au reşedinţa în străinătate de mai rault 

„de doi ani și a unor anumite persoane excepţional s+utite. De asemenea impozitul pe 
venit se aplică celorlalți germani cu reşedinţa în Prusia, ca și 'streinilor rezidând în 
Prusia pentru afaceri, precum și tuturor. persoanelor fără distincţie cu o reşedinţă 
de mai mult de un an acolo. Se aplică de asemenea impozitul oricăror persoane care 

trăgeau. un venit mobiliar în Prusia, sau un venit din comerţ, sau meserie exercitată 

acolo. 

Venitul consistă: din incassările nete provenind din 4 izvoare de capital : pro- 
prietatea imobiliară, comerțul, industria și ocupaţiunile lucrative. Incassările extra- 
ordinare provenind din.moşteniri, donațiuni, nu sunt venituri. 

Scăderile de operat pentru a obține veniturile nete sunt prevăzute cu amă- 
nunțime în lege. Pentru veniturile certe se iă ca bază venitul anului, pentru cele 
incerte media pe trei ani. Femeea e impusă pe numele soțului. Veniturile de 900 
mărci (1.125 lei) sau inferi ioare sunt scutite. Veniturile superioare sunt lovite de 
un tarif. progresiv, cu progresie foarte lentă. .Cota variază între 0,03%, şi (până la 
1912) 40]. 75 de grade sunt stabilite, pe când vechiul impozit pa venitul clasificat
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“nu avea decât 27. Un sistem de abateri la: bază e de asomenea admis pentru: sarcini 

de copii sau alte motive speciale; micşorână capacitatea contributivă:a: contribuabi- 

lului, ca: boala, accidentele, datoriile, cheltueli extraordinare ' pentru: educaţia: sau 

“ întreţinerea familiei, pentru fiecare copil în vârstă de mai puţin de 1/4 ani, degrevarea 

e de 50-de mărci, adică 62,50 lei, în cazul când venitul nu depășește 3.000 de mărci. 

Impozitul pe capital » Ergânzungssteuer i: izbeşte averea globală: Sunt scutite 

persoanele al căror capital nu depăşeşte 600 de mărci (750.lei) şi acelea al căror 

“venit impozabil nu depăşeşte 900 de mărci şi cari au un capital inferior. de 20.000 

mărci. In 14892 impozitul loveă abia 20%], din populaţie, în 1895: 36%]. Numărul 

scutirilor scade, pe măsură ce fiscul iă cunoştinţă mai de aproape de micile venituri. 

Tariful e gradat. Cota maximă inainte de răsboi eră de 1] %/. Astfel impozitul pen- 

tru un capital de 600— -800 de mărci eră de 3 mărci, pentru un.capital dela 

8—10.000 de mărci eră de 4 mărci: Contribuabilii erau împărțiți în 29 de clase 

pentru acest impozit. . 

Demne de relevat sunt măsurile administrative de evaluare a veniturilor glo- 

bale ca și cele ale capitalului global. Aceste două impozite au la .bază declaraţia 

contribuabilului. Declaraţia e personală și obligatorie. Totușş ea e facultativă pentru 
veniturile inferioare la 3.000 de mărci. Motivul? Declaraţia presupune un grad de 

instrucţie și o inteligenţă, care nu există la micii contribuabili și anume la țărani!!! 

Pentru acești contribuabili se recurge la evaluarea din oficiu; cu drept de recurs la 

comisia, de impunere şi la comisia de apel. Preşedintele comisiei de impunere, dacă 

socotește necesar, poate cere o declaraţie. Sancţiunea obligaţiunii de a face declaraţia 

constă in pierderea dreptului de a reclamă și suprataxa de 509, calculată pe suma 

impozitului datorit de contribuabil (legea din 1906), iar în caz de refuz de a face 

_ declaraţia, după o 'nouă' somâţie, in amenda de 250|,. ! 

Declaraţia contribuabilului e supusă uni control riguros. Legea organizează 

patru comisiuni: prima, comisia de evaluare prealabilă (Voranischătzungs-Kon mission, 

prezidată de Burgmestrul comunei şi compusă din ' particulari şi membrii numiţi de 

fisc. Ea întocmeşte în fiecare an lista contribuabililor, strânge -pentru fiecare din ei 
informaţiuni complete asupra facultăţilor economice. Această listă se trimite celei de 

“a doua comisiuni » Veranlagungskommission«. Aceasta e prezidată! de-un funcţionar 

desemnat de guvern, obișnuit un Landrat, care e inima comisiei. | se poate alipi un 

funcţionar cu misiunea de a prepară asieta impozitului și de a asistă, cu-voce con- 

sultativă, la ședințele comisiei. De fapt sunt aleşi agenţi bine dresați, în vederea unei 

“ prepăraţii solide şi a unei direcțiuni energice a asietei impozitului. La începutul anu- 

lui, președintele distribue contribuabililor formulare de declaraţii. In aşteptarea. lis- 

telor, comisia de evaluare prealabilă strânge pentru fiecare din districtele de impu- 

-nere ale resortului său tot soiul de informaţiuni (starea locuitorilor, a salariilor, 

întinderea şi venitul pământurilor, chiria caselor, etc.). Graţie acestor informaţii, 

declaraţiile contribuabililor pot fi serios. controlate când ajung la comisie.: Aceasta 

însă riu e totul. Comisiunea poate cere contribuabililor -toate deslușirile ce. socotesc 

: necesare. Contribuabilul poate refuză. să răspundă, dar în acest caz. comisia. eva- 

luează din oficiu. 
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în? 2 - De: fapt, comisia Supune contribuabilul la o anchetă extrem de minuțioasă, - “Legea nu fixează vreo limită . dreptului administrativ și jurisprudenţa a interpretat legea întrun sens foarte larg cu privire la puterile comisiunii de impunere. - Dacă contribuabilul nu este satisfăcut de evaluarea făcută de comisie, el poate reclamă înaintea unei a treia comisiuni : Comisia de apel [Berufungslom mission] şi „a face recurs în casaţie înaintea Inaltei Curţi de casație (Oberverwaltungsgerichi). Diversele Comisii s'au achitat cu atâta vigoare de sarcina ce li s'a dat, încât încasările au mers crescând mereu. Fraudele şi evaziunile, cari nu pot fi nici odată cu totul stârpite, au scăzut, 
Orice impozit nou nu-și poate produce efectele imediat. Prusia aveă să faci această experienţă. In adevăr, dela 1892/95 deficitul asupra sumelor sperate sa ri- dicat la 120 de milioane mărci. Dar, dela 1895 incasările pe urma impozitului pe "Venit au mers mereu crescând. In 1891, acest impozit nu atingeă decât 80 milioane de mărci ; în 4905, 202 milioane ; în 1908, 274 milioane, 

"In 4896 totalul veniturilor constatate eră de 6.262.000 mărci. - » 1905 » » | | » » » 10.020.000 » | n 41908 „ » 1 n» 19.795.000». » 189% » » eră de 2.889.000 mărci. 
» 1905 » » "» » 4.459.000 » Beneficiile profesiunilor libere reprezentau : 
In1891..., 15 9]s din venitul impozabil. » 1892. . . 190.» + p 
» 1905. . , „23 9 2 x n 

In 1905 din 624.530 de declaraţii administraţia a contestat 25 0, adică 161.764. Administraţia a voit să deâ massei impresia unui control riguros. 193.709 ” din aceste contestaţii, adică 76,5 9/9, au fost socotite fundate. Ele au avut ca rezul- „tat impunerea .a 230.790.000 de mărci şi a adus tezaurului un venit în plus de :7.632.000-de mărci. Rezultă din aceste cifre că 24 %]s din declaraţiile contribuabililor au fost contestate pe nedrept de administraţie. Reclamaţiile contribuabililor sau urcat în 1905 la 388.000.000 de mărci și au obligat tezaurul sii restitue 3.810.000 de Mărci. | | 
Această imixtiune severă a administraţiei a trecut în moravurile prusace fără greutate, De altfel nu i s'a făcut nici odată rezistență serioasă. Dovadă după 13 ani. de experienţă, legea din 19 Iunie 1906 a sporit drepturile administraţiei, in loc să le reducă. : ia | e 

- Sa decis în 1906 că.comisiunea poate ordonă contribuabililor de a prezenti, Pentru a fi examinate și verificate, registrele de gestiune sau de afaceri, contractele, recunoașterile de datorii, chitanţele de dobânzi Și alte documente aflându-se în po- sesiă contribuabililor și putând servi la stabilirea faptelor interesând impunerea. Dacă: nu există documente suficiente pentru a.evaluă venitul unui contribuabil, co- misiunile stabilesc toate veniturile du pă libera lor apreciere şi luând orice împrejurare în consideraţie (par. 40, al. 2).



acțiuni cari inainte scăpau de, controlul lui ? 
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Nimeni la Camera deputaţilor nu sa ridicat contra acestor prescripţinini, :cari au 
fost adoptate fără discuţie. - 

Sistemul .prusian a influenţat, cum erâ firesc, legislaţia: celorlalte State-ale 
Germaniei, cari, cu excepția câtorva, au adoptat noua legiuire.! | Sa 

Sistemul prusian a ridicat de sigur critici, mai ales peste hotare. Astfel Paul 
Dechanel, vorbind de el, biciuiă »procedările inchizitoriale ale acestei țări erarchizate 
și militarizate, în care, cum spuneă Bismarl, fiecare naște cu o uniformă. 
„In Belgia, Ingenbleeck, în lucrarea sa » L'Impot sur le revenue, (Bruxelles 1908), 
a strâns exemple tipice de întrebări puse diferiților contribuabili de administraţia 

„ prusiană. De pildă : Intrebuinţaţi telefonul pentru afacerile d-voastre private, adică 
in afară de cele comerciale ? Dacă contiibuabilul răspundei : »nue și se descopere 
că a reținut o loje la teatru prin telefon, i se aplică o suprataxă. Bancherii se văd 
supuși cu privire la titluri unui interogator de felul acesta: Câte titluri aţi vândut 
anul trecut, in ce zi și la ce Bursă ? Care e preţul de vânzare ? Care e numele so- 
cietăţilor în cari sunteţi acţionar ? Cari vă sunt asociaţii ? Cât economisiți pe'an ? 
Ce faceţi cu economiile ? Cum vă explicaţi sporirea de venit anul acesta ? Provine 
sporul dintr'un capital, anume din care? E o donaţie? Cine va făcut-o? E rezultatul 
unei afaceri ? Bine, daţi-ne delalii. Pe un arendaș administraţia l-ar întrebă: Câte 
vaci aveţi ? Cât lapte şi unt vă dă fiecare ? Câte găini aveţi ? Cât fân vă mănâncă 
vitele ? Cât fân aţi vândut ? etc. ete. | 

Citez într'adins aceste exemple pentru ca să învederez ce superficiale sunt eri- 
ticile, cari se fac dela popor la popor, pasiunea, înlocuind prea dese ori judecata ne- 
părtinitoare. Oare azi așa zisa inchiziţie prusiană, nu se practică de regulă şi în țări 
în cari cetățenii nu se nasc în uniformă? Trebuie să vedem în acestea o transmisie 
de defecte, sau mai curând, expresiunea unui adevăr de ordin . general şi anume că 
viața modernă implică o intervenţie din ce în ce mai pronunțată. a Statului, în 

Spirite liberale prusiene au descoperit ele singure punctele slabe ale reformei. 
Astfel Puisting, preşedintele Curţii administraţiei superioare regale a Prusiei, le 
rezumă, astfel criticile de adus sistemului: a | | 

4. Supunerea persoanelor morale Ja impozitul pe venit, alături de un impozit 
„pe afaceri ; 

2. Includerea în venit a beneficiilor din speculaţiuni; Ş 
3. Lipsa definiţiilor precise pentru scăderile autorizăte din veniturile brute; 
4. Scăderea insuficientă pentru clasele inferioare ; | - a 
5. Determinarea incorectă a perioadelor de venit; | 
6. Impunerea pe familii şi nu pe individ, . a 
Din punct de vedere administrativ, Fuisting rezamă acuzaţiile sale în „această 

, 

a 

bililor sunt deplorabil neglijate. | a 
„. 'Totuș adevăratele critici ale sistemului prusac trebuiesc făcute, nu, luându-se 

in seamă tendinţele subiective ale celor ce se dedau unei, asemenea operaţiuni, ci ele- 
mentelor obiective ale sistemului. Numai comparaţia cu sistemul englez ne poate re- 
velă valoarea obiectivă a sistemului prusac, restul e chestie de temperament naţional. 

formulă : Interesele tezaurului sunt admirabil salvgardate, dar drepturile contribua-



33 

  

Ceoace a asigurat succesul lui income-tax, am văzut, a fost armonizarea inis- 
reselor locale cu interesele fiscului, utilizarea competențeloi prin comisari suplimen- 

* tari recrutaţi din oamenii cei: mai destoinici, împărţirea veniturilor pentru taxare, 
stopajul la sursă, moderaţiunea intenţionată a cotei, discriminarea Şi proegresivitatea. 
"Or, sistemul german de asietă directă riu pare tot așa de satisfăcător, ca sis- 
temul englez de stopaj la sursă, . | St o 

| In adevăr, dacă în aparenţă incasările din Germania păreau strălucite, mai ales 
că impozitul nu există în toate statele germane, dacă se ţine seamă că în impozitul 
pe venit german întră şi- impozitele de stat și impozitele locale, și că deci cota e mult 
mai ridicată, căci atingeâ 12—15 0] din venit, atunci! când în Angliă nu 
eră decât 5--60/, dacă se ţine seamă de scutirile și scăderile cari sunt mult 
'mai limitate decât - în Anglia, proporţional vorbind, Binkommensteuer producea 
mai puțin decât Income-tax. De asemenea dacă se ține seamă de drepturile 

„administraţiei germane, în raport cu cele conferite administraţiei engleze, fraudele 
evitate în Germania sunt comparativ mai mici decât cele evitate în Anolia. - 
„ "Totuș unkommensteuer alcătaiă cu income-tax instrumentele fiscale prin 
excelenţă ale Buropei în ajunul  răsboiului: mondial, 

Răsboiul european confirmă credința noastră in superioritatea impozitului 
englez asupra celui german. In 1902 Richard von Raufmann, compârând greu- 
tatea impozitului pe cap de locuitor pentru totalul taxelor naționale, regionale și 

“comunale, în Prusia, Anglia și Franţa, stabilei : | N 
Pentru prusieni 0'sarcină de 49,500]. - - | 

a fancezi»: » : »: 79570), | i, 
„n englezi: 2 o 101,449. 

Dela 1902—1913 impozitele germane au sporit mai mult decât cele franceze, 
„progresiunea fiind de 60%, pentru cele dintâi, 31], pentru cele de al doilea: Totuş, 
in 1913, prusianul plătea 68 miirci, adică 84,64 franci, francezul 135 franci, deci tot 
prusianul eră avantajat, . i 

Lucru curios însă, cu toată rezerva impozabil importaătă, care o prezentă 
în momentul răsboiului contribuabilul german, Statul n'a ficut apel la impozit 
ca instrument principal de echilibrare a bugetului de răsboi. Aceasta eră 'o politică 
conștientă din partea guvernului german, care nu voiă să adauge, cum s'a spus, 
sforțărilor de nervi şi de mușchi, și grele exigenţe- pecuniară. Poate un alt cuvânt 
a cântărit şi mai mult în hotărirea guvernului' german: credința în victorie, cre- 
dinţa că o indemnitate nouă va acoperi golurile „marelui răsboi, şi va aduce prospe- 
ritatea, așa cum o făcuse cele 5 miliarde obținute dela francezi la 18171. Şi, în adevăr, 
Helffericl; spunei, in discursul său din 10 Martie 1915, că trebuiă să se renunţe la im- 
pozitele de răsboi, pentru ca să nu crească prea mult greutatea deja atât de marea răs- 
boiului. Impozitele de riisboi, adăugă el, nu ar putea acoperi decât o slabă proporţie 

din enormele cheltueli de răsboi şi. el exprimă speranța fermă de a prezentă adver- 
" sarilor săi, în momântul pătii, nota de plată pentru lupta, care le fusese impusă. Im-
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prejurările marelui răsboi duceau deci.la acoperirea cheltuelilor numai prin imprumut 
şi emisiuni de, bilete de bancă. Cu cât imprumutul, va aduce mai „mulţi bani, cu 
atât va-fi nai bine recursul la biletul de bancă, mai. ales vecursul la presa de hârtie- 
monedă trebuiă să fie insă, pe cât posibil, un expedient timporar, La 14 Decemvrie 
1915 el desvoltă aceleaşi idei. Helfferich. nu făcu “decât o singură concesie adver- 
sarilor acestei idei, admițând ca asigurarea dobânzilor datoriei să fie făcută pe cale 
de impozit. ' Această concesie sfitşi prin a obligă imperiul să găsească 5 la mi: 
liarde de impozite noui. . 

Două impozite » TVehrbeitragu (contribuţie detensisă extraordinără și 'unică) de. 
1 miliard de mărci, plătibilă în trei fracțiuni, şi » Vermăg. mgszuoachssteueu (impozitul 
pe creşterea de avere sau impozit pe averea nou dobândită) aveau să, permită minis- 
tralui de finanţe să-și echilibreze bugetul de răsboi. Impozitele indirecte fură sporite 
mai mult şi ele singure echilibrară deficitul prevăzut pentru 1916. Deficitele din 
anii 1917 şi 1918, primul de 4 miliard 250 milioane de mări, al doilea de 2 miliarde 
575 milioane de mărci, nu puteau “desigur fi acoperite prin impozite indirecte. 
Totuş ăceste' din urmă produseră 800 milioane în 1917 și 217, miliarde în 1948. 
Dintre” acestea: » Yarenumsatzsteinpel«, corespunzând taxelor. asupra plăţilor, 
» Kohlensteuer«, care izbeă cu 200, valoarea cărbunelui extuas, importat sau 'trans- 
fovmat, și » Geldumsalzstoueri varietate a impozitului pe timbru, sunt, cele mai 
importante. | : 

Impozitul pe beneficiul de iăsboi fi contribuţia directă cea mai. importantă, 
» Kriegssteueru, la care se recurse pentru a acoperi deficitul. Prezentat la inceput ca 
o suprataxă momentană, ajutată la » Vermâgungszuwachesteuen«, «, care nu dispăreă, 
impozitul de răsboi nu a fost socotit suficient. Un impozit extraordinar de răsboi 
[ Ausserordentliche Iriegsab gube] fă impus de pârtidele democratice din Reichstag. El 
se distinge de »XVehrbeiirag« din 1913, prin aceea că loveşte nu numai. capitalul, 
dar și venitul. E primul impozit de. imperiu stabilit pe venit. 

| Centralizarea financiară a Reichului se accentuiază deci din ce în ce mai ziult. 
Un abandon al capitalului fu propus și sfârși prin a deveni » Reichsnotopfera (impozit | 
pe capital) de care vorbim în expunerea noastră de motive la impozitul asupra averii. 

Cu toată politica lui Helfferich; greutatea impozitelor sa agravat în timpul 
răsboiului pentru contribuabilii germani. Astfel impozitele au augmentat pentru ei 
ceva mai mult decât îndoit ŞI ceva mai puţin decât îatreit, luând ca „bază, 'suma 
plătită înainte de răsboi, - - 

In adevăr, drepturila: de vamă, im pozitele şi taxele produceau :. 

“In 1013]. i i 14.665.983:001) înăti. 
> p ADA [5 si. 1,6883.100,000, n... 

» 191516: ... . , '14701:983.000 n... 
4946/47; . .-. . i 1.699282:000 “x. i. i 
AŞATH8. 1... e 2.494,000.000 m i e 
194819... ...:..:8. 227.386. 000... pa 
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"După răsboi, lăsând la o parte mijloacele extraordinare admise de imperiul 
german pentru a reduce datoriile lui și a face faţă obligaţiunilor noui luate prin trata- tele de pace, pentru a echilibră bugetele ordinare, s'au adoptat urmitoarele reforme : 
„Un impozit de imperiu asupra venitului, inlocuind toate impozitele locale “pă 

venit, cu o scutire dela 1.000 de mărci în jos şi cu o cotă variind dela 5%, pentru 
veniturile de 1—10.000 mărci şi până la 50), pentru veniturile mai mari de 
500.000 de mărci; o. 
„2. „Un impozit special asupra veniturilor valori lor mobiliare ; 
e „Un impozit asupra plăţilor şi citrei de afaceri ; 

"Un impozit special asupră cărbunelui ; 
0 majorajie a taxelor succesorale. 

«După evaluările ce s'au făcut se socotește că impozitele directe au fost sporite 
intr*o proporţie de 60%, | A 

| Bugetul ordinar dar prezentat de Dr. Wirth pentru anul în curs prevede o chel- 
tueală totală de 39.550.000 de mărci, din care 27.950.000 pentru cheltuelile ordi- 
nare şi restul pântru cheltuelile extrăordinare. Veniturile sunt evaluate la 22.075.000.000 mărci. | o - 

„.. Printre ele figurează: . | 
Impozitul pe venit. , + + 2400.000.000 mărci. 

», „» dividende . , . . , . . ,1.300.000.000 » 
p» moștenirii , . . . . . . 2500.000.000 »- 
„m citea afacerilor. . , . . . 3000.000.000 » 
po cărbuni e... . 4.500.000.000  » 
p 2 exportaţiuni., . . . .„ .1.000.000.000 » 

aa n», sporirea patrimoniilor . . , 3.000.000.000  - 
"Când comparăm cifra impozitului pe venit și proporţia impozitelor directe faţă de 

încasări, in Germania şi Anglia, oricare ar fi inferioritatea celei dintâi, datorită înfrân- 
getii, nu putem să nu socotim impozitul pe venitul cedular englez şi complimentar 
global; superior lui Einkommensteuer.. - 

a “Italia ?) 
= :-Impokitul pe venit in Italia fii consecinţa unităţii naționale OO 

| Vechile impozite asupra produselor, variind dela un Stat la altul şi completate, 
in unele cazuri, prin impozite: personale, nu mai erau suficiente pentru Italia mărită. 

1) Pentru o documentare mai completă asupra datelor sumare din acest capitol vezi : O. de Spokiberch, L'impst sur le retenu en Ilalie, Bruxelles 1909 ; Perdrituz, Les fraudes dans Vimpot ilalien sur les revenus de la ri- 
„Chesse mobilitre ; Paris 1910 ; Jece, op. cit. Cours El de Science des Finances ; Seligman The Income Tax, capitolul 
The Income Taz in Other Countries şi anume paragrafele ( 2 Jtaly: The historical Derelopement ; The Actual 
Conditions ; € The Question of Fraud; Jeze, Les Finances de Guerre le Vitalie, Paris, Giard et Britre 1918; Ministere Deile Finanze : Riforma delle Imposte Direlte sui Reideli e dei tribuli locali, Homa 1919; Gazeta Ufficiale del Regno d'Italia, 19 Mai 4920; Louis Ross Gottlieb, Director of subscriber's Research Department Bankers Statistics Corporation, New- York. in Revue de Science et de Legislation Financierăs, No. 4 de 1920, arti- colul : Les Finances d'Aprâs Guerre ; Rapport No. IV sur les Finances Publigues, publi chez /arisson et Sons London, par la Conference Financidr Internationale de Rruxelles 1920,
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„:. Cavour, cu spiritul lui de prevedere bine cunoscut, trimisese, încă din:1856, pă 
Emil Broglio in Anglia, pentru a studiă impozitul pe venit: Acesta publică rezăltatul 
anchetei sale in două” volume, sub: titlul : Lettere sul Imposta del :Redilito'âl-Conte 
Camillo di Cavour. Deja Bartogi, in 1846, propusese uu impozit general :pe 'veriituz 
rile mobiliare; în 1862,.ministrul Sela prezentă şi el un proiect analog; dar nuinăi 
al treilea proiect, al. noului ministru. Minghetti, fă adoptat de Parlament: la:441iiliă 
1864, şi deveni : Imposta sui redditi della Richezza Mobile, mii 

Influenţa engleză se manifestă, cu privire la noua reformă, prin. înlăturarea sistemului ind:ciar şi inlocuirea lui prin procedeul stopajului la sursă Şi adriiterea 
declaraţiei, precum și a progresiunii realizată prin metoda scutirii niinirăului de existenţă şi a scăderilor. Erau însă deosebiri între sistemul englez și cel italian“ Mâi întâi, pe când income-tax se aplică tuturor veniturilor, impozitul “italian: nu::loveă 
decât veniturile proprietăţii fanciare. Motivul consistă în faptul că, în momentul Yo- tării reformei celei noui, există deja un impozit funciar rural, care funcţionă destul de bine. Pe de altă parte, impozitul englez aveă o cotă uniformă: Încercările de â stabili o discriminare, cum am arătat mai sus, nu-și produseră incă rezultătul. Ar gumentele celor două comisiuni din 1853 și 1881 asupra income-tax-lui au produs insă impresiune în Italia. Discriminarea fă impinsă aci și mai departe decât se cei ruse, până atunci, în Anglia. ia a au 

. In adevăr, la început se stabiliră 3 categorii de venituri: a/ veniturile permanente Şi spontanee, adică veniturile capitalului ; b) veniturile temporare mixte, adică 'venitu- 
rile industriale, în cari sunt angajate capitaluri ; c/ veniturile temporare provenind din activitatea personală, In 1868 se adaugă o categorie pentru veniturile provenind 
din efectele de Stat, cari. la origină nu fusese lovite de impozit pentru a încuiajă cre= 
ditul public al monarbiei, iar în 1870 se adaugă o a cincea “categorie - pentru” veni: turile pensiunilor și lefurilor funcționarilor publici, e 

= Neniturile impozabile se stabileau luându-se anumite fracţii din venitul înscris, acestea variind cu diversele cedule,. = a 
- >" Deosebirea cea mai- mare între sistemul iialian şi cel englez consistă insă în 
aceea că, pe când impozitul pe venit în Anglia eră un impozit de cotitate, în Italia el 
eră un impozit de repartiție. i miei ”*.. ba început se certă impozitului'30 milioane de lire şi repartiţia fu făcută: între 
provincii, după elementele variabile, ca: importanţa impozitelor funciare, a: popu- 
laţei, a drepturilor vamale, a drepturilor de timbru. Dar, în. nici un câz; cota hu 
putea să depășească 10 la sută din venitul individual, * a a . - “Modificări fură aduse sistemului în cursul anilor viitori. In 1866 venitul funciar 
fi.şi el supus impozitului nou, dar in anul următor, sub ministerul *Depretis; sere vine: la sistemiul primitiv. La 1870 se diterențiă veniturile corespunzând: valoarăi - „6cative:a pămâiitului de veniturile corespunzând muncii agricole ; “şi “acestea din | „urmă fură şi ele supuse impozitului. In 1866 impozitul fă schimbat întrun impozit 
de cotitate de 8'1a sută, sau, dacă adăugăm și zecimea pentru cheltuelile de percepere, 
8,8. In 1870 cota'se urcă la 12 (13,2 cu zecimea de percepere). Impozitul eră:- atât 
de urcat pentru acele vremuri, încât fraudele -fură considerabile.: Pentru:- â-1e cz
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bate, sancțiuni severe fură edictate in 1873. La 1874 se decise ca: impozitul cu pri- 
vire la, salariu să fie achitate în contul salariaților de către patroni. | 

Toată, lumea se plângea de regimul cel nou: și fiscul, şi contribuabilii. Comi- 
siuni de anchetă și reformă fură numite. Comisiunea Torrigiani, numită în 1876 dă 
către Depretis, examinând dacă impozitul nou trebuiă convertit :într”un impozit 
general pe venit, cu abrogarea tuturor celorlalte impozit divecte, respinse pro- punerea. o n ea a 

La 24 August 1877, o nouă lege fi votată. In liniile ei mari cu modificările din 
1894 și 1907, ea a rămas în vigoare până în ultimele vromuri. i ” 

Inainte de răsboiul general, regulele de drept pozitiv în vigoare, cu privire la 
impozitul pe venit in Italia, se pot rezumă astfel. a ” 

Intrau în . veniturile impozabile toate veniturile, în afară de cele rezullână din proprietăţile fanciare. Persoanele morale erau supuse impozitului; ca și indi- vizii, indiferent de naţionalitate, Veniturile provenind din străinătate nu cau 
insă impuse, astfel încât un italian care și-ar fi plasat toate capitalurile în stră- inătate nu plătei impozit, Impozitul eră colectiv, adică stabilit pe capul fami- liei; în veniturile acestuia intrau și veniturile soției şi ale 'copiilor minori. Discriminarea se obține: prin aplicarea aceleeaș cote de 200/, la: fracțiuni va- | riabile din totalul veniturilor, astfel : Ia i | In cedula A!, cuprinzând veniturile capitalurilor și veniturilor perpetue (fon- durile de Stat, provincii, sau girantate de; Stat, câștigurile la loterie), impozitul eră calculat pe venitul reul Și eră deci de 20], ; Si In cedula 42%, cuprinzând celelalte venituri ale capitalului și alte venituri perpetue, necuprinse în cedula A, impozitul e socotit pe 30 părți din 40, ceeace” reduce cota lui la 15%, ; 

a In cedula B, cuprinzând veniturile mixte timporare, provenind din cola- borarea „capitalului cu munca (veniturile comerciale şi industriale) impozitul e cal- | culat pe 20 din 40 de părţi, cetace reduceă cota lui la-10*/, din venitul real; 
In cedula C, cuprinzând veniturile timporarii, provenind din activitatea per- sonală: salariile, impozitul e calculat pe 18 din 40 părţi ale venitului real, ceeace: reduce cota lui la 9%/, ; | - = 

„În, cedula D, cuprinzând veniturile din pensii ȘI lefurile funcţionarilor și am= ploaiaţilor publici, impozitul.e calculat pe 15 din 40 părţi a venitului real, ceeace reduce cota lui la 71/+%,. Sa a Progresiunea eră obținută prin procedeul minimului de existență şi a scăde- rilor.. Cota scăderilor.variă cu cedulele. Cum minimum de existență eră fixat la 250 de lire și scăderile priveau numai veniturile mai mici de 800. de lire, pro- “ gresiunea eră foarte lentă. De fapt, lucrătorii cu ziua nu erau supuși impozitului. Abia 12.000 de lucrători erau impuși și încercările făcute de anume “miniştri de finanţe, de a aplică legea, au rămas zadarnice, 
| Fiecare contribuabil eră dator să faci o declaraţie a venitului total nu numai ci privire la elementele lui fixe și certe, dar și cu privire la elementele lui aleatorii și variabile, și aceasta sub sancțiuni severe, De fapt mulţi s'au abținut de a face de-
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claraţia. Agenţii impozitului, la înscrierea contribuabililor pe rolurile nominative, 
obișnuiau a evaluă prin ei însăşi venitul după chirie şi felul de vieaţă, asfel încât de 
fapt, înainte de răsboi, asieta impozitului eră stabilită prin sistemul indiciar. Fraude 
nenumărate s'au făcut cu ocazia declaraţiunilor. Insăși agenţii fiscului, speriaţi de 
cota urcată a impozitului, n'au uzat în genere de puterile date lor de lege şi: au făcut 
evaluări inferioare realităţii, fără vreo altă investigare. 

„ Consecințele financiare ale acestei stări de lucruri „Sau resimțit adânc. Impo- 
zitul aduceă numai 270—280 milioane de lire anual, ceeace e puțin, dat Bind cota 
-urcată a impozitului, care variă dela 7 jumătate la 20 la sută. 

De altfel contribuabilul nemulţumit aveă toate mijloacele de a şicană judecăto- 
rește fiscul. Cinci grade de jurisdicțiune îi stau deschise: | 

Recursul administrativ în faţa comisiei comunale ; 
», pm m» provineiale; 
n. » »» » centrale; 
». judiciar inaintea tribunalului de prima instanţă; 

Apelul înaintea instanţei de apel. 
Stopajul la sursă eră întrebuințat pentru un anume număr de venituri: aproxi- 

mativ patru din zece părţi ale impozitului. Astfel, pentru lefurile fancţionarilor Şi 
dobânzile fondurilor publice impozitul se percepeă pe cale de reţineri operate de 
guvern. Cât despre societăţi, patroni, debitori, ei trebuiau să plătească impozitul 
pentru contul asociaților, acţionarilor, amploiaţilor și creditorilor, cu drept de re- 
curs contra lor. | 

Răsboiul mondial aveă să impue sarcini enorme Italici. 
In perioada neutralității, dela 2 August 1914 până la 24 Mai 1915, peniru prepa- 

rativele militare, Statul aveă să suporte o cheltueală suplimentară medie de circa 150 
de milioane lire pe lună, adică 1.780.000.000 de lire anual. 

Perioada de răsboi trebuiă să se încheie pentru Italia cu urcar ea datoriei sale, 
dela circa 14 miliarde (13.595 milioane), cât eră la 30 Mai 1914, la 93. 794. 000. 000 
de lire, la 31 Martie 1920; anuitatea se urcă şi ea în consecință “dela circa 500 mi- 
lioane lire la 3. 100.000.000 de lire, 

Cum a putut face fați Italia acestei sporiri de cheltueli ? 

Parlamentul dăduse depline puteri guvernului să- și creeze resurse pentru un 
supliment anual evaluat la 500 de lire. 

Din expunerea financiară făcută de d. Carcano la 8 Decemvrie 1915, reiese că 
guvernul italian a avut dela inceput ca program să creeze cel puţin atâtea impozite 
cât aveă nevoie pentru a acoperi serviciul dobânzilor pentru, sumele împrumutate 
sau de imprumutat. 

Impozite noui fură create asupra per miselor de export de mărfuri, asupra scu- 

tiților de serviciul militar.. S'a votat de asemenea o taxă izbind veniturile: nobiliare. 

și imobiliare şi plăţile făcute de Stat și o supra- -taxă extr raordinară pe veniturile co- 

merciale şi industriale provenind din răsboi. E 
In discursul său dela 30 Iunie 1916, ministrul tezaurului “Carcano declară că 

Statul italian are dejă o provizie de fonduri suficiente pentru a acoperi dobânzile da-
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toriilor de răsboi de câteva miliarde, că va recurge la operațiuni de credit; dar. numai după ce.:va utiliză cât mai „mult -mijloacele normale, pentru- a face faţă chel- tuelilor.. Un decret regal din 24 Noemvrie 1915, confirmat prin legea din 21 Decem: vrie 1915, crează un impozit pe beneficiile din timpul răsboiului, lovind numai co- mercianţii, industriaşii și intermediarii, asupra câștigurilor extraordinare nete pro- venind din răsboiul european, realizate în timpul perioadei dela 1 August 1914 până la. 30 Iunie 1917 şi depășind o anumită cifră, impozit care se va plăti ca o-taxă supra- pusă progresivă la impozitul pe venit al averii mobiliare, . DI Sporirea incasărilor reale ale tezaurului italian reiese din tabloul următor al ci- 'frelor “mensuale medii în milioane de lire: ă 

1. Ultimul an de pace. . , . . .. 24455 milioane de lire. 
2. 40 luni de neutralitate . , . sa 202,7 nn n 
3. 4 luniderăsboi. .. 4213» DE IN 
4. Primul an de răshoi. .. ... e D504 aa n 
5. Aldoilea an derăsboi. .. .... 333,9 x o. 

„6. Al treilea an de răsboi. ... .. 500,9 1 n n 
N 7.5 luni al anului al patrulea de răsboi . 834,7 milioane de lire. - - 8:15 luni după armistițiu . . „8945 o» o» n 
i In expunerea de motive făcută Camerei la 16 Decemvrie 1919, d. Schantz a -Gomunicat că cheltuelile pentru anul financiar 1919 au fost de 32.599,000.000 de lire, din cari 23.281.000.000 pentru: trebuinţele armatei și 4.293.000.000 pentru pensiuni, ajutoare, ete., pe când incasările nu s'au urcat decât la 9.498.000.000 lire. -:- Pentru. bugetul 1920—1921 cheltuelile ordinare au fost. apreciate la - 15.468.000.000 lire (15 miliarde și jumătate), iar veniturile ordinare la 11.090.000.000. lire, 
„= Printre venituri, impozitele directe figurează cu 2.550.000.000 lire, iar cele „indirecte cu 5.450.000.000 lire, | 

-1:: -. Dacă se compară incasările şi cheltuelile dupi cifrele de cheltueli cunoscute până la sfârșitul lui Fevruarie 1920, se constată că incasările totale pentra primele 8 luni ale anului financiar 1920 -sunt 5.294.000.000 lire, pentru 4.055.000.000 „În ; perioada corespunzătoare a anului precedent şi că cheltuclile sunt respectiv 10.638.000.000 faţă de 13.815.000.000 din aceeaș perioadă. i ș... . „„Incasările provenind din impozitele directe pentru aceeaș perioadă sunt : - 3-î+ 4+%16.000 000, contra 1.149.000.000 în anul precedent ; o pe - Impozitele pe întreprinderile comerciale : 
843.000.000, contra 644.000.000 in anul precedent ; 

-:;=- . Impozitele de consumaţie : | ++ 6098.000.000, contra 610.000.000 în anul precedent; | 
-z-. s? Veniturile provenind din monopoluri : 

1.389.000.000, contra 9539.000.000 în anul precedent ; 

  

_.2 Gazeta Uleiale del Regno dala, 12 ai 1920,
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Incasările provenind, din Intreprinăeri ile de servicii publice: 
239.000. 000, “contra 2922.000.000 în anul „precedent. e 

Deci, 27,80%, din cheltueli au fost acoperite prin impozit, pe când n numai 11 2 
fusese acoperit în acest chip în anul precedent. | E 

Pentru a veni în ajutorul tezaurului Şi £ a retrage din Circulaţie 4 miliarde de 

hârtie monetă s'a propus: 

1, Un impozit extraordinar pe patrimoniu. 

2. Un impozit pe averile de răsboi. 
3. Un nou impozit pe venit. 
4. Un impozit de 100], pe obiectele de lux și de 2 9 pe anumite articole de 

za; curent, cari costă mai mult de cinci lire. 

"5, Revizuirea diferitelor impozite existente, printre . cari majorarea - taxelor de 
succesiune, cu discriminare specială c cu privire la moştenitori și mai „ales la, benefi- 
ciarii cari au dejă avere. | 

Impozitul pe patrimoniu, propus de cabinetul Nitti, transformat de către comi- 
sia ministerială, numită de guvern pentru a-l studiă, întrun împrumut forţat extra- 
ordinar, ma putut fi înfiinţat decât după alegeri și datorită victoriei socialiștilor. 
Prin decretul din 24 Noemvrie 1919 s'a stabilit un impozit extraordinar pe patri- 
moniu, plătibil în 30 de ani, cu cote foarte joase, incepând dela: 0,167 %/, pentru 

“20.000 lire până Ia 0,833%, pentru 100 milioane de lire. Criticile ridicate de cota 
prea, joasă deciseră guvernul să schimbe decretul printr'un altul din 23 Aprilie 1920 
şi să urce impozitul dela 41/+*/, pentru 50.000 lire la 500, pentru 100 milioane 
de lire şi mai sus. Impozitul e plătibil în 20 de ani, sau 10 ani, după cum proporţia 

averii mobiliare e mai mare sau mai mică. Preluarea asupra capitalului e comple- | 
tată cu un impozit extraordinar asupra averii de risboi. Cota variază dela 10%, asu- 
pra creşterilor dela 9—10 %, cu privire la averile dinainte de răsboi, la. s0 “le asupra 

sporirilor cari ating 70%, din averile dinaintea răsboiului. | ai 

"La 24 Noemvrie 1919 se promulgă prin decret un nou impozit asupra venitu- 
lui. Decretul împarte veniturile în patru cedule : Ă 

Cedula A, venituri provenind din capitalurile mobiliare investite in proprietăţi 
clădite şi neclădite. Ea e împărţită în trei subcedule: Cedula At, veniturile provenind 
din orice formă de investiment de capital, cari nu sunt fabrici sau pământuri, veni- 

turile din rentele perpetue, creanţe ipotecare şi chirografare, contracte de împrumut 

fie verbale, fie sub forma cambială, din acţiuni, obligaţiuni ; cedula A? veniturile 
din capitaluri investite în fabrici ; cedula A3 veniturile, din capitaluri investite in 
pământ ; | | 

Cedula B, veniturile provenite” din muncă și capital; 

Cedula C, veniturile provenind din munci, din exercițiul unei profesiuni, u unei 
arte, unui serviciu personal ; Fe Sie i 

Cedula D, veniturile provenind dintr”o funcţiune publică. 

Prima cedulă e taxată cu 18 “i a doua cu 15 “lei a treia şi a patra « cu 9 9
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Ori de câte ori suma venitului e superioară la 1.200 lire; dar inferioară la 
2.000 de lire, se acordă la cedulele B,Cşi D următoarele scăderi : 

Dela lire 1.201—1.300 lire 1.000. 
.» , -4.30141—41 „400 n 900. 

pn 1.401—4.500 » 800. ă » ) 1.301 —1.600 “ 700. 

mn 1.601—1,700 „600. 
» » 1.701 —1.800 ». 500. 

> 1.801—1.900 . ». 300, 
nn 244904—9.000 „ 100. | | | Osebit de impozitul cedular s'a creat un n impozit'complimetar pe venit, despre 

care tratează titlul 2 al legii, în art. 67— 92, | Pr ogresiunea acestui impozit e următoarea : 

3 

La 1.500 lire corespunde o taxă proporțională de 1p-— 9, | n 5.000 » » »» » si '69 0. 
„10.000 » pa a » 298 o 
» 20.000 » » n n n | n „3,8 0 „50.000 » SE , 24,58%. 
» 100.000 » n >» îm » 6,19%. 
» 300.000 »- » 5 5 „. » 836%, p 500000 1 oa pn 19,480; „m 4.000.000 2» n n » 16,489, 
» 9.000.000» n 55 n > 92,69%,. 
» 2.500.000 » az » n pn 95 

La 24, Iunie' 1920 d. Giolitti a declarat la Camera Comunelor că vânzarea pâinei - 
costând pe Stat 5 miliarde de lire pe an, căile ferate, poştele și telegrafele având un 
deficit de 1!/, miliarde de lire, chiar atunci când cheltuelile speciale de răsboi vor 
luă sfârșit și când prețul pâinei va fi cel adevărat, deficitul anual va fi de 5 miliarde 
de lire. Pentru a-l combate, s'au propus următoarele măsuri pentr u cari s'au înlocuit “pr oiectele de legi corespunziitoare: 

1. Confiscarea beneficiilor de răsboi extraordinare. 
2. Excedentul beneficiilor realizate dela 1 August 1914— 3i Deceravrie 1919, “inclusiv beneficiile nesupuse impozitelor, după anumite dispoziţii legislative, va fi "confiscat în folosul Statului, dacă aceste beneficii sunt superioare la 20.000 de lire. 

Noui anchete sunt deci autorizate pentru a stabili noui baze de impunere. 
3. Majorarea progresivă a impozitelor pe succesiune și pe donaţiuni intre vii. Cotele stabilite de scara din 25 Noemvrie 1619 nu vor fi modificate, după anumite distincțiuni și pentru succesiunile în linie directă până la 110,000 live. Peste această cifră cota va fi majorată în linie directă la primul grad dela 6—25, la al doilea grad dela 7—30 la sută. Pentru celelalte grade de-rudenie cota va fi uxcată dela 8, 12, 16, 24, 30, şi 35 la 35, 40, 55, 60 și 70 la sută, 
4. Conversiunea obligatorie a titlurilor la purtător în titluii nominative, apli- cându-se la toate valorile publice și private, afară de bonuri de tezaur, conturi cu- 

rente, depozitele în bănci,
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Impozitele asupra titlurilor străine la purtător vor fi lovite cu un impozit triplu. 
În chipul acesta se șocoteşte că 70 rhiliarde vor fi supuse impozitului, cari altfel 

ar fi scăpat drepturilor de succesiune, impozitului pe venit și impozitului pe capital. 
5. Ancheta pentru, cheltuelile de răsboi și revizuirea contractelor de furnituri. 

Franţa D 

Revoluţia franceză a a avut drept efect, în ordinea fiscală, substituirea impozitelor 
reale, adică a im pozitelor pe. produse, impozitelor personale din trecut: 

» După o incercare nereușită de a renunță cu totul la impozitele indirecte, siste- 
mul fiscal, admis în veacul al 19-lea, eră alcătuit din combinarea unor contribuţiuni 
directe, stabilite fără cercetări inchizitoriale, cu anume impozite indirecte, Patru 
erau. principalele impozite directe.: . 

1. Impozitul funciar pe proprietăţile clădite şi neclădite ; 
9. Patentele ; 

3. Contribuţiunea pe uși Și. fer estre, şi 
4. Contribuţiunea personală mobiliară. 

„. Contribuţiunea pe proprietatea neclădită, fiind aşezată pe produsul” net presu- 
pus, al pământului, iar.nu pe venitul proprietarului, 'scliderea pentru datoriile ipote- 
care nu eră permisă, Contribuţiunea funciară pe proprieti ățile clădite eră aşezată pe 
valoarea locativă. Patentele erau percepute după semne exterioare și “prezumțiuni. 
Contri ibuţiunea pe uși şi ferestre eră direct așezată pe numărul deschiderii clădirilor. 
Contribuţiunea personală mobiliară pe chiri ia locuinţei, fixată după valoarea locativă. 

Aceste impozite erau mai mult impozite reale decât personale. Totuş contribuţia 
pe uși şi ferestre și contribuţia personali mobiliară loveau facultăţile globale ale 
coniribuabililor.. Bazele de impunere ale acestor. două din..urmă contribuțiuni erau 
nedrepte și criticile impotriva lor s'au accentuat din ce în ce cu timpul: In adavăr, 
impozitul pe venitul global al contribuabilului, stabilit după număr ul deschiderilor 

1) Joseph Cailluu:c, Les Impâls en France, 2 volame, Paris, 1911, în :special. prefața ” unde se susține cu 
măestrie teza că orice reformă fiscală-nouă deviază, dacă nu se încearcă și O schimbare a spiritului public; J, Caillauz, 
L'Impot sur le Revenu, Paris, 1910, cuprivzând discorsurile fostului ministru de finanţe, cu 'ocazia reformei ; Jize- 
op. cit. Science Financitre; Seligman op. cit. The Iocome Tax in' France, pag. 2712—378; Rapport de' Mr. Ren€ 
Renoult, Depute, sur Pimpot General sur le Revenu, Paris, 1907, deux volumes, î în special anexa | asupra, propunerilor 
şi proiectelor prezentate Camerei franceze, dela 1843 la 1907; Jeze, Les Finances de Guerre de lă France, Giardet 
Briere, cuprinzând articolele publicate în Revue des Lâgistatiou et Science Financicre ; Cheyssou, Expose sur la Silua- 

- tioi financieve de lu: France, ă la Conference de Br axesles; 19:0; pentru discuţia reforinci lui Caillaux vezi : Journal 
Oficial, discassions du î, 4, 10, 11 juillet 1907; 20, 21, 23, 30, 31 janvier 1908 ; 3,4, 6,7, 41, 43, 14, 17 fâvrier 1908; 
$, 20, 25, 27 fevrier 1908 ; 6, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 924 mars 1908; 19, 21, 22, 23 25, 29 mat'1908; 1,2, i6, 18, 92, %, 
26, 29, 30 juin 1408; 2, 3, 6, 7 inilet 1908; 18, 19,91 janvier 1009; în 8,9, 5, (6, 18, 24 fevrier 1909, 2, 3,.4,5, 

- "8,9 mars 1909. 
„Pentru desbaterile dela Senat din 1914, vezi discuţiile dela 20 şi 22 Ianuarie 1914; 3 5, %; 10, 12, 17, 19 Fe- 

e uarie ; 3, 1%, 13, 16, 18, 19 Martie 1914. Pr oicetul depus de d-l enoull ca ministru de finanţe la Cameră la 20 Martie 
'1914, vezi “discuţia generată dela 30 şi 31 Martie 1914, şi discuţia pe articole și adopțarea proiectului la .1.Aprilio 1944. 
“Apoi, discuţia, la Senat: 17 lunie, 2, 3, 4,6, 7 Iulie 1914. Au urmat după aceste peregrinaţiuni ale pr oiectului dela Senat 
la-Cameră și invers, la 13, 44 Și 45 Iulie 1914. La 93 Ianuarie 1917, s'a transmis Camerei proiectul adoptat de Senat.. 
La 49 Iulie 1917 proiectul s'a înapoiat la Senat, cară La volat definitiv la 31 lulie 1917... i. a
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locuinței sale, fusese susținut încă.din secolul al 18-lea în Anglia. El eră însă un im- 
: pozit nedrept, pentrucă două apartamente cu un număr egal de. deschideri; ! situate 
unul intr'un cartier bogat, altul intrun cartier sărac, nu 'sunt desigur” locuite de 
persoane având acelaș venit. EI eiă și anti-higienic, pentrucă alcătuiă un impozit pe 
aer și lumină. Contribuţia izbeă toate ușile şi ferestrele cari dau pe străzi, curţi, gră- 
dini ale edificiilor și uzinelor, cu anumite scutiri, unele permanente în profitul agri- 
culturii și industriei, altele provizorii acordate în scop de a încurajă anumite lucruri. 
Tariful după care contribuţia aceasta, se percepeă, văriă după populaţia comunei și ca- 
litatea deschiderilor. Ea alcătuiă un impozit de repartiție. Dacă, aplicând elementelor 

| impozabile tarifal, se ajungea la o sumă superioară sau inferioară contingentului co- 
munal, administraţia intervenea pentru a reduce sau spori proporţional cotizaţiiile 
individuale. Contribuţia eră destinată a lovi pe lccatar, dar avansul ei eră făcut te- 
zătirului de către proprietarul imobilului. Criticile ridicate de acest impozit erau cu 
atât mai drepte, cu cât el eră foarte rentabil, deci inegalitatea lui mai simțitoare. 
In 1910 el a adus Statului, ca principal și accesoriu, 69 milioane de franci. Legea din 
18 Iulie 1892 I-a suprimat, dar legile de finanţe au amânat regulat în fiecare an 
aplicarea legii din 18 Iulie 1892 până la 1 Ianuarie 1918, data incetării lui efectivă. 
„Al doilea impozit francez așezat pe facultăţile generale ale contribuabilului : 

contribuția personală mobiliară, purtă asupra venitului global, așa cum el eră reve- 
lat de chirie. Acest impozit eră ceva mai drept decât cel dintâiu, căci, dacă se înlă- 
tură sistemul declaraţiei și al evaluării administrative, chiria pare a fi cel mai po- 
"teivit indiciu al venitului. Desigur că chiria ca semn indiciar, ar trebui combinată 
cu alte. elemente : populația orașului, numărul membrilor familiei cari ocupă Jo- 
cuinţa, trenul de casă al contribuabilului, posesia de cai sau trăsuri de lux, dar, 
chiar astfel completat, impozitul nu-i rațional, pentrucă el nu taxează venitul, ci un 
fel de vieaţă. | | 

In Franţa, contribuţia personală mobiliară nu prezintă totuş complexitatea sis- 
„temului belgian, unde acest impoziţ aveă la bază cinci elemente : valoarea locativă, 
numărul ușilor şi ferestrelor, valoarea mobiliară, numărul slugilor, numărul cailor. 

Prin deosebire de ceeace se petrecea sub Constituantă, când un tarif progresiv, 
“bazat pe combinarea chiriei cu sarcinile familiei și trenul de casă. fusese admis, legea 
„din 21 Aprilie 1832 nu a restabilit acest sistem complet. Venitul global al contri- 
„buabilului eră revelat numai de chiria casei, în principiu cel puţin. 

: Ia comunele unde se pereepeau uccize, consiliul municipal, cu autorizarea gu- 
„Yernului, puteă să iă din cassa comunală o parte din produsul accizelor, pentrua 
acoperi contribuțiunile personale mobiliare, pe cari săracii le-ar fi plătit. cu 'greu. 
„Cu chipul “acesta; :printr'o deformare a legii scrise din cele mai interesante, această 
„ contribuţie directă dobândeă . in fapt un caractar progresiv. a 
| „În adevăr, contribuţia mobiliară eră intrunită într'un singur impozit cu con- 
tribuția personală și ambele aceste două impozite constituiau o contribuţie de-repar- 
tiție. Contingentul pontru Franţa întreagă eră fixat în fiecare an prin legea de finanţe: 
între departamente de aceeaș lege, între arondismente de către consiliile generale, între 
comune de către consiliile de arondisment și între contribuabili în sânul comunei de
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anume repartitori desemnaţi de subprefecți. De fapt repartitorii nu respectau legea, care 
prescriă a:face repartiția proporțional după valoarea locativă a locuinţei. Astfel in.1884 
numai, în '3.997 comune din 36.107 repartiţia se făceă conform legii.- In..mai.muit 
de 32.000 de comune aprecierea veniturilor impozabile eră discreționară, In aceeaş 
localitate, chirii-egale corespundeau. la impozite duble, și invers. Pe de altă „parte, 
anumite legi scutind de aceste contribuții un minim de chirie, produceau 6.progre- 
siune și în ordinea de drept. Se a a 

Sistemul francez a dat netăgăduit la inceput roade bune: a produs venituri 
«mari cu un minimum de intervenţie din partea fiscului. Dar,: cu timpul, „modificări 
importante. trebuiră să fie aduse sub. presiunea ideilor noui. Astfel. incercările de 
perecuaţiune ale impozitului funciar, care eră un impozit de repartiție şi nu de coti- 
tate, deși nu reușiră, avură ca consecință despărţirea în 1890 a impozitului funciar 
pe prop ietăţile clădite de cel pe proprietăţile neclădite şi transformarea lui intrun 
impozit de cotitate de 3,200], pe valoarea locativă anuală. : aa 

Legile din 31 Decemvrie 1900,:13 Iulie 1903, 20 Iulie 1904 amendară în parte 
vițiile contribuţiei personale și mobiliare, întărind ideea de scutire -sub forma. unui 
minim de chirie. e 
„„.„ Toate aceste'concesiuni nu fură insă suficiente opiniunii publice.și o mișcare în 
favoarea stabilirii unui impozit progresiv pe facultăţi'e globale aie contribuabilului, 
începută cu revoluţia dela 1848, sfârşi înainte de răsboi, prin: admiterea, de, Cameru 
franceză la 1909, a unui proiect de lege datorit ministrului Caillaux. | Să 

Prima încercarea de a stabili un impozit pe venit fi consecinţa revoluției din 
1841|48. Găsindu-se în fața unei mari crize financiare, ministrul de finanțe Garnier- 
Pages propuse ca mijloc de a acoperi deficitul : vânzarea disponibilităților Statului, 
bijuteriile Coroanei, pădurile naţionale, precum și stabilirea unui . impozit: patriotic 
și sporirea cotei impozitelor existente. Dar, în ultimul moment, el nu avi. curajul 
să implinească un asemenea act de disperare și la 15. Martie el declară: Aș fi.voit 

„să supun aprobării d-voastre planul unui impozit pe venit ; drept în principiu, mai 
drept ca toate celelalte, impozitul pe venit posedă și avantajul de.a fi uşor perceput“, 

„ Jar la 8 Mai el spuneă : „Din toate impozitele, cel mai just, cel mai productiv,: cel 
pe care mă voiu forță cu convingere profundă să vă fac să-l primiţi, e impozitul 
progresiv pe venita, Sa Aa EI 

- Unul din- reprezentanții partidului radical, Barbes, propuse un impozit: de un 
miliard de franci, stabilit exclusiv pe cei bogați. Proud'hon propuse. cunoscutul lui 

„proiect de Banca Poporului și un impozit pe venit, mergând până la 33 1]; 9, asupra 
„unora din venituri și 50 0], asupra altora. In urma: raportului lui Thiers ele : fură 
însă respinse. Aceeaş soartă o avi și proiectul lui Joseph Lempereur, care propuneă 

-=un impozit pe venit de 10%/.. Da pa 
* Op'nia publică nu'eră însă contrară unui proiect de impozit pe venit. .Insuș 

“Thiers, care mai târziu avea să-l combată cu energie, spuneă că din toate impozitele 
: noui, acel pe care l-ar discută ca cel mai serios, ar fi impozitul pe venit, -. 

-. Sfătuit de Thiers, noul ministru de finanţe, Goudchauz, propuse crearea unui 
impozit pe veniturile mobiliare numai. Proiectul trimis „în comisiuni: fă Tespins.
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Goudehiauz demisină şi fă inlocuit prin Zypolithe Pussy. Acesta prezentă un proiect 
de impozite, bazându-se pe declarațiunea individuală a venitului. Demis'onând pentru 
alte motive, el fi înlocuit printrun adversar al impozitului pe venit, Fould, care 
retrase proiectul lui Passy. a cae a 

Neștiinţa, reaua credință, preocupările: politice ale guvernului, -exagerările 
partizanilor ideilor noui, fură cauzele pentru cari impozitul pe venit trecu -multă 
vreme pe planul al doilea al discuţiei De altfel, restabilirea imperiului nu puteă fi 
favorabilă tendințelor la cari un impozit pe venit răspunde. Abia după răsboiul 
franco-german din 1870 ' chestiunea se puse -din nou în discuţie. Drspăgubirea de 
5 miliarde rcaduse problemul fiscal la ordinea zilei. Jules Siegfried prezentă o apă- 
rave energică a impozitului pe venit, pe băzele admise în Anglia. Guvernul se arătă 
însă adversarul impozitului pe venit şi propuneă sporirea veniturilor. prin majo- 
rarea taxelor vamale. Larcy, -ministrul lucrărilor publice, spuneă în discursul lui 
dela 20 Iunie 1871: Gloria b getului nostru e că nu avea impozitul pe venit; iar 
„Thiers îşi exprimă opoziţia lui prin aceste cuvinte: Acest: impozit deplorabil e un im- 
pozit de discordie, care 'nu e altceva - decât : invierea impozitelor "vechiului regim și a 
revoluțiunii. N Re | 
„Rezistenţa lui Thiers exasperă partizanii impozitului pe venit, cari prezentară 
proiecte noui în cantitate. Printre ele figurează: proiectele lui Passy și Floussard (1871); 
proiectul lui Pierre le France (1871); proiectul lui Rouveure (1871); proiectul lui 
Amt (1871). Aceste proiecte fură trimise comisiunii bugetare, care, sub președinția 
lui Casimir Ferjier, vedactă un alt proiect, inspirat de. sistemul: englez și adoptat 

“prin 16 voturi contra 8, pentru a fi supus adunării, îi 
„In Decemvrie 1874, luându-se în discuţiune proiectul socialistului Langlois și 
„proiectul celebrului bimetalist Wuloww:yi, Thiers, la 26 Decemvrie 1871, pronunţă 
un discurs inverşunat impotriva impozitului pe venit, cerând adunării să.nu imite 

"puterea despoticii, care măgalește massele, înșelându-le. Schimbarea de opinie a lui 
"Thiers eră motivati de situaţiunea politică, care cereă unirea claselor sociale și în- 
tregul sprijin al comercianților şi financiarilor, Chiar după respingerea proiectului 

“lui: Wolowski se mai prezenti încă în 1872, de câtre Hire și Bamberger, un proiect 
' de impozit progresiv şi un altul de YPolowski, care propunsi pur și simplu un im- 
pozit de 150|, pe chirii. Dar chestiunea eră pentru moment rezolvată. 

"In :4874, două noui proiecte fură prezentate: unul de Aubry Jozon, Defournelle 
și Courcelle, bazat pe un sistem de semne exterioare, celălalt de Fournier. 

“ “După înfrângerea partizanilor impozitului pe venit dela 1874, incercarea cea 
- mâi serioasă de a reluă lupta fă aceea a lui. Gambelta. - Gambelta nu veneă atât cu 
“un proiect de lege, cât cu un program financiar, EI păstră impozitele vechi, in- 
troducându-le în diferitele cedule ale unui impozit general pa venit: El nu voiă des- 

" fiinţarea impozitelor directe existente și inlocuirea lor print”un impozit unic pe 
venit, căci aceasta insemnă pentru el putinţa de fraudă și de evasiune. 
„Deşi combătut de Lion Say, proiectul fă admis și supus Camerei. Raportul fă 

„urmat de o discuţie. generală, dar grava criză politică din 1877-impiedică urmarea 
mai departe a lucrărilor, .
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- În.4878,:-Laroche Joubert .peluă. propunerea de impozit. g general .pe capital, - pre- 
zentată. în 1870 și 1876, 

„In: 14880; un proiect al-lui Marion. tindeă la stabilirea unui uşor impozit. pe venit 
și la 1682:;proiecțul lui Silhol propuneă un sistem. adaptat câţiva, ani mai înainte 
înltalia,. 1: i, o, po Sea 

“ Dela 1883— 186, Camera franceză studiă propunerile lui Ballue, în: favoarea * 
unui impozit pe veniturile proprietăţii imobiliare; cu -cotă ridicată și discriminare. 

La 1886, mişcarea în favoarea refornaci: reîncepu cu energie.. Toată chestiunea 
impozitului: fă trimisă comisiunii bugetului pentru a fi cercetată de aproape. Yves _ 
Guyot făcu Tapor tul îi numele comisiunii şi conchise că îmbunătăţirea : impozitelor 
existente 0-0 soluţie mai bună decât adoptarea de noui forme de.-imposit pe venit: 

Chestiunea fiscală imbracă'de âci inainte un caracter politic miniştrii: Sarrien . 
și Jules erra y se văziiră siliți să insiste pentr necesitatea de a elaboră un sistem de- . 
miocratic de! impozite, Opinia publică eră: atât de: mu't câștig ată' ideei celei noui; - 
incât la 18 Fevruarie 1887, 'deputatul Pirin și mai mulți colegi propuseră: un amen- 
dament la legea anuală 'de finanţe în aceşti termeni: Guvernul e inditat să prezinte 
un proiect de impozil unic și progresiv pe venit, amendament pe care Cameră l-a admis 
cu 297 voturi, contra 228, ştergând: cuvintele unic şi progresin: 

Dela. „această dată guvernele prezentară aproape în fiecare an proiecte de impozit - 
pe venit, fără însă a puteă convinge Camera să admită vreunul din'ele: Economiştii 
fraricezi ai epocii adepți ai şcoalei liberale, fură adversarii vajnici ai reformei. Pâul . 
Lero! y- Beaulieu, în tratatul său n Science des Pinances«, desvoltă ideile lui Le:n Say. 
Acesta din urmă or ganiză o serie specială de “conterințe, pentru a demonstră pe- 
ricolul sistemului celii nou. 

Avocatul Chaille: y publică la 1884 însă o broşută, în cais, pornind dăla' con- 
statarea că în Fe ana o chestiune nu € nici Găată definitiv înniormântată, demonstră 
avantagiile impozitului pe. venit şi prevesti ceasul victoriei lui. | ăi 

Ca să se vadă cât de reacţionari erau economiștii epocii la 1879, 'voiu reaminti 
- şi eu exemplul cunoscut al uni societăţi, având de scop studiul chestiunii reformei 

țe 

fiscale, creată de un industriaș A. Raynaud, al cărui comitet consultativ cuprinde 
economiștii cei. mai eminenţi ai epocii, și care dadu premiul, ca fiind cea 'mai bună, 
unei lucrări a d-lui .Lorrain, care se mărgineă. să vadă soluția problemului fiscal bu 
aplicarea unui drept de timbru pe rente de Stat 19 

Totuş la 1887, ministrul de finanţe Dasiphin, inspirându-se, de lucrarea unui 
autor austriac, prezentă un proiect complet tinzând să determine veniturile iridivi- 
duale pe cale de prezumții legale, sau de semne exterioare. Jules Roche, adversărul cel 
mai viguros aliimpozitului pe venit după Lâon Say, combăti proiectul, care fi retras, 
Noul ministru de finanţe Peylral propuse un impozit pe venit imitat. după modelul E 
englez, dar cuprinzând în plus principiul discriminării. Acest proiect. fi trimis în 
comisie și nu obținu “onoarea unui raport. 

“Reforma fiscală fiind mereu discutată, unii crezură că soluţiunea. ei ş ar, puică i 
uşură dacă ar'fi cerută unui impozit pe capital.



  

"In '4888, ' Planteau prezentă “un proiect care combină un impozit progresiv pe 
capital, cu un impozit progresiv pe succesiuni. Comisia la care -fă trimis desaprobă 
proiectul. Propuneri -analoage- fură făcute în 1890 de „Lockroy, Rabier şi- Leconte, dar 
îi avură succes, Aceeaş soartă o avi propunerea lui Maujan din 1891, care .comi= 
bină, cu oarecari modificări, sistemul german cu cel italian. In 1891 trei deputiţi, 
Laur, Le::Veille și Goussed, reluară proiectul lui -Peytral din 1887, insă nu reuşiră 
grație aceleeaș stări de spirit constatată în atâtea cazuri, -. ae 
„= Partizanii impozitului pe venit nu întârziară să se grupeze în trei categorii, Primii 
cereau un impozit pe venit bazat pe semne exterioare sau prezumţiuni, impozitul ce 
propuneau luă numele de impozit indiciar pe venit. Alţii erau partizanii unui impozit 
global pe venit, după modelul prusac, bazat pe declaraţiuni controlate de administraţie, 
şi impozitul propus fă numit impozit globăl, sau numai impozit pe venit. Al treilea grup. 
eră în favoarea unui impozit pe venit cu stopaj la sursă, divizat în cedule după mo- 
delul englez. Impozitului propus de aceştia i se dădu numele de impozit cedular, sau 
de impozit pe venituri. i a 
„: :: Ministrul “de finanţe Burdeau, prezentând în .1894 un proiect de. primul fel, care. fu respins, discuţia se reduse la chestiunea de a şti dacă trebuie acceptat siste- 
mul prusac, sau cel englez. Spiritele mai moderate ca Cochery şi Puincare erau fa- 
yorabile sistemului englez. Radicali, precum erau Jaures Millerand, Doumer, Ca- vaignac, înclinau pentru sistemul prusac, In 14896 propoziţiunea lui Jaures fă sus- ținută de o puternică - majoritate. Proiectul-i Cavaignac obţină una mai mică, Codet 
făcii să:se voteze o rezoluție cerând guvernului de a prezentă un proiect pe venit, 
Aceasta fă admisă cu 380 voturi, contra 369. Pelletan propuse numirea unei comi- iuni parlamentare însărcinată de a studiă chestiunea și de a face raportul, 
„... O Comisiune extraordinară fu numită în 1894. Ea cuprinde economişti, finan- " ciari, parlamentari şi fancţionari. Documente asupra legislaţiei fiscale a tuturor ță- 
rilor fură strânse. Un raport fi depus în 1895. El eră redactat de Coste. Proiectul 
propus de Comisiune eră în realitate vechiul sistem sub o haină nouă. | -*” Criticându-se opera Comisiunii sa spus: »In sufletul acestor economiști, statis= 
tica” excluse entuziasmul ; ei şi-au împlinit sarcina în conștiință, dar fără credinţa care învinge obstacolele ; “scepticismul i-a înghejat. Filosofi întruniţi în jurul unei 
mese verzi, mai toți lipsiţi de acel stimulent, care dă vieaţă desbaterilor parlamentare : identitatea interesului personal cu a interesului general ; savanţi obișnuiți cu critica universală, ei își critica propriile lor propuneri ; teoreticiani ai îndoelii, ei se îndoiră de propria lor judecată, | a e 
In acelaș timp cu raportul Comisiunii extraparlamentare, apări şi acela al Comisiunii parlamentare, redactat de Cavaignac şi pronunțânduzse în favoarea -im- pozitului global progresiv. Proiectul -lui Cavaignac fă combătut de Cochery şi 'Ribot. 0”. Ribot prezentă atunci un proiect al său. a | ae “"  EL'combăteă impozitul unic ps venit ca o concepție. irealizabilă- intrun: măfe "Stat modern. Combăteă şi impozitul cedulăr sau de “slopaj :la :sursă; :-pentriucă ar fii cu heputinţă sub acest” regim să se distribue sarcinile” publice” cui dreptatea pe care o cere democrația modernă. Cât despre impozitul global, 1 -socoteă :im-
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practicabil, căci cinstea, fisca]ă cere o virtute: excepțională. Astfel fiind, “el « con: 
chideă pur și simplu la o modificare a contribuţiilor personale: mobiliăre, pe care: o. 
numeă adevărata formă a imp zitului pe venit. Proiectul lui Ribot h "avi succes: 

Parlamentul il respinse şi el demisionă. aa 
” Noul ministru de” finanţe, Doumer (ministrul de azi), prezentă în Făvr uarie- 1896 

un A impozit global pe venit, cu progresie și discriminare, care fi primit: cu: 'entu 
ziasm. Expunerea de motive ce însoţeă proiectul alcătuiă un studiu amănunţit al 

chestiuriii. Comisia bugetară, prezidată de Cochery întocmi un raport defavorabil 
proiectului, Căderea ministrului Bourgeois şi înlocuirea lui prin cabinetul Meline, 
opi lucrările pe loc. Noul ministru de finanţe, Cochery, prezentă: în Iunie 1896 „in 
proiect de impozit e venit, bazat pa'sist: mul englez mai mult decât pe cel germah, 
şi creind în categoria cea mai inferioară de venit o contribuţie mobiliară per= 
fecționată. Proiectul lui Cochery' fă trimis comisiunii bugetului, care depuse un ru- 
port complet ostil proiectului, redactat de Camille Krantz. In 1897 Cocheri y prezentă 
un proiect analog. 
„n 4898, Peylral prezentă un nou proiect, total deosebit de proiectul lui din 

1888 și bazat pe semnele exterioare ale sisteinului lui Pitt dela 1798111 : | 
Aproape în fiecare an de aci înainte fi propus câte un proiect. bazat pe unul din, 

cele trei sistene. Astfel pe semnele exterioare sa intemeiază proiectele lui: Ducos 
în 4896, Malzac și Gelle în 1897, Massabuiau în 1899. Pe impozitul global se, bază pro- 
punerile lui Cawvignac din 1897, a lui Kloiz din 1898, a lui Magniaude din 1899. 
Pe impozitul cedular, propunerile prezentate de Doumergue şi: Guillemet in '1896: - 
In fine, ideea impozitului general pe capital se găseă în propunerile lui Linard şi 
Mah în 1896, Rose în 189, Meunier în 1899. Da 

”* Opiniunea publici sa 'obișnuise insă cu ideea necesităţii impozitului: pe venit; 
in ciuda rezistenţei economiștilor, cari nu încetau de a umple. revistele Și jurnalele 

cu articole de ortodoxie economică. 

In 1899, d. Joseph Caillauz, ministru de finanţe în cabinetul Waldeck- Rousseau, 
luă portofoliul finanţelor, Simplu deputat în Martie 1899, el propusese în raportul 
unei 'coinisii un 'proiect 'de impozit pe venit, foarte apropiat de acela a lui 
Peytral, ' care combină declaraţiile, asieta administrativă şi, prezumţiile legale. 
Devenit ministru, Caillaua prezentă un proiect de impozit pe venit destinat să înlo-. 
cuiască, impozitul pe uși și ferestre şi contribuția personală mobiliară. Comisia” nu 
dădu însă asentimentul ei proiectului. aa 

Coimisiă bugetară la:1901 ceri stabilirea unui impozit pe venit pentru bugetul 
din 1902. Propunerea fii insă retrasă în urma opoziției lui Caillauz. "După demisia 
Tui Caillauz, ministrul de finanţe, Rouvier propuse, la 1903, un proiect de inăpozit 
pe venit, bazat mai ales pe chirii, proiect! “depărtat "de primele lui proiecte din 1874 
şi 1877 de impozit global pe venit. Poincare și Caillauz avură ocazia! 'să “atragă 
atenția Parlamentului asupra contradicţiunii care există între admiterea impozitului 
pe venit și stabilirea lui prin semne exterioare. Substanţa reformei constă în țâxarea 
realităților, direct cercetate. Împerecherea acestor: două lcruri constituiți anihilarea 
reformei. Deputaţii radicali erau hotăriţi să“ducă 'reforma” până. la capăt Și: : proiectele
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de impozite po venit se precipitau. Asifel erau propunerile Magniaude în 1902, .Bruu 
în 1903. Maujan reluă în 1903 şi 1904 combinarea impozitului pe venit şi capital. 
Aceste propuneri fură inaintate unei comisiuni prezidate de Merlou, care depuse uni 
voluminos raport:redactat de Renoult, . a N 

Alegerile dela 1906 avură ca platformă reforma fiscală. 263 de can lidaţi aleși 
se pronunţară pentru impozitul direct pe venit, 150 se declarară convinşi .de necesi- 
tatea unei reforme radicale a sistemului existent și 166 păstrarii tăcerea. 

„In noul cabinet format de Clemenceau în 1906, portofoliul finanţelor fii dat lui 
Caillauz. În răstimpul dela 1899 la 1907 Caillauz iși clarificase concepția asupra 
impozitului pe venit. Deși la început parizan al impozilului. indiciar, el se declură 
acum adversarul . sistemului. prezumţiilor legale, exprimându-și preferința pentru 
sistemul englez și. manitestându- și repulsiunea pentru cel. german, pe care 
in teorie. îl recunoștei perfect. Ideile lui le expusese în Aprilie 1906 ca deputat. 
La 7 Feyruarie 1907 el. depuse faimosul lui proiect. Expunerea de motive 
a lui Caillaux e considerată de publicişti în materie financiară ca o operă de va= 
loare, care. nu poate fi comparată decât cu expunerea de motive a lui Gladstone 
din 1853. Pentru Cailluuz, justificarea teoretică a impozitului pe venit e indiferentă, 
din moment ce toată lumea e de acord că sistemul vechiu de impozite indiciare tre= 
buiă să- dispară Și că cei bogaţi trebuiă să suporte sarcinile în raport cu averea lor. 

Caillauz, după ce arată defectele sistemului englez de impozit cedular, care. nu 
permiteă jocul normal și ușor al discriminării şi al progresiunii şi defectele sistemului 
german, care, prin lipsa stopajului 1a sursă, permitea evasiunea și impuneă ca reme- 
diu mijloacele inchizitoriale, neadmisibile într'o țară de libertate ca Franţa, socoti că 
soluțiunea consistă în combinarea celor două sisteme : așezarea unor impozite pe ve- 
nituri, cercetate direct și completate cu un impozit pe facultăţile globale, stabilite prin 
declaraţii. | | E i 

Comisia la care fi trimis proiectul lui Caillauz, prezidată de C. Pelletan, depuse 
un raport redactat de deputatul Renoult. La 13 Iunie 1907 comisia aderă aproape 
complet la proiectul lui Caillaux. In interval, ministrul. procedase la investigaţiuni 
prealabile, sau -sondagii, asupra rezultatelor practice ale nouei reforme. La 1 Iulie 
1907 incepu discuţia. La 41 Iulie ea fă amânată pentru sesiunea extraordinară. Re- 
luată în sesiunea din 1908, la 20 Ianuarie, ea fu urmată fără întrerupere până la'18 
Fevruarie. Camera votă atunci cu . majoritate de 487 voturi, contra 36, luarea în 
considerare a legii şi trecerea la discuţie pe articole,. care începu la '7 Martie 4908. 
Discuţia,pe articole ocupă sesiunile ordinare și extraordinare din 1908. Ea fă reluată 
la deschiderea sesiunii: în:1909 şi dură până în Martie. Multe din dispozițiuni fură 
schimbate cu ocazia acestei discuţii. In fine, după o nouă discuție asupra. proiectului, 
in totul-el fu votat la 9 Martie cu o majoritate de 406 voturi, contra 166 voturi. 

:În ce consistă reforma lui Caillaux:9 | 
«Veniturile erau clasate în 7 categorii, și anume : 
a) Veniturile-proprietăţilor clădite ; 
“b) Veniturile proprietăţilor neclădite ; 
c)-Veniturile capitalurilor mobiliare ;



  

„.d) Beneficiile profesiunilor industriale şi comerciale ;:. 
e) Beneficiile exploataţiunilor agricole ; 

„f]. Lefurile şi salariile ; 
9) Veniturile profesiunilor liberale. A Sa 
Peste aceste impozite pe diferitele izvoare de venituri totalul veniturilor eră lovit 

de un impozit complimentar:; E tă 
„ Cota eră de 49], în primele trei cedule, de 3 1/0], în' a patra. şi de 3%/9 în 

celelalte, PR | a 
Cedula proprietăţii clădite e aproape reproducţia contribuţiei funciare, așa cum 

eră organizată de legile din 1890—1900, venitul impozabil fiind fixat la venitul net, 
adică la valoarea locativă, mai puţin 25-09 pentru casele de locuit și 40%/; pentru 
clădirile industriale.: e - e 

- În cedula proprietăţii neclădite venitul impozabil eră valoarea locativă, mai. pu- . 
țin 1[5.:La fiecare zece ani se procedă la un nou recensământ. Ia aceasta a doua 
cedulă micile venituri beneficiau de anumite degrevări. Astfel, când venitul e inferior 
la 1.250 franci, contribuabilii erau scutiți de impozit până la 625 de franci. Când veni- 
tul eră superior la 1.250, fără a depăși 5.000 franci, ei aveau dreptul la o degrevare 
de ?|, la veniturile cupriase intre 0 și 625, la 1] pentru veniturile cuprinse între . 
626 și 1.000, la *], intre 1.000 și 1.250. Mi A 

Cedula a treia cuprindea veniturile valorilor mobiliare, inclusiv renta de Stat, 
afară de câteva excepţiuni privitoare la efectele publice, Impozitul e perceput pe cât 
pusibil asupra societăților şi colectivităţilor, cari plătesc interesele şi dividendele. 
Pentru creanţele ipotecare reținerea impozitului se făceă prin aplicarea de timbru pe 
chitanțe. Pentru valorile străine: bancherii sau agenţii cari plătesc dobânzile fac re- 
ținerea sau avansul. a: 

A patra cedulă cuprindeă beneficiile profesiunilor industriale şi comerciale.:Im- 
pozitul eră stabilit pe venitul mediu al ultimilor trei ani. Venitul trebuiă declarat de 
contribuabil, dacă eră superior.la 5.000 de franci. In lipsă de declaraţie, se procedă - 
la taxarea, din oficiu. Controlorul făceă evaluaţiunea după toate elementele de infor- 
maţiuni. Contribuabilul de asemenea puteă contrazice evaluarea administrativă prin 
toate documentele ce consideră utile. In nici un caz tribunalul nu poate cere comuni- 
carea, registrelor, : NE Da a 

Scăderi sau degrevări erau instituite pe veniturile sub 20.000 de franci. Primele 
1.500 de franci sunt degrevate cu 6 din 7 părți. Fracția cuprinsă între 1.500 la 
2.900 cu două din trei părţi ; intre 2.500 şi 5.000, cu 1/4; restul eră impus pentru 
totalitate. . EI „ PN BI | Pa 

Cedula cincea. viză beneficiile agricultorilor, adică. veniturile exploataţiunilor 
agricole, independente de proprietatea pământului. Venitul eră considerat ca egal 
cu jumătate din valoarea locativă reală a proprietății pentru fracțiunea acestei va- 
lori locative care nu depășește 5.000 de franci Și cu'două treimi: din valoarea loca- 
tivă pentru. fracțiunea: care depăşeşte 5.000 'de franci.-. Când valoarea locativă reală 
nu depășește 12.000 franci, fiecare contribuabil are drept la scăderi variabile. Mai ae ai aa 4
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intâi, în toate cazurile, scutiri de 1.250 franci, apoi scăderi de 2/; dela 1.251 la 
2.000; 1/3 dela 2.001 —3.000. | Să 

Cedula şasea cuprindei salariile și pensiunile. Impozitul e avansat de persoanele, 
societăţile sau administraţiile cari plătesc aceste lefuri, Pentru salariile iiiferioare la 
1.500 de franci venitul impozabil e redus cu'2],. Pentru cele superioare 'se fac scă- 
deri calculate după importanța venitului şi numărul locuitorilor din comună. 

Cedula a șaptea cuprindea veniturile: profesiunilor liberale. Scăderi calculate 
după aceleași principii ca în cedula precedentă sunt acordate. E singura categorie pentru 'care declaraţia e obligatorie. a A i 

Restricţiuni impuse de secretul profesional sunt impuse de lege. 
Impozitul complimentar pe suma globală a venitului nu e plătit decât de per- soanele fizice, iar nu și de cele morale, EI e colectiv, fiecare șef de familie fiind im- 

pozabil atât pentru veniturile lui personale cât și pentru cele ale soției și ceilalți | membrii din familie cari locuesc cu el.. Nu plătesc impozitul complimentar pe Yenit. 
persoanele al căror venit: nu e mai mare de 5.000 lei. e i 

Impozitul -lovește persoanele 'domiciliate în Franţa: Acei ce au o simplă reșe- dință fără domiciliu plătesc un impozit egal cu 6-—7 ori chiria. Progresiunea e ur-:! mătoarea : a | | | o 
Până la 5.000 de franci scutire, 

- Se consideră dela 5.000—10.000 fr. venitul pentru !/; 
, , » 10.000—15.000 »  » Iu „m mo în 15.000—20.000 » 0 3f, nn» 290.000—25.000 . »i n ls 
nm "tn "25.000 în sus când venitul e luat în considerare în întregime, | Cota impozitului e 5%, | 

- Declaraţia contribuabilului trebuie să cuprindă numai numele, domiciliul, scă - derile ce cere și-suma veniturilor din străinătate sau cele comerciale, Ei nu sunt obligaţi:de a declară suma veniturilor decât pentru - valorile mobiliare. Declaraţia & verificată de o comisie care are dreptul să ceară informaţiuni suplimentare. In caz de declaraţie inexactă, contribuabilul sau moștenitorii sunt pedepsiţi-cu o amendă egală cu jumătate din venitul disimulat şi cu impunerea întreită. : i 
La 3 Mai 1909 Caillaux depuse și proiectul de reformă a finanţelor locale. * 
Principiile ei erau acestea : INI ae | 
Nu există impozite locale pentru veniturile capitalurilor mobiliare. Impozitul local e proporţional, iar nu progresiv. Impozitul global din punct de vedere al trebu- - 

ințelor locale se calculează după cuantumul chiriei, astfel incât el poate atinge Și per- soanele cu venit mai mic de 5.000 franci, aa 
Proiectul votat de Cameră fii apoi transmis Senatului. Comisia Senatului, inainte: de a examină: proiectul, căută să afle cari i-ar puteă fi consecințele fiscale și ajunse 

la concluzia că proiectul va duce la:un :deficit: de aproape 74 milioane. “In  conse-: cinţă, ea consideră că reforma fiscală trebuie limitată și elaboră un text care trebuii 
să constitue prima etapă a reformei. Proiectul ei, al cărui raportor fă d. Aimond, se 
mărgini a stabili regimul contribuţiei funciare asupra proprietăților clădite și neclă-
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dite, acel al.valorilor mobiliare. franceze și străine și, în fine, adăugă un. impozit pe 
totalul veniturilor, destinat să inlocuească contribuţia personală -mobiliară și acea 
pe uşi şi terestre. Ma | 

Senatul a votat primele două titluri ale textului comisiei lui, care formează azi 
legea din 29 Martie 1914,.schimbând  asieta contribuției funciare neclădite, care de 
aci înainte deveni un adevărat impozit pe venit și adăugând câteva modificări con- 
tribuției funciare pe. proprietăţile.clădite. Legea a modificat şi regimul fiscal al valo- 
rilor mobiliare străine cu privire la impozitul pe venit și-la drepturile de timbru şi 
transmisiune. Când Senatul a ajuns la examenul titlului al treilea din proiect, re- 
lativ la stabilirea unui impozit general pe venit, el pronunţă în ședința dela 19 Martie 
1914 disjungerea şi retrimise comisiei să studieze celelalte părți ale reformei fiscale. 

La 20 Martie 1914, d. Renoult, ministru de finanţe, reluând, cu oarecari modi- 
ficări, un proiect prezentat Camerei de d. Charles Dumont, fost ministru de finanţe, la . 
27 Mai 1903, şi inspirat de impozitul complimentar al d-lui Caillaux, depuse la Ca- 
mera deputaţilor un proiect de impozit general pe venit, cerând încorporarea lui lu 
legea de finanţe pe exerciţiul 1944... | | 

Acest proiect se separă de acela al .comisiei Senatului prin aceea că nu avcă , 
drept obiect suprimarea contribuţiei personale mobiliare şi aceea. a contribuţiei pe 
uși și ferestre, dar constituiă un impozit.de suprapunere, lăsând să subsiste cele patru 
contribuţii directe, : o i 

Proiectul de impozit general pe venit fi adoptat la 1 Aprilie 1944 de Camera 
deputaţilor. Comisia Senatului propuse disjungerea relativ la impozitul general pe 
venit, dar în urmă admise incorporaţia, și adoptă proiectul cu modificări destul de 
serioase, In fine, după mai multe peregrinaţii ale proiectului dela o Cameră la cealaltă pentru a se obține acordul, impozitul general pe venit fii votat și formă art. 15—25a . 
legii de finanţe din 15 Iulie 1914, din cari al 8-leă a fost modificat de legea de finanţe 
din 30 Decemvrie 1916. e | | 

Declaraţia de răsboi și intenţia fermă a guvernului dea nu schimbi regimul 
fiscal în timpul ostilităților, amână câtva timp studiul reformei veniturilor cedulare, . 
de care comisia Senatului rămâneă mereu sesizată. Ministrul de finanţe manifestând; | ” dorinţa de a le vedeă aplicate cât mai curând posibil, comisia reîncepu lucrul. Ea | 
elaboră atunci, în 1916, un proiect, al cărui raportor fi d.. Perchot, Proiectul, după 
dorința guvernului, organiză patru cedule | 

a) Benficiile comerciale şi industriale ; 
b) Benficiile agricole ; a 
c] Lefurile, salariile, rentele și pensiunile, Și | 
d) Veniturile profesiunilor necomerciale, a 

cedule la cari se adăugă în urmă o a cincea, relativă la creanţe, depozite și garanţii. 
Senatul adoptă la 19 Ianuarie 1917 proiectul comisiei, fără a-l modifică în _li- niile sale esenţiale. La 23 Ianuarie, pe când. proiectul Senatului eră depus la Cameră, 

d. Ribot, ministru de finanţe, prezentă Camerei un proiect prin care cereă suprimarea 
contribuției personale mobiliare, precum și cea pe uși și ferestreşi propuneă recupe- 
rarea celor 175 milioane de deficit ce ar rezultă pentru Stat, printr'o taxă civică, cu
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baze toarte largi, trebuind să aducă 45 milioane, și prin majorarea cotei impozite- lor pe veniturile cedujare și a impozitului general. Comisia Camerei deputaţilor în- 
truni atunci într'uaul singur proiectele Senatului și ale guvernului și prezentă un 
text al cărui raportor financiar, Dumesnil, completă mai mult decât modifică textul 
Senatului și care fi adoptat de Cameră după ce aceasta rezpinse taxa civică. EI de- veni legea din 31 Iulie 1917. a _ 

Evoluţia e dar sfârşită. Franţa posedă azi, sub o formă disparată, e drept, un în- 
treg sistem de impozite pe venituri și un impozit progresiv complimentar. Studiul - 
lor amănunţit e ingreunat prin împărțirea materiei in atâtea legi deosebite. 

In adevăr, pentru impozitul funciar pe proprietăţile neclădite trebuiesc cercetate: | 
Legea din 3 Frimar an 7, legea din Mesidor an 7, legea din 5 Floreal an 11, legea 

din 15 Septemvrie 1807, legea din 17 Iulie 1819, legea din 23 Iulie 1820, legea din 
17 Iulie 1837, legca din 4 August 1844, legea din 18 Iunie 1859, legea din 8 Mai. - 
1869, legea din 22 Decemvrie 1878, legea din 4 Aprilie 1882, legea din 1 Decem- 
vrie 1887, Decretul din 2 Mai 1888, legea din 21 Iulie 1897, legea din 31 Decem- 
vrie 1907, legea din 29 Martie 1914, legea din 31 Iulie 1917, legea din'31 Iulie 
1918 şi, în fine, legea recentă din 25 Iunie 1920, care urcă fonciera la 10 9]. 

Pentru contribuţia funciară pe proprietatea clădită: | 
Legea din 3 Frimar an 7, legea din 15 Septemvrie 1807, Decretul din îl Au- 

gust 1808, legea din 18 Iulie 1836, legea din 17 Iunie 1840, legea din 15 Iulie 
1840, legea din 4 August 1844, legea din. 29 Decemvrie 1884, legea din 8 Au- 
gust 1885, legea din 8 August 1890, legea din 9 Decemvrie 1905, legea' din 16 
lulie 1912, legea din 23 Decemvrie 1912, legea din 29 Martie 1914 și legile recente | 
din 25 Iunie 1920 cari urcă fonciera la 10 “Jo și cea din 31 Iulie 1920 cu privire 
la locuinţele ieftne. _ | | 

| Pentru beneficiile comerciale: E | SI Legea dela 17 Aprilie 1900, legea din 31 Iulie 1917, legea din 31 Decemvrie 1918, legea din 25 Iunie 1920, care fizează cota impozitului la 89], și legea din 31. Iulie 1920, care obligă pe fiecare comerciant făcând. un total de afaceri superior la, 
30.000 franci pe an, să prezinte, la orice cerere a agenţilor fis:ului, registrele comer- ciale ținute conform legii. | | 

Pentru beneficiile agricole : Se | | Legea din 31 Iulie 14917, modificată prin legea din 25 Iunie 1920, care fiwcază " cota impozitului la 6%]. 
| Pentru salarii și pensiuni : | e 

Legea din 31 Iulie 1917 și legea din 25 Iunie 1920, care fizeuză cota impozi- tului la 6%], legea din 31 Iulie 1920. 
Pentru beneficiile necomerciale : 

3 „Legea din 31 Iulie 1917, modificată de legea din 25 Iunie 1920, care fixează cota“ impozitului ia 69], şi legea din 31 [ulie 1920, 
Pentru valorile mobiliare: 
Legea din 29 Martie 1914, completată cu decretul din 21 Iunie 1944, 
Enunţarea unei liste atât de lungi de legi dovedește greutatea cu care se poate -
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„ține la curent cu dispoziţiile în vigoare nu numai acel ce voiește să cerceteze legisla- 
„. țiunea fiscală franceză intrun interes de ordin general, dar Și greutatea pe care con- 

tribuabilul francez trebuie să o resimtă, dacă cum va vrea să controleze legitimitatea 
dărilor reclamate de fis:. Codificarea acestei legislaţiuni a fost de altfel cerută in repe- 
tate rânduri şi cu mult temeiu. a 

Care'a fost importanţa contribuțiunilor directe in procesul de echilibrare bu- 
getară a Franţei dela răsboi până azi ? 

| Pentru a face faţă sarcinilor răsboiului, Franţa a socotit că trebuie să facă apel 
mai curând la imprumuturi, decât la impozite, Astfel, ministrul de Ananţe, K Klotz, pu- 
teă să spue în ședința Senatului dela 27 Mai 1919: 

„Nimeni nu și -a închipuit ca răsboiul să fie așa de lung cum a fost. Sar fi pu- 
tut concepe o politică de sporire a resurselor noui. S'a fâcut în schimb o politică de 

„imprumut. Nu vreau să mă explic asupra acestei politice de imprumut. Nu este mo- 
mentul. Există intre diferitele guverne o solidaritate indiscutabilă față de opinia pu- 
blică, şi în ce mă privește nu voiu călcă marea tradiție republicană : mă consider 
solidar cu predecesorii mei şi nu voiu încercă nici un minut să asvârl asupra lor o 
invinuire, oricare ar fi ea. 

„Am intrat, în fine, în era politicei de im pozite Am creat resurse noui, dar în 
ce progresie? In bugetul din 1914 aveam ca incasări din impozite şi monopoluri lis- 
cale 4.095.885.000. In bugetul rectificat din 1919 cu beneficiile de răsboi și taxa mi- 
litară '7.568.000.000 franci, adică 3.479.449, 000, fără beneficiile de răsboi, şi taxele 
militare 6.916.334.000 feanci, deci un plus de 2.820.449.000 franci«. 
„Dar în cifra dată de d. Klotz cât reprezintă sporul impozitelor directe? 

In ședința din 30 Mai 1919 d, Ribot, făcând o critică amănunțită a discursu- 
lui ministrului de fi finanţe, ne-o spune: | Ni 

| „Pentru ce d. ministru nu cere mai multe impozite divecte și mai ales valori- 
lor mobiliare? Știţi în ce proporţie s'a sporit income-tax ? E! a fost majorat de 7 
ori și +, astfel incât a produs anul acesta 8. 800.000, pe când impozitele noastre di- 
vecte au produs numai 1.300.000.. Da 

In proiectul său din 13 Ianuarie 1920, d. Klotz evaluează incasările probabile 
„pentru exerciţiul 1920/21 astfel: 

N | , . . Franci 

Im pozito Mutaţiuni (mobile, imobile, arendări, operaţiuni de bursă).  163.450.000 
„asupra |suceiuni și donaţiuni . . ...... . „9236.000.000 

capitalului | Plus valoarea asupra imobilelor şi fondurilor de comerţ . 300.000.000 

7419.450.000 

Impozite Impozite cedulare și impozit general . . . . ....:., :507.000.000 
asupra - | Impoziteasupra veniturilor din creanţe, depozite şi cauțiuni - 10.000.000 

veniturilor | Valori mobiliare... e ee e e e e 9295.000.000 

  

Total . . .  '749.000.000 
Total general . , . 1.461.450.000 

SN ——
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D. Frangois-Marsal, devenit ministru în cabinetul Millerand, câteva zile în urmă 
adoptă proiectul d-lui Klotz, aducându-i câteva modificări la următoarele puncte : 

1. Revizuirea tarifelor şi drepturilor de moștenire în favoarea familiilor numeroase; 
2. Ridicarea bazei dela care trebuii percepul pe viitor impozitul cedular pe 

salarii ; | 
3. Prelungirea contribuţiunilor extraordinare pe beneficiile de răsboi și supri- marea suprataxei ; - a e 
4. Suprimarea contribuţiunilor extraordinare pe sporirile de averi realizate in 

timpul răsboiului; ” 
5. Intinderea impozitelor pe cifra afacerilor; - 

„6. Stabilirea unui drept de naţionalizare -pe titlurile streine dobândite de per- 
soane domiciliate sau având reședința obișnuită în Franţa. 

Prin aceste modificări d. Frangois-Marsal speră să obțină din impozite un plus 
de circa 5 miliarde. | 

Așa fiind, Franţa, prin delegatul ei Cheysson, puteă spune la conferința delu 
Bruxelles că cheltuelile publice dela 1 August 1914—11 Noemvrie 1918 sau urcat 
cu 200 miliarde franci aproximativ ȘI că au fost acoperite prin: iara | 

1. Impozite directe . , „82 
"2. Imprumut intern consolidat ...... aa 59,5 

3. Operaţiuni de credit în străinătate . , 34,5 
4. Împrumuturi cu termen . . cc. 50 

- 9. Avansuri făcute de banca Franţei și Algeriei . . , , 25 | 
Dacă comparăm ultimul buget al Franţei dinainte de răsboi, votat în 1914, cu 

cel pe anul 1920/9241, vedem că primul se soldează cu un total de venituri de 4.528.541.000, pe când cel de al doilea se soldează cu un total de venituri de 19.735.022.000 și că impozitele directe figurează în cel dintâi pentru 992.999 franci, pe când ele figurează în cel de al doilea cu 6.423.215.000 franci. a 

Statele-Unite!) 
Statele-Unite au avut, pentru prima dată, un impozit pe venit, în timpul răsbo- 

iului de secesiune. E] alcătuiă atunci o măsură vremelnică, întocmai ca și incometaxul 
englez dela 1793. n : 
„După cum Anglia a restabilit impozitul pe venit în 1842, pentru a compensă paguba incasărilor datorită legilor ei asupra grânelor, de asemenea legea americană „din:3 Octomvrie 1913 a reintrodus impozitul pe venit, pentru a acoperi deficitul re- 
zultând din noul tarif vamal. i o 

In afară de argumentul de fiscalitate, s'a invocat, în sprijinul nouei reforme, şi argumentul de dreptate : vechile impozite americane apăsau prea tare clasele sărace și favorizau bogăţia acumulată. 
PN N II 

1) Seligman, op. cil. parlea Il. The income-taz at home, pag. 367—104; Boyden, delegat american Erpose de la situation financere, Bruxelles 1920,



Impozabilii. Sunt supuși impozitului pe venit cetățenii americani, fie că ei se 
află în Statele-Unite, sau în străinătate, precum și orice Persoană cu regedința în 
Statele-Unite, fără a avea cetățenie. .. .: : SR 
„Când o persoană, care nu e cetăţean, trage venituri din Statele- Unite, impozitul 

„ e aşezat pe toate bunurile posedate acolo, precum și pe toate afacerile, negoțurile sau 
profesiunile ce exercită. In consecinţă, din acest punct de vedere, aplicarea legii a- 
mericane poate duce la dubla-impunere, pentru persoanele cari plătesc deja un im- 
pozit pe venit în străinătate. - 

Mai sunt supuse acestui impozit ocieljile sau asociaţie și toate e companiile de 
„asigurare. .; .. : i 

Pentru a nu se ajunge însă și aci la o dublă i impunere, de oarece. sunt supuse 
impozitului şi acţionarii și societăţile cari îi reprezintă, se permite ca acţionarul să 

„scadă din. venitul său impozabil suma dividendelor sociale sau a celorlalte venituri 
asupra cărora societatea a plătit impozitul. - 

Venitul Impozabil. Legea americană dispune că venitul impozabil techuie să 
cuprindă: câștigurile, profiturile şi veniturile trase din lefuri, salarii sau remuneraţia 
serviciilor personale de orice fel, plătite sub orice formă, sau a profesiunilor, : aface= 
rilor, ocupaţiunilor, comerţurilor, vânzărilor sau tranzacțiunilor mobiliare sau imo- 
biliare, privitoare la proprietate, uzufruct sau drept real, precum și dobânzile, divi- 

„dendele, valorile sau veniturile provenind dintr'o afacere legală urmărită. în scop lu- 
„crativ, sau câștigurile și veniturile provenind din orice izvor, în afară de proprietatea 
dobânăită prin donaţie, legat, testament sau transmisie. 

Prin urmare, în sistemul american, concepţiunea venitului e concepţia: comună a 
venitului monetar prezent. | 

Câştigurile provenind din vânzarea de imobile sunt socotite venituri, dacă vân- 
zătorul îşi face o ocupaţie din acte de acest fel ; câștigul provenind dintr'un act izo- 
lat de revânzare a unui imobil, cel puțin în opinia. care pare mai autorizată, trebuie 
socotit ca o sporire de capital, dacă vânzarea şi cumpărarea sunt despărțite de o pe- 
rioadă de timp mai lungă de un an. 

De asemenea, din desbaterile legii dela, 1943 rezultă că societăţile de asigurare 
pe vieaţă nu.vor trece ca venit părţile unei prime efectiv vărsate de un individ, pur- 

„tător. al poliței care ar [i fost rambursate sau creditate acestui individ sau tratate ca 
reducere de primă a zisei persoane în cursul aceluiaș an. 

„De asemenea companiile mutuale de asigurare contra incendiului și asigurări 
maritime nu sunt forţate de a cuprinde în venitul impozabil rambursările depozite- 

„lor de prime deţinătorilor de poliţe. 
Se scad din venitul brut, pentru a se obține: venitul net, cheltuelile necesitate 

de afaceri, dobânzile datoriilor mobiliare, pierderile efectiv încercate în cursul anu- 
lui, cuprinzându-se în ele și creanţele fără valoare pentrucă nu mai există. speranță 
de rambursare și o sumă pentru amortizarea bunurilor. E 

„ Impozitele, în ce priveşte societăţile, se pot scădeă fără deosebire, 
În ceeace privește dobânzile datoriilor contractate, legea, nu autoriză.. societăţile să 

le scadă, decăt în măsura în care datoria nu depășește jumătate din suma datoriei s0-
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ciale și a capitalului vărsat, dat fiind că, din punct de vedere economic, obligaţiile ce 
emit societăţile nu sunt datorii, ci un mijloc de a-și mări capitalul. 

Soluția legii americane, în. această privinţă, e considerată ca un compromis arbitrar. 
a 

- Cota impozitului. Impozitul nu loveşte decât veniturile depășind 3.000 de do- 
. lari, sporite cu 1.000. de dolari pentru contribuabilii căsătoriți. 

„Cu ocazia discuţiunii proiectului sa spus, de mai multe ori, că scutirea nu are 
de scop să asigure un minim de existență, ci un minimum de existență confortabil, necesar familiilor americane după felul lor normal de vieaţă. . -. 

Urcarea minimului de existenţă la o sumă atât de considerabilă ar fi legitimată, 
după unii, de faptul că toată lumea plătind impozite federale indirecte grele, ar fi 
nedrept ca veniturile mici să suporte și impozitul de faţă, . - | 

Sunt scutite de acest impozii : Dotaţia președintelui Statelor-Unite şi lefurile ju- 
decătorilor federali în funcţie. | e | 

Sunt de asemenea scutite lefurile tuturor funcționarilor Statului, sau a unei 
subdiviziuni politice a Statului, precum și dobânzile obligaţiunilor și valorilor emise 
„de Stat sau de o subdiviziune politică a Statului. A 

Legea americană din 1913 a voit să rezolve dificultatea de â combină progresi- 
vitatea cu stopajul la sursă și, după părerea oamenilor celor mai autorizaţi, a reușit. 
In adevăr, fiecare fel de venit e lovit de o înormal tă de 1%], iar venitul total e izbit 
de'o additional tax sau surta, care e progresivă,. A Si 

După legea din 1913, impozitul progresiv, adică surtax, eră următorul +: 
Pentru sumele între . 20.000— 50.000 dolari 1 Y 

» pm 50.000— 75.000 » 29, 
n. 2» » 79.000—100.000. » 3%, 
pm 2. 100.000—250.000 » 49 
n» 950.000—500.000 ». 59: 
n.» peste 500.000 dolari. 3.60]. 

Prin urmare cota maximă a lui income tax e puţin inferioară lui 72|, 
Pentru a asigură stopajul la sursă, legea dispune ca orice persoană sau firmă, participaţie, companie, societate încorporată, societate pe acţiuni, sau asociaţie, ori- 

care i-ar fi capacitatea, având controlul, incasarea, dispunerea sau plata de câşti- guri, profituri sau venituri fixe sau fixate în fiecare an, sau periodice, a unei persoane 
“supuse impozitului, sunt obligate să reţie un impozit anual de 10/9 pentru toate dobânzile, rentele, lefurile, salariile, primele, anuităţile, indemnităţile, remuneraţiile 
sau alte profituri sau venituri fixe, sau fixate în fiecare: an, a unei persoane, dacă ele excedă 3.000 de dolari pe anul fiscal, 

Obligaţia reţinerii nu. există în trei cazuri : î 
-a] Cu privire la dividendele acţiunilor societăţilor, pentrucă acestea sunt supuse impozitului pe venitul lo» net; Se De 
b) Pentru dobânzile obligaţiunilor, hipotecilor sau - valorilor. analoagej ai căror posesori de bună credință sunt cetățeni străini, sau locuind în străinătate; - 

-c) Pentru plăţile făcute unei societăţi, pentru că societăţile” sunt. obligate să



  

„aducă o declaraţie completă a intregului lor venit şi pentru că registrele sunt siipuse 
controlului autorităţilor fiscale, | Să Ma 

... Pentru ca obligaţia de reţinere să existe, se cere ca suma de plată să fie fixă sau 
determinabilă. - i 

Nereţinerea impozitului atrage răspunderea personală a.individului sau a socie- 
tăţii. De aceea, orice persoană care strânge devize :asu pra străinătăţii, sub formă de: 
cupon, cel, trate, trebuie să-şi procure un. permis al comisarului venitului interior 
şi să dei cauţiune. Persoanele! astfel autorizate: trebuie să prezinte . registi cl lor 
funcționarilor de guvern şi să trimeată în fiecare lună la Distriet Collector of internal 
Revenue lista numelor şi adresele persoanelor dela cari a primit banii, sumele de-im- 

„pozite, deduse și izvoarele lor, sub pedeapsa. unei amenzi de 5.000 de dolari mini- 
mum sau de inchisoare de un an maximum... .. Sa e 

- Cum insă multe societăţi industriale şi toate căile ferate au emis obligaţiuni cu 
clauza de imunitate fis:ală (tax-free), adică cu obligaţia pentru societate. de a plăti 
impozitele cari ar puteă fi stabilite pe obligaţiuni, sau pe cupoane, legea americană 
cuprinde o dispoziţiune care, fiiră a se ocupă de titlurile existente, anulează pentru 
viitor orice dispozițiune de imunitate fiscală relativ la obligaţiunile sociale. Motivul 

acestei dispozițiuni stă in faptul că iegea voieşte să impuo pe beneficiarul acţiunii şi 
că o asemenea clauză are drept. consecință plata impozitului de către însăş. socie- 
tatea care l-a plătit deja asupra venitului ei. : + i i 

Pentru a asigură funcţionarea desăvârșită a stopajului la sursă, sa conferit o 
mare latitudine departamentului tezaurului. Ca 

In consecinţă, sa ordonat intrebuințarea de certificate din partea tuturor agen- 
ților cari fac reținerea, Dacă e vorba de obligaţiuni sau valori similare, s'a 'hotărit 
ca, dacă societatea debitoare, sau agentul ei fiscal, nu reţine impozitul, prima bancă 
sau firmă bancară, sau agenţie individuală sau „colectivă, . primind -cupoanele în 
verice scop, trebuie să reție impozitul şi să umple un certificat, constatând : persoana 
“pentru care impozitul e dedus, persoana care a plătit cupoanele, - obligaţiunea dela 
care acestea au fost despărțite și suma dobânzilor. “Poate ' certificatele de acest fel pe 

„+ cari le poate semnă o bancă sau altă agenţie, precum şi toate certificatele semnate 
de persoane având autorizarea de a strânge veniturile provenind din străinătate, 
trebuiesc inaintate la fiecare 20 ale lunei următoare la District: Collector. 

„În ceeace priveşte veniturile, altele decât dobânzile plătite de. societăţi, . lucrul 
este-mai simplu, de oarece impozitul nu trebuie să fie reținut atâta vreme cât totalul 

-“Plăţilor în cursul unui an nu depășește 3.000 de dolari. . . o iii, 
; » Contribuabilul cere fiscului un certificat de scutire sau un certificat constatând 

diferența asupra căreia are să plătească impozitul pe venit, . a 
Odată acest impozit dedus, oricine poate să incaseze banii, fără să incerce riscul 

unei noui reţineri. e E e i 
“Impozitul pe venit în Statele-Unite se stabilește pe baza de declaraţiuni. 
:*. Declaraţiunea contribuabilului este un act secret : nimeni nu-are voie să divulge 

cel mai mic . detaliu cuprins întinsa. 'Totuș, - declaraţiile. societăţilor . constituesc 
acte publice, supuse inspecțiunii funcționarilor publici, după anumite norme, -. : 
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Orice persoană al cărei venit a depășit 3.000 de dolari dela 1 Ianuurie—31 Do- 
cemvrie a anului precedent, trebuie să facă o declaraţie la 1 Martie a anului în curs, 
sub prestare de jurământ, sau afirmaţie, la Colector of internal. Revenue al distric- 
tului unde domiciliază, a Se 

- Dacă contribuabilul neglijează sau refuză de a face. declaraţia, e pasibil de o “ amendă dela 20—1.000 de dolari și impozitul se sporeşte cu 500],. 
Declaraţiile false sau frauduloase, făcute cu intenţia de a se sustrage. dela im- 

“pozit; sunt supuse unei amenzi de 2.000 de dolari şi la închisoare până la un an. 
Impunerea o face Comissionar of internal Revenue, sau asistenții săi, pe baza 

declaraţiunii: | a 
Collectorul of internal Revenue nu poate să facă impunerea decât în lipsă de de- 

clarație, sau dacă socotește că declaraţia, făcută e falsă, frauduloasă sau contrară rea- 
 “Tității, i | 

Impozitul e plătibil la 30 Iunie. | | 
In ce priveşte societăţile, ele au opțiune. Dacă fac declaraţii, li se notifică la 1 

Iunie impozitul ce au de plată; dacă fac o declaraţie pentru anul ordinar începând la 
1 Ianuarie, ele plătesc la 4 Iunie; dacă preferă să prezinte o. declarație pentru anul 

- fiscal, care nu coincide cu anul ordinar, ele trebuie să verse impozitul în termen de 6 
luni dela data când declaraţia urmează a fi făcută. 
“Impozitele neplătite produc dobândă de 5%, 10 zile dupii primirea unui avertis- 
ment din partea perceptorului. ” o 

Societăţile cari neglijează, sau refuză să facă declaraţia la epoca fixată, sau fac 
„o;declarație falsă, frauduloasă sau contrară realității, sunt supuse unei penalităţi de 
10.000 dolari sau mai mult ca amendă. In afară de aceasta, impozitul e sporit cu 50% 
Și, în caz de fraudă, e îndoit. e 

Sistemul american a ridicat critici serioase, din cari se-pare că numai două tre- 
buiesc reţinute :. | | ă 

1. El.nua adoptat discriminarea, adică nu a stabilit cote deosebite de impozit, 
după cum e vorba de veniturile muncii sau veniturile capitalului ; 

2. El nu a adoptat metoda administrativă bună în ceeace priveşte veniturile 
„cari provin din afaceri şi pentru cari stopajul la sursă nu poate să se aplice. 
„Ce roade au dat impozitul pe venit Și impunerea contribuţiilor directe în Statele- 

Unite în ultimul timp ? . - 
Pentru .anul financiar care â începnt la 4 Iulie 1919 și a sfârşit la 30 Iunie 

1920, previziunile bugetare au fost de 7.818.695.000 de: dolari; iar cheltuelile de 
8.712.658 000 de dolari (echilibrarea obținându-se prin acoperirea cu un excedent 
"a anului fiscal precedent de 893.963.000 de dolari). Se 

- In această cifră impozitul pe venit şi taxa pe beneficii intră cu 3.944.950.000 de 
dolari ; iar impozitele indirecte numai cu 322.903.000 de dolari. Ş 

„Din declaraţiile făcute de d. AM, Boyden, delegatul Statelor-Unite la Bruxelles, 
„rezultă că incasările realizate până la 30 Iunie 1920 au fost mai mari decât pre- 

„ „vederile, impozitele producând 5.700.000.000 de dolari (în loc de circa, 4 miliarde 
prevăzute). Aa - a 5
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Așa fiind, pentru anul financiar în curs (1 Iulie 1920— 30 Iunie 1921) s s'au 
prevăzut ca incasiri din impozite 4.000.000.000 de dolari. 

Voiu adăugă că în cursul anului fiscal expirat la 30 -Iunie 1920 cheltuelile au 
 suferit'o scădere de 63.5%],, iar veniturile s'au sporit cu 27.30]. Impozitele directe au 
reprezentat în acest an 63.90%], din veniturile totale din "impozite, pe când in 1919 
proporţia eră de 67.19], şi în 1918 de:68.7|,. 
„..„ Raportul veniturilor din impozite faţă de cheltuelile totale au fost de 84. 7 9] în 
1919—1920, față de anul precedent (1918—1919), când el. n'a fost decât de 24.390. 

„+. "Ținând seamă de. cele 421 milioane de dolari avansați în cursul anului acesta 
- țărilor aliate, în 1919—1920 impozitele au acoperit 90.3%, din cheltuelile totale: 

“Belgia 
Impozitul pe venit în Belgia a funcţionat la inceput în folosul comunelor. 

- Prin legea din 29 Octomvrie 1919, se introduce in Belgia, 'în locul vechei con- 
| tribuţii funciare şi a contribuţiei personale, după valoarea locativă, a impozitului pe 

uși, ferestre şi mobilier, al dreptului de patentă şi a taxei pe venituri şi profituri reale, 
impozite cedulare pe veniturile de toate categoriile și un impozit complimentar pe to- 
talul veniturilor fiecărui contribuabil. 

Sunt supuse impozitului veniturile tuturor bunurilor imobiliare și mobiliare 
„produse în Belgia, chiar dacă beneficiarul nu-și are acolo domiciliul sau reşedinţa, 
şi veniturile persoanelor domiciliate, sau având reşedinţa în Belgia, chiar dacă acele 
venituri ar fi produse sau dobândite în străinătate. 

Pentru așezarea impozitelor cedulare, veniturile sunt împărţite în tre ei ca- 
tegorii : , 

1, Veniturile proprietăţilor funciare clădite şi neclădite ; 
2, n capitalurilor mobiliare. 
3. n profesionale. 
Contribuţia funciară, Contribuţia fanciară- e aşezată pe venitul cadastral 

- al.tuturor proprietăților funciare clădite sau neclădite.. 
„ Sunt scutite de acest impozit proprietăţile : cari au caracter. de domeniu na- 

țional ; cari sunt improductive, prin ele înșiși cari sunt. afectate unui serviciu 
public, sau de utilițate generală. : 

Venitul cadastral e venitul net anual real sau presupus. la epoca impunerii: 
Venitul real e acel care rezultă din chitanţe, acte de vânzare, etc., recunoscute 

normale ; venitul presupus e cel stabilit prin analogie cu imobilele siinilare. 
“Taxa mobiliară. Irapozitul pe venitul capitalurilor mobiliare se aplică : divi- 

dendelor, intereselor, arerâjelor şi produselor de verice fel a capitalurilor angajate cu 
'orice titlu, consistând : în venituri de acțiuni, 'obligațiuni, creanţe, 'titluri emise de 
Stat, provincii, coraune ; capitaluri investite în orice-afaceri comerciale, industriale, 
„agricole ; creanţe și imprumuturi in sarcina persoanelor fizice sau societăţilor, altele
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1, “decăt pe acțiuni, cu reşedinţa sau domiciliul în Belgia ; a sumelor depuse la stabili- mentele de bancă ; a veniturilor, rentelor și valorilor mobiliare străine, ete., etc. 
Sunt obligaţi de a plăti.taxa +. societățile vizate de aut. 44, stabilimentele și or- : ganismele publice menţionate la alin, [[ din art, 14 ; societăţile, agenţii de schimb, . giranţii de schimb, giranţii de afaceri, etc. 

* Taxa profesională. Taxa profesională lovește veniturile provenind din'exploa- taţiile industriale, comerciale Sau agricole ; remuneraţiile diverse ale funcţionarilor „. Bublici sau privaţi; pensiunile și rentele viagere, afară de pensiunile: alimentare ; „ câştigurile, oricare le-ar fi denuimirea, a profesiunilor liberale, sau a ocupaţiunilor lucrative, . A | 
Se scad din venitul brut: valoarea locativă reală sau presupusă a imobilului 

sau părţilor. de imobil afectate cxercițiului profesiunii ; dobânzile capitalurilor îm- 
prumutate dela terţi și angajate în exploataţie ; lefurile salariaţilor sau lucrătorilor 
intrebuințaţi în serviciul exploataţiunii ; amortizările necesare pentru material și obiecte mobiliare. . | | „Nu se deduc din veniturile profesionale : cheltuelile având. caracter personal, 
precum : chiria părții imobilului afectat locuinţei ; întreținerea menajului ; contri- 
buţiunile ; cheltuelile de instrucție, educaţie sau cele necesitate de exercițiul pro- 

„ fesiunii. 

„Se s .cotesc ca beneficii din punctul de vedere al taxei profesionale: remune- 
rația pa care exploatantul și-o atribuie pentru. munca lui personală ; profiturile şi 

„ avantagiile în natuă de cari se bucură ; profiturile din speculațiuni speciale ; su- 
„mele afectate rambursării totale sau parțiale a capitalurilor imprumutate pentru ex- 
tinderea intreprinderii, precum și pentru plus-valoarea utilajului ; rezervele şi verice 
fonduri de previziune. 

" Cota impozitelor cedulare. Contribuţia funciară, inclusiv partea provin- 
ciilor şi a comunelor, e fixată la 10 9]. din venitul cadustral. i 

Taxa mobiliară, inclusiv partea provinciilor și comunelor, e fixată la 10%, din 
veniturile impozabile. Ea e redusă la 2 “Jo pentru părţile de venituri” cari corespund 
beneficiilor realizate și impuse în străinătate sau în colonii, pentru veniturile din 
depunerile la Casa generală de depuneri şi retrageri, ete. - - 
„Taxa profesională e aplicată pentru fiecare contribualiil pe porţiunea de venit 

anual de 3.000 de franci sau mai puţin, sau pe bază de-verice sume proporționale 
„echivalente pentru perioade-inferioare, sau superioare la un an. Se 

Cota, inclusiv partea provinciilor şi a comunelor, e fixată la 2%, pentru prima 
tranșe și sporită gradat cu !Ja %, pentru fiecare porţiune nouă, fără să poată depăși 
10%. pentru partea de venit care trece de 48.000 franci... 

“Taxa profesională e însă fixată în mod uniform la 2 0]. pentru veniturile rea- 
lizate și impuse în străinătate și colonii și la 10%, pentru beneficiile societăților 

„Străine pe acţiuni și remuneraţia administratorilor, comisarilor lichidatori ai socie- 
tăţilor pe acţiuni belge; străine:sau. din colonii. -: o | | 

Impozitul complimentar pe. venit. Orice belg sau străin cu domiciliul sau cu 
reşedinţa obișnuită în Belgia e supus anual unei suprataxe, pe baza venitului global,
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adică a tuturor. veniturilor sale supuse direct sau. indirect impozitelor “cedulare'și a' 
veniturilor din fondurile publice scutite de aceste impozite. 

Se scad din totalul veniturilor, dacă nu sau scăzut dejă pentru determinarea: ** 
veniturilor. cedulare, următoarele sarcini : 'cheltuelile de conservare -ale bunurilor 
imobiliare ; pagubele de verice fel suferite intro exploataţie sau în exerciţiul unei - 
profesiuni ; cheltuelile de asigurare ale mobilelor și imobilelor ; impozitele! şi taxele 
pe venituri plătite in Beigia,:sau îri străinătate; dobânzile capitalurilor imprumutate; 
rentele plătite de interesat persoanelor cari:nu locuesc cu el; sumele 'vărsate periodic : - 
pânăla 1.000 de franci, fie Statului, fie cassieriilor publice sau private, pentru consti=- - 
tuiri de pensii sau reţineri, precum şi primele de asigurare în caz de deces, până la 
concurența aceleeaș sume. AR 

Impozitul e așezat pe cap de familie. Deci se percepe o cotizare unică” pentru 
toate persoanele locuind împreună. și ele rămân solidar răspunzătoare de plata ei. 

Nu este supusă suprataxei porțiunea. de venit global care nu - depășește : 3.000 : 
până la 6.000) de franci, după cum e vorba de un contribuabil locuind într'o comună 
cu-mai puţin de 3.000 de locuitori sau cu mai mult de 200.000 ae locuitori, : 

Suprataxa este: de t “pentru partea inipozabilă de venit :câre nu depășește: : 
10.000 de franci și sporește gradat cu !/+ 9], pentru orice sumă cuprinsă într”o por= *: 
țiune de 5.000 de franci, fără să poată fi supăriară de10 “j, pentru partea de-venit 
depășind 95.000 de franci: of E 

Cota calculată astfel e micşorată:cu 5-9, pentri fiecare -membru din : familie, ”- 
care este în sarcina contribuabilului, pentru' porțiunile cari':nu: depăşesc 25.000 de *; 
franci. - i 

Suprataxa este așezală pe baza unei declarațiuni 'â contiibuabilului,: 
Declaraţia societăților trebuiă'să fie făcută în' primele trei luni: ale 'anuliii; "să 

cuprindă suma veniturilor și. să âe spri inită de o copie a bilanţului și a contului de 
profit și pierdere, a deliberărilor cari le aprobă, a dării de seamă, sau iaporturilor: - 
veferitoare, de un stat indicând numărul și suma acțiunilor şi obligaţiunilor emise, 
precum și a'titlurilor de verice : fel, cari au fost răscumpărate sau rambursate în" 
timpul exerciţiului social. trecut, i 

-“ Controlorii:pot luă declarația drept brnă sau să o rectifice. 
In caz de lipsă de declaraţie, sau de lipsă de piese justificative, ori in caz de : 

presupunere gravă de inexactitate;:se poate stabili: din oficiu itaxa” contribuabilului, 
pe baza, venitului presupus, evaluat după informaţiuni. culese, sau Chiar după 'noto= 
rietatea publică... -: SE ci 

Contribuabilii nemulțumiți se pot plânge. la directorul contribuţiilor: : - 
* Deciziile directorului-contribuţiilor pot face obiectul unui recurs înaintea Curţii 

de apel. SI | 
Introducerea unei reclamaţiuni sau recurs nu suspendă exigibilitătea impozi- 

tului şi a dobânzilor, . | aa ie 

i 

Fiscul poate să ceară administraţiei Statului, a provinciilor, a comunelor, 'cre-':- 
ditorilor, debitorilor, contribuabililor, orice informaţiuni crede necesare: și poate-să 
inspecteze registrele comerciale printr”un funcţionar cu gradul de controlor cel puţini:
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']+9 din produsul contribuţiilor funciare e atribuit provinciilor și */4y comunelor.:: 
1]; din produsul taxei pe venitul acţiunilor e:impărţit în mod egal; între: pro= 

vincii și comune. - DI 
..-4lș din produsul taxelor pe veniturile fixate de art. 16 şi 18 e trecută fondului . 

special al comunelor, A | i "a din taxa profesională c trecută în porțiuni egale proviuciilor și comunelor. 
„Nu se pot stabili, nici percepe, zecimi adiționale provinciale sau comunale; nici . 

taxe similare, pe baza sau pe suma impozitelor cedulare, sau pe suprataxa creată de 
această lege. . Pa e Sa NE 

Austria 

În afară de câteva încercări efemere de a stabili impozite pe venit în veacul -al 
XVIII, tot. revoluţia din 1848 a aduș și în Austria la ordinea zilei problemul luării 
venitului ca criteriu al puterii de plată. | Pe Aaa 

La această epocă, pe lângă impozitele directe cari existau: impozitul funciar, 
impozitul pe câștiguri (IEmwerbsteuer), se admise, ca măsură provizorie, impozitul zis 
imkommensteuer, ., ... | A N 

„Legea, din 1849, organiză trei cedule: prima cuprinzând veniturile deji supuse 
impozitului pe beneficiu, câștigurile miniere și cele agricole ;:a doua cuprinzând ve= 
niturile muncii personale, inclusiv veniturile profesionale nesupuse impozitului pe 
beneficii ; a treia cuprinzând veniturile capitalului și proprietatea incorporală. 

„Pentru prima cedulă impozitul eră de 5 %, şi el. deveni. cu: timpul progresiv. 
Pentru anume sociețăți cota,se urcă până la 10%. 

A doua.cedulă cuprindea și ea o scară -progreșivă; 
In cedula treia impozitul nu eră progresiv, dar diferitele feluri de venituri: erau 

impuse la cote deosebite. . - E ia 
„Legea din 1849 eră cu desăvârșire defectuoasă. Ea nefiind pusă în acord cu ve- 

chile impozite asupra produselor, dădeă loc la- impuneri suprapuse. Pe de-altă parte, 
cota de 10%, eră grea Și, dat fiind că se mai autoriză perceperea de zecimi adiționale : 
pentru îrebuințe locale, impozitul se. urcă până la 20%/, ceeace, pe vremea: aceea, 
eri colosal. - ... „o: | = 

: Rezultatul severităţii legii fă evazia: și frauda cu complicitatea agenților fiscului 
chiar;. Nemulțumirea generală împinse guvernul “austriac să încerce între 1870 și 
1880 o reformă generală a sistemului fiscal, dar obiceiurile rele erau prea înrădă- 
cinate, pentru ca. încercarea să reușească, - a 

” Abia către 1890 se putu realiză un progres, de . oarece-guvernul se mulţumi să - 
incerce o reformă parţială. - 

: Miniştrii de finanţe bine cunoscuți ca :, von -Plener, Bilinski şi mulți alţii, re- 
putatul economist Bohm- Bawerl;, au făcut sforțări din cele mai. meritorii înainte 
de a se ajunge la promulgarea legii din 1896. 

„Noua lege, intitulată: Lege asupra impozitelor directe personale (Das Gesetz îiber 
die directen Personalsteuern], va fi analizată -în detalii la capitolul Bucovinei.
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Mă voiu mărgini să întegistrez cohătatarea generală că, cu toate că legea aceasta 
eră la înălțimea trebuințelor moderne, nu a dat rezultatele aşteptate. în practică.: 
De sigur o îmbunătăţire s'a resimţit. Impozitul, pe de altă parte, 'nu erâ impopular. 
In adevăr, contribuabilii participau ei singuri la aplicarea legii, în parte prin oa- 
menii lor-de incredere, în parte prin comisiunile de impunere. SI 

| Apoi impozitul pe: venit nu eră completat printr'un impozit progresiv pe suc- 
cesiuni, ca în Anglia ; sau pe capital, ca în Germania. El eră un. impozit âccesoriu, 
de o importanță minimă. Progresivitatea lui e neînsemnată, faţă de celelalte impo-. - 
zite directe. Mai mult, toate impozitele directe la un loc au procurat incasări slabe, | 
în raport cu impozitele indirecte. . i Se | 

„Impozitul pe venit s'a urcat dela 44 milioane coroane în 1898, la 59 milioane 
în 1905 și la 68 milioane în 1909. In 1903 impozitul pe venit nu produceă decât 
a 6-a parte din totalul impozitelor directe și a '35-a parte din .incasările totale ale 
tezaurului. i 

Impozitul pe sare produceă aproape tot așa de mult ca impozitul pe venit. -: 
Cu țoate progresele administrative, legea a dat naştere la mari fraude.. Proce- 

dura inchizitorială nu a dat putinţă fiscului să determine cu aproximaţie. suficientă. . 
veniturile contribuabililor. Cinci ani după aplicarea. legii, profesorul “Weser mărtu-i. , 
riseă cu tristeţă : »Nu există în public starea de spirit necesari pentru ca impozitul, 
pe "venit să dea roade»; iar un alt funcţionar, Dr. Meyer, canstată că evaziunile au 
căpătat caraterul endemic.  : - 3? Si a Da 

Drept concluzie se constată că art,.244, care a'autorizat. pe agenți să evalueze 
veniturile individului, după semne exterioare, şi anume după chirie, a. fost așa de des . 
întrebuințat de funcţionarii fiscului, încât impozitul pe venit s'a transformat într'un' 

, gi ; CEO pr o , impozit grosolan pe chirie. 

Elveţia!) 

In secolul XIX, odată cu reconstituirea Elveţiei, vechile impozite generale pe 
avere fură restabilite și completate în anumite cazuri de impozite cantonale pe venit, 
cărora li s'a aplicat sistemul progresivității, _-: - 

Din punctul de privire al sistemului fiscal, cantoanele se pot împărți în patru grupe: e PR . i ca că 

Primul grup, cuprinzând cantoanele Bâle-campagne, Soleure și Tessin, au im- 
pozitul pe capital, completat printrun impozit pe venitul capitalului și al muncii, 

AI doilea grup, cuprinzând cantoanele : Argovie, Appenzell (Rhodes exterieures) 
Grisons, Obwalden, Saint-Gall, Schaffhouse, au un impozit pe capital,-completat cu 

„un impozit pe venit provenind din muncă numai. Acesta 6 grupul cel mai important, 
intrucât cuprinde 13 din 25 de cantoane ; 

  

9 EA. Seligman, L/impot progressif en iheorie el en pratiue: Paris, Giard ei Brisre 1909, pag. 60—80; 
pentru cotele impozitelor din fiecare canton, vezi tabelele dela pag. 61—16; Conference financiere de Bruxelles 1920 
vappori sur la Suisse; e en
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:“Al treilea grup, cuprinzând cantoanele : Nidwalden, Glaris, Gâneve et Vaud, 
are.un impozit pe capital, fără impozit. pe venit ; i i 

« In fine, un'al patrulea grup, cuprinzând cantonul Berne, are un impozit general 
pe venit, dar nu un impozit pe capital, cu excepția că pentru proprietatea funciară 
și pentru hipotecile cari o. grevează, impozitul e așezat pe capital Și nu:pe venit. 

Acolo unde există impozitul pe venit, cota lui e foarte nioderată. Ea ein genere 
de 2%/,.. La Berna însă, unde impozitul pe venit e. principalul -impozit, cota 'atinge 
treptat 6'/,%],. | Sa i Să | 

„; .. Impozitul pe capital in Elveţia, ca și în America, a dat roade rele. EI nu trebuie 
confundat cu impozitul asupra averii, pe care îl introducem prin legea specială, căci 
e vorba îri Blveţia de un impozit-anual permanent asupra capitalului; nu de o contri- 
buţie unică extraordinară. Or, dacă in micile orașe sau districte agricole, unde sturea 
economică e primitivă, impozitul pe capital funcționează bine, in cantoanele mari el 
nu dă aceleași rezultate. SE 

Cotele ridicate; dacă 'ar fi fost aplicate capitalului real, ar fi redus la 2/, sau 
chiar la !/2 „venitul ;total, | - i | 

-S'a. putut astfel spune că fraudele sporeau in: Elveţia din: această "cauză: de 
patru ori mai-repede decât.bogăția. . - - Ia | 

“ Așa fiind, profesorul Wolf a denumit impozitul pe, capital »Copilul: dureriiu. 
In cantonul Appenzell se spune chiar că este de bun gust să declari numai o fracțiune 
cât mai mică din capital. Consideraţia e acordată contribuabilului în măsura abilității 
cu care știe să scape de impozit |! E Ie Me 

„Situaţia nu este mai bună. decât în 2 oraşe: la. Geneva unde, spune un raport o- 
ficial, jumătate din produsul impozitelor e plătit de ceva mai mult decât 100 contri- 
buabili cari, e recunoscut, și-au achitat în totdeauna obligaţiile cu o corectitudine 

„ desăvârşită, şi în Bâle-ville, unde raporturile oficiale spun de asemenea că contri- 
buabilii îşi achită obligaţiile fiscale cu cea mai mare lealitate. 

Aceeaș experienţă s'a făcut și cu impozitul pe venit. 
Celelalte impozite au scutit previziile bugetare pentru confederație și canloane 

pe anii 1919 şi 1920: a e aa a 
aa 1919 . i 

Venituri din impozite directe. . . Neant.:: 
| n nun indirecte, 78.302 .. 

Diferite venituri . . . . . . . 208.677 

  

. | Confederaţia _ | Da 586.979 | 

a | [E federal pe beneticiile de | 
| răsboi. . . „+ 215.000 
A . 501.979 

1919 o 
Impozite directe . . . . . . . 101.638 

Cantoanele n indirecte: . . . . . „ 45.849 
„a. Diverse venituri , , „182.896 
e DE | 219.876, 

"Total pentru confederație şi cantoane . . 784.855 |



  

.[ Impozitele directe . . . . .". .  Neant. 
a indirecte . „...:.'. . 86.276 

Diferite venituri : . meet 495424 aa 
| a OBE a 

“| Impozitul pe venitul'de răsboi:..; : 95.000.';. -. : : 
te STGa00 

Situaţia bugetară a cantoanelor, pentru exerciţiul 1920, nu eră încă cunoscută în 
detalii în Octomvrie 1920, dar deficitul bugetar total e evaluat la 100 milioane franci. 

. 
Po a) 

Confederaţia 

Grecia 

lurile nete, s'a introdus în Grecia impozitul pe venit. e 
. "Dela 4 Aprilie 1919 și'pentru fiecare an următor noua lege stabileşte un im- 

pozit cedular, comportând o cotă specială pentru. fiecare categorie de venit, asupra: 
veniturilor nete realizate în Grecia în: cursul anului financiar imediat ;anterior şi 
un impozit global complimentar pe totalul veniturilor nete.. -;. i 

Impozabilii. Este impozabilă orice persoană fizică având reşedinţa ia: Grecia 
cel puţin 6 luni în anul financiar precedent. | Da a 

Se consideră ca având reședința în Grecia orice persoană care, cu toate că e 
domiciliată în străinătate, ar fi ținut totuș la dispoziţia ei, ca locuinţă, unul sau mai 
multe apartamente a',unei case sau hotel, aparținându-i sau nu, fie că reşedinţa, 
in Grecia a fost continuă sau intermitentă. . : DI E 

Prin legea dela 9 Ianuarie 1919, denumită Legea, relativă la impozitul pe veni- 

Veniturile impozabile sunt clasate in: 7 cedule:.. .: îi n 
Cedula A. Veniturile proprietăților clădite ; Mii 
Bega meclădite; m 
» Cin valorilor mobiliare ; SI ad 
 D, ».. :. întreprinderilor comerciale şi industriale ; : + . 
E îi» „” exploataţiunilor agricole ; . .... : 
n... F. Beneficiilemuncii; - E Ea a: 

„_»G. Onorariile profesiunilor liberale. . .. a 
Un minim de existenţă e scutit, și anume : .. TIE IN ID a a 
4. Câte 150 de arachme pe lună din lefurile nete ale funcţionarilor sau câte; 6 

drachme pe zi pentru muncitorii. plătiţi cu ziua; -: EI 
": 2. Câte 1.900 drachme sunt deduse, odată pentru totdeauna, din cedulele D, E, G. 
“3. Dacă totalul :veniturilor anuale nete ale unei persoane fizice impozabile 

nu depășește 2.000. de drachme şi dacă ieste dovedit.că. această persoană, în urma 
„unei incapacităţi morale sau fizice, nu-e capabilă de a aveă venituri dela alte cedule, 
„se'reduce până la 1.200 drachme din totâlul veniturilor anuale al cedulelor A Şi B, 
până la concurenţa acestei'sume. ,.:  .:, „ij LII IN IE A Ia: i Pa Pi 

4 Din totalul venitului anual: net al. fiecărui contribuabil supus;la impoz itul
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global complimentar se deduce câte 3.000 de drachme, dacă venitul global nu de- 
pășește 12.000 de drachme. 

9: In ceeace privește mutilaţii de răsboi, scăderile operate în virtutea paragra- 
fului precedent se urcă la 830 de drachme pe lună pentru cedula F şi 10.000 de 
drachme pentru cedulele A, B, C, D, E și G, aceste sume fiind deduse odată pentru 
totdeauna din totalul veniturilor în ordinea lor alfabetică. Defalcarea e de asemenea 
fixată la 10.000 de drachme pentru venitul global supus impozitului complimentar. 

„„ Scăderile stipulate de paragr. îi —4 sunt sporite pentru fiecare persoană până la 
a cincea, care locueşte cu contribuabilul şi. trăiește în sarcina lui. Această nouă scă- 
dere este de 20 de drachme pe lună și de persoană și e calculată pentru lucrător pe 
bază de 80 leptas salariu zilnic și pe baza anuală de 240 drachme pentru ceilalţi 
indivizi. 

Veniturile proprietăţilor clădite, Impozital e așezat pe venitul net al pro- 
prietăţilor clădite, de cari s'a folosit persoana, fie prin locaţie, fie indirect, fie prin uzaj 
personal, asupra uneia sau mai multe case situate în Grecia, în calitate de proprietar, 
posesor superficial, emfiteot, uzufructuar sau cesionar al “exerciţiului dreptului de 
uzufructuar sau beneficiu, al unui.drept de uzaj sau de habitaţie. 

Cota impozitului este de 12"/, asupra venitului net, după ce în prealabil s'au 
făcut anumite scăderi prevăzute de art. 9, paragr. 3. 
„Nu sunt supuse acestui impozit veniturile imobiliare aparţinând Statului, ora- 

șelor sau comunelor în genere; bisericile și mănăstirile depinzând de tezaurul ge- 
neral eclesiastic sau. comunelor 'eclesiastice din Creta, etc. 

„+ Veniturile pământurilor, Acest impozit e aşezat pe venitul net global, de care 
- proprietarul, posesorul, emfiteotul, uzufructuarul, s'a folosit, direct sau indirect, de 
pe una sau mai multe moșii în Grecia. 

Cota impozitului este de:10%0, după ce se fac anumite scideri, prevăzute de 
art. 12, paragraf 2. | 

Veniturile valorilor mobiliare. Impozitul este de 8], şi se percepe 'pe dividen- 
dele și dobânzile nete provenind din părţi de fondator, acţiuni, părţi de comanditar 
emise de societăţile anonime naţionale sau străine și de societăţile în comandită sim- 
ple sau pe acţiuni, naționale sau străine ; pe dividendele și dobânzile nete ale orică- 
ror obligaţiuni în genere, ale fondurilor Statului elenic sau străin sau orașelor şi 
comunelor grecești sau străine ; pe dobânzile depozitelor, cauţiunilor în numerar, pre- 
cum şi asupra oricăror titluri reprezentand creanţe - ipotecare, chirografare, necu- 
prinse în clasa precedentă. 

Impozitul acesta se plătește pe cale de reţinere. e 
* Sunt scutite de acest impozit : dobânzile conturilor curente, scontul efectelor de 

comerţ, interesele depozitelor la Casele.publice de economie; veniturile titlurilor 
străine percepute în străinătate de ambasadori și agenţi diplomatici, miniştrii, Gon- 
sulii și agenţii consulari ai institutelor străine, etc. 
„Veniturile comerciale şi industriale. Impozitul e așezat în fiecare an pe 

suma venitului net realizat în Grecia din totalul întreprinderilor comerciale și indus- 
triale (inclusiv creșterea de vite) a fiecărui contribuabil.
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„“Cota acestui impozit este de 6%,, după ce în prealabil din venit s'au ficut scă- 
derile prevăzute de alin. 2 din art. 18. 

Pentru stabilirea venitului net se. deduc din profitul brut : cheltuelile generale 
de exploataţie ; de întreținere și reparaţie de utilaj ; valoarea materiilor prime utili- 
zate ; dobânzile capitalurilor împru mutăte ; impozitele și taxele de orice fel ; amor- 
tismentele definitive de creanţe dubioase ; rezervele matematice ale companiilor de 
asigurare ; veniturile cari eventual se găsesc cuprinse în alte cedule. - 

Veniturile exploatațiunilor agricole. Impozitul pe beneficiile agricole e sta- 
bilit în fiecare an pe beneficiul net realizat în Grecia pentru totalul proprietăţilor ex- - 
ploatate de fiecare agricultor în resortul fiecărei direcţiuni a contribuţiunilor directe 

"şi în timpul campaniei agricole, care se termină în cursul anului fiscal. 
Cota impozitului este de 6%, din venitul net, după anumite scăderi, prevăzute 

de art;:21, paragrat 2. , : 
Beneficiul net al exploataţiunilor agricole este evaluat în acelaş chip ca. şi be- 

neficiile comerciale şi industriale. 
„În caz când agricultorul nu poate să deâ elementele necesare determinării be- 

neficiului lui real, se aplică coeficienţi la. totalul produselor recoltate. Coeficienţii 
sunt stabiliți la anumite comisiuni, a căror compunere o indică paragraful Sal 
art, 23. 

Veniturile muncii. Irăpozitele cedulei prezente loveşte totalul net al lefarilor, 
salariilor, indemnităţilor, alocaţiunilor, pensiilor Şi în genere remuneraţia serviciilor 
prezente sau trecute, percepute în cursul anului de funcţionarii publici, eclesiastici 
şi municipali, precum şi de funcţionarii întreprinderilor private cărora sunt asimi- 
laţi directorii, giranţii, administratorii, comnișii ș şi servitorii. | 

Cota impozitului este de 4%, după ce s'au făcut în prealabil seăderile prevă- 
zute de art. 24, paragraf 3. a i 

Acest impozit se plăteşte și el pe cale de reţinere de către casele Statului, or ora= 
şelor, casele de comerţ sau intreprinderile cari au în serviciul lor - personal retribuit 
cu luna 'sau cu ziua. m 

Onorariile proiesiunilor liberale, Asupra tuturor onorariilor nete provenind 
din exercițiul profesiunilor liberale, ca acelea de medici, arhitecţi, ingineri, artiști, etc., 
sau din funcțiunile publice neplătite, cum sunt cele de no: ari, portărei, etc.,-se > per- 
cepe un impozit de 49], după scăderile prevăzute de art. 27, par agraf 1... 

Impozitul complimentar pe venitul global net. Impozitul complimentar-pe 
venitul global net e fixat la 5%, după ce se deduce în prealabil :.-a) degrevările pre- 
văzute de capitolul II ; b) în toate cazurile degrevările ordinare de mai jos: 

75% asupra primei tranșe dela 1—5.000 de drachme ; PI 
50"/o asupra celei de a doua tranșe dela 5.001 —10.000 drachme. ; iai 
Afară de aceasta, un impozit adiţional de 10%,. stabilit: pe veniturile. globale | 

nete peste 100.000 drachme, pentru tranșa. de - venit - “care depăşește zisa cifră de 
100.000 de drachme. - : Sa : 

Pentru a determină. venitul . global net se e adună, inaintea. oricărei scăderi, 
veniturile nete ale .cedulelor a,b, d, e şi f, realizate -de fiecare . contribuabil
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În cursul. perioadelor respective determinate; veniturile nete ale cedulelor ce şi g realizate în cursul anului fiscal precedent ; in fine, toate veniturile, oricare le-ar 
fi natura lor și ori în ce loc ar fi fost realizate, în timpul perioadelor indicate mai sus, 
pentru categoriile corespunzătoare. : 

Din totalul astfel obţiriut se deduce : a) pierderile nete cari ar puteă iezultă 
dintr'o categorie de venit oarecare ; 0] impozitele stabilite prin prezenta lege separat 
pentru fiecare cedulă; c) cheltuelile personale ale contribuabilului de cari nu s'ar fi 
ținut seamă la determinarea impozitelor 'cedulare şi cari ar fi afectate : fie plăţii pri- 
melor de asigurare pe vieaţă sau contra accidentelor, fie plăţii intereselor datoriilor 
personale. : : : 

Pentru persoanele cari declară un venit global realizat in total sau în parte în 
străinătate, precum și pentru. persoanele curi, deși nu au făcut o declaraţie de acest 
fel, se naşte prezumpția că realizează venituri în străinătate, directorul contribuţiu- 
nilor din ecte are facultatea să proceadă la evaluarea impozitului complimentar impo- 
zabil, fie urmărind determinarea directă a venitului global net, fie pe cale de pre- 
zumpţie, bazându-se pe suma totală a chiriilor contribuabilului, majorată cu 2/10 
pențru fiecare automobil sau trăsură și 1/10 pentru fiecare servitor bărbat. 

Legea cuprinde în art. 31, alin. IL, cifre cari presupun venitul net pe baza chi- 
riei astfel determinate și care variază după imporlanţa orașului în care contribua- 
bilul este impus. | 

Impozitul pe venit este așezat pe bază de declaraţiune. 
Directorul contribuţiunilor directe verifică exactitatea declaraţiunii, având drep- 

tul să ceară contribuabilului, fie personal, fie printr”'un mandatar, lămuriri, să ceară 
informațiunile sau documentele necesară autorităţilor publice sau comerciale; să 
cheme orice persoană putând să dei informaţiunile necesare ; să proceadă la expertize; 
să ceară băncilor, societăţilor, burselor ŞI in genere organizaţiilor profesiunale, comer- 
ciale, industriale sau agricole, informaţiunile ce va crede necesare, | 

Dacă după verificare, directorul contribuţiilor directe sau mandatarul lui .se 
convinge de s'nceritatea declaraţiunii, contribuabilul e inscris pe roluri suplimentar. 

Orice contribuabil are drept de opoziție la această inscriere, înaintând cererea 
contra recepisă' directorului contribuţiunilor directe, în termen de 20 de zile dela 
data comunicării extrasului de pe rol. 

Opoziţiunile sunt examinate pe comune sau nunicipalități de o comisie creată 
la sediul fiecărei direcțiuni a contribuţiunilor directe, compusă din 3 persoane. . 

Contra hotăririi 6i se face apel înaintea comisiunii da apel, compusă din 5 
persoane. 

Apelul nu este suspensiv de execuţie, EI este neadmisibil, dacă nu este intovără- 
șit de o recepisă constatând plata pe cedule a fracţiunilor de impozite şi o majorare 
fixată de comisia opoziţiilor; b) a unei recepise constatând consemnarea la tezaurul 
Statului a unei sume egale cu 1[10 din totalul impozitului contestat, sumă ce revine 
Statului în caz de pierdere a apelului. 

Sancţiuni. Se pedepseşte cu închisoare de cel mult o lună sau amendă dela în- 
doitul la înzecitul impozitului disimulat, sau ambele pedepse, persoanele cari nu sar
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fi conformat dispoziţiunilor prezentei legi, fie neglijând a dă lămuririle necesare veri- 
ficării şi explicaţiunile cerute, fie nesupunându-se la constatare, conform art. 35. 

Legea mai prevede și alte sancțiuni, în special amenzi, pentru orice persoană, 
fancționar public sau simplu particular, care n'a indeplinit obligațiunila impusa de 
lege dea prestă serviciile sau de a dă informaţinnile ce i s'au cerut,



 Dommitoa deputaţi, 

Am văzut cum s'a petrecut.transtormarea contr ibuțiunilor! directe în un im= 
pozit, pe venit în principalele State străine. Si 

Să cercetăm acum sistemul contribuţiunilor directe în ţara noastră și e sentru 
aceasta, să analizăm pe rând legiuirile contribuţiunilor directe în Ardeal, Bucovina, 
Basarabia și vechiul Regat. | E 

Ardealul 
In Ardeal — înțelegând prin aceasta expresiune toate ținuturile: de peste Car- 

paţi, adică şi Banatul — legiuirile, azi in vigoare, revelează existența următoarelor 

contribuţiuni directe în folosul Statului ; Sa e 

. Impozitul pe pimânt; 
2. Impozitul pe mine; 
3. Impozitul pe case; 
4. Darea generală pe câştig; | 
5. Impozitul pe întreprinderile și societăţile ol obligate la publicarea bilanţului 

6. Impozitul pe dobânzi și rente ; Da 
7 

8. 
9. 

=
 

. Impozitul suplimentar general asupra venitului ; 

Impozitul pe venitul global ; | 
Impozitul pe avere. „i RI a aa 

„Mai eră un al zecelea impozit direct: impozitul pe câștigul de. răsboi, dar el a 
încetat de a există la 1920. | 

Impozitul pe pământ 

Acest impozit e cârmuit de legea No. 7 dela 1875, cu modificările aduse de - 
legea No. 40-dela 1881 și de legea No. 12 din 1885, referitoare la ţinerea în evidență 

a acestei dări, precum și instrucțiunile de executare pur tând No. 45.055 din 1885, 

publicate în Monitorul Financiar No. 32; de asemenea legea No. 5 din 1909, tabloul 

cadastral oficial No. 50.000 din 1913. 
Obiectul acestui impozit e pământul, adică - orice suprafaţă de. teren. care se 

poate întrebuinţă din punct de vedere economic, chiar dacă de fapt el se intrebuin- 

" ţează şi pentru alt scop. 
Astfel sunt supuse impozitului acestuia : porțiunile” de pământ pe cari sunt 

așezate linii de căi ferate, terenurile pe « cari se fac exerciții militare, carierele de 

piatră, etc, Sa :
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Nu sunt obiect al impozitului, însă, terenurile cari nu se pot întrebuinţă ca: prundurile neproductive, bălțile, drumurile publice, cimitirele, etc. 
Pământul care nu poate fi întrebuințat din punct de vedere economic decât cu cheltueli extraordinare făcute de proprietar e scutit timp de 15 ani, cu dreptul de a prelungi, după împrejurări, acest termen, 
Sunt de asemenea scutite terenurile viticole, cari au fost pustiite de filoxeră, cari se plantează exclusiv numai cu viţă altoită, etc. 
Baza impozitului pe pămânț e venitul net; cadastral, , care se socotește după regiuni, după natura culturii şi după clasa calităţii. EI se află scăzându-se din va- loarea recoltei medii obișnuite, cheltuelile obișnuite,. IE 
Pentru stabilirea venitului net cadastral, Ardealul a fost împărţit în circum- scripții, districte de evaluare şi regiuni de clasare. . | 
Natura culturilor sunt: aratul, grădinăritul, fâneaţa, via, izlazul, pădurea şi stuful. Pentru stabilirea exactă a venitului net cadastral și, pe temeiul lui, a impozi- tului pe pământ individual, servesc lucrările de bază ale impozitului pe pământ, și anume : schiţa hărţii cadastrale, cartea funduară cadastrală, tabloul detaliat al cla- selor, foile de proprietate individuali, totalizarea acestora și natura. terenurilor model. „Impozitul pe pământ e în sarcina proprietăţii și se va plăti de adevăratul pro- prietar al pământului, : Da 
Prin proprietar adevărat se înțelege proprietar trecut în cartea funduară. Când proprietatea e însă grevată de embatic sau uzufruct, impozitul pe pământ e așezat în sarcina embaticarului sau uzufructuarului, Ma ae Caracteristic de relevat este că impozitul pe pământ în Ardeal e un impozit de repartiție : se fixează o sumă fixă pentru fiecare comuni și această sumă se împarte intre contribuabili, în proporţie cu proprietatea fiecăruia. . - | 
Pentru ca impozitul pe pământ să fie intotdeauna plătit de adevăratul proprie- tar și să greveze un obiect care există în realitate, legea dispune ținerea în evidență a cadastrului, adică rectificarea lucrărilor impozitului pe baza schimbărilor ce potsurveni. . 
Aceste schimbări provin : | | | _ Din comassarea sau regularea proprietăţii ; 
Din măsurătoarea cadastrală detaliată într'o comună ; 
Din schimbarea survenită cu privire la hotarul unei comune ; 
Din încetarea pentru o parcelă oarecare de a fi obiect al impozitului pe pământ; Din supunerea la impozit a unei parcele scutite până aci; 
Din transformarea pământului pustiit de filoxeră în pământ de altă cultură, etc. Atribuţiunea de a primi şi notă declaraţiunile referitoare la schimbări o are, în comunele mici și în comunele mari, notarul comunei, iar în oraşe, oficiul.de dare al orașului. Ia | 
Schimbările făcute în cadastru se trec în foile individuale de proprietate în di- ferite moduri, după cum unele parcele ale proprietății trec în proprietatea altui pro- prietar, în total sau în parte. | | 
Impozitul pe pământ îl impune direcțiunea financiară pentru comună, iar sar-
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cina individuală o determină comuna. In acest scop se ţine un registru -al..impozi- 
tului pe pământ și note individuale ale fiecărui proprietar. 

Osebit de scutirea pământului dela impozit, există şi scutiri cu privire la pro- 
prietar, fie pe mai mulți ani, fie numai pe un an. Astfel, pentru „paguba cauzată de 
foc pădurilor, se acordă scutiri de impozit pe mai mulți ani, în propoiție cu paguba 
suferilă și greutățile reimpăduririi. Se acordă însă scutiri numai pentru un singur 
an în alte cazuri, precum : grindină, distrugerea productelor de către insecte, nimi- 
cirea semănăturilor prin îngheţ, prin secetă, furtună, prin rugină, dacă cel puțin a 
treia parte din producte a fost atinsă de ea, etc... 

Cadastrul astfel organizat a fost rectificat prin legea dela 1909, Bectiicarezu se 
referă la constatarea schimbărilor ce s'au făcut în natura culturii la părţi de pământ 
izolate, precum şi la stabilirea adevăratei clasificări, acolo unde s'a făcut dela înce- 
put o greșeală, sau unde sa observat mari disproporții, 

Cota impozitului pe pământ este de 20 la sută din venit. Asupra acestui impozit 
se mai percepe 30 la sută ca impozit suplimentar, ceeace face încă 6 la sută din venil. 
De asemenea, se nai. percepe 5 la sută din impozil pentru spitale, adică încă 1 la sută 
la venit și se mai percepe un adaus de răsboi de 100 la sută asupra impozitului, adică 
de 20 la sută din venit. Rezultatul acestei operaţiuni ne dă o colă de 47 la sută asupra 
venitului cadastral. Dar, din cauză că venitul cadastral a rămas neschimbat dela 
1875, precum şi din faptul că din acest venit se scad şi impozitele și taxele pentru 
regularea apelor, sumele ce se incasează din această dare sunt foarte reduse. 

Intr'unele comune pământul de arătură e trecut ca producând la jugăr : 

Calitatea I Ioroane 12, 50 

» IL » 9— 

an n AMO 

» IV 3,60 i 

» Vo 1,80. Sita 
n VI ăi . 0,70! " _ PD . . 

În aceleași comune pământul de grădinărit e trecut ca prodicână la j jugăr : 

Calitatea I[ Noroane 14,50 

» Il 2 9,— 

pad 

In aceleaşi comune viile şunt socotite ca producând la jugăr : 

Calitatea 1 Koroane 8,— 

2 IM 5 „80 

a NL 2 1,90
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In alte comune pământul de arătură e trecut ca producând la jugăr : 

Calitatea 1 Koroane 1 

n IL m 420 

m 980 
IV n 1480 

» Von | 1,— 

a NI » 0,50 

In aceleași comune pimântul de grădinărit e trecut ca producând la jugăr: 

Calitatea Dee a se: + Koroane 40,50 
» II. Î |. . |. |. . |. . . . » 9,— CD n 4480 

In aceleași comune viile sunt socotite ca producând la jugăr: 

“Calitatea 1... + Koroane 5,40 
mAh 

Aplicând la aceste prețuri chiar cota de 41% se vede că impozitul asupra pă- 
mântului e foar te redus, 

„Impozitul pe mine 

Acest impozit e cârmuit de legea No. 27 dela 1875, legea 14 din 1885 și de 
regulamentul dela 1888, | 

Sunt supuse acestui impozit: 
4. Intreprinderile miniere cari au autorizaţia, conform legii minelor, a exploată 

terenuri ; 

2. Minele de cărbuni de piatră; 
3. Profesiunile de spălare de aur exercitate cu aprobarea autorităţii miniere; 
4. Instalaţiunile ce servesc pentru prelucrarea produselor miniere. 
Baza impozitului. pe mine este venitul care provine din exploatarea minelor şi 

din industriile aparţinând acestora. 
Minele de piatră și opal nu sunt supuse legii minelor. Venitul ce provine din 

exploatarea lor e supus impozitului pe venit clasa III. 
Dacă cineva arendează mina, plătește impozitul asupra arenzii ce percepe. 

(Curtea, deciziunea 41 din 1881; deciziunea 1.637 din 1891; deciziunea 1.729/1891; 
deciziunea 382/1901; ordonanța ministerului de finanţe 15.455 din 1895), 

Pentru acest impozit nu există altă scutire decât cea acordată prin legea rela- 
tivă la desvoltarea industriei naţionale, 

Cota impozitului, după legile mai sus enunțate, este : 
La minele de cărbuni 7%, din venitul net; 
La alte mine 5%];
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La orice instalaţie de ajutor, pe care antreprenorul o administrează ca.o afacere 

independentă, 10%, din câștigul curat. . 
Din impozitul de mine 70%, revine Statului, iar. 30 ks oste cotizaţia pentru aohi- 

tarea sarcinelor pământului. Se 

Acest impozit e așezat pe baza declaraţiei contribuabilului. EI este: anual. 
“In declaraţie se va specifică detaliat incasările -brute şi cheltuelile ce se : pot 

scădeă conform legii. Afară de aceasta, întreprinderile miniere obligate la publicarea 
bilanţului vor anexă la declaraţie și acele acte cari sunt prescrise în genere pentru 

întreprinderile publice de paragraful 4 al impozitului asupra ntreprinderilor obli- 

gate la publicarea bilanţului, | 

Impozitul pe case 

Impozitul pe case e cârmuit de legile No..22 dela 1868, No. 5i. dela 1870, 
No. 6 dela 1873, No. 28 dela 1875, No. 46 dela 1883, No. 25 dela 1886, No. 23 
dela 1896, de regulamentul impozitelor directe dela 1888 și de legea din 1909. 

Sunt supuse acestui impozit casele destinate locuinţei; deci, sunt exoluse dela 

acest impozit fabricile şi atelierele. 
„Cu casele de locuit se asimilează clădirile stabile; vasele plutitâare, ce. sunt sta- 

pile la țărm și aparţin unei clădiri depe țărm, șetrele, casele din locurile virane ne- 

locuite, casele insalubre întrebuințate numai pentru locuinţe provizorii sau un CO- 
merţ provizoriu, nu sunt supuse acestui impozit, 

Prin case se înţelege toate clădirile, fie sub un acoperiș, fie sub mai multe, ce 

se găsesc într'o singură curte sau au un singur număr. 

Impozitul pe case în Ardeal are două variante: | 

Un impozit așezat după chirie şi un impozit așezat după numărul încăperilor, 
Ei 

4, Impozitul pe case după chirie 

Sunt supuse acestui impozit toate casele închiriate, precum! și cele me 
inchiri ate sau locuite de proprietar în comunele în cari cel puţin jumătate di vase 

sunt inchiriate. In orașele cu mai mult de 15.000 de suflete, în cari mai puţii de 
jumătate din case sunt închiriate ; şi în cele cari au despărțiri administrative, suburbii, 
in cari cel puţin jumătate din case sunt închiriate, se va plăti impozitul după chirie în 

intreg orașul sau intreaga subur bie; i jar dacă în celelalta despărţiri aceste condițiuni 

nu sunt întrunite, se va aplică darea generală pe case după încăperi. 

'Tot la impozitul pe case după chirie sunt supuse și casele din stabilimentele de 
băi și ape minerale. 

In locurile unde impozitul pe case e așezat pe chirie, se va calcul pentrii “casele 
neinchiriate chiria prin analogie, ținându-se în seamă poziţia edificiului și „toate 
împrejurările de natură a influență valoarea locativă. | 

Baza impozabilă e chiria brută. In chiria brută intră: Ghiria. ce „se plătește in 

ințelesul strict al cuvântului ; serviciile ce se fac în natură; taxele de! asigurare ce se
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plătesc în locul proprietarului; impozitele către Stat şi comună; taxele de apă, gunoi 
și luminarea comunei ; valoarea reparațiunilor. luate de chiriaş asupra sa și scăzute 
din valoarea chiriei treptat până la acoperirea cheltuelilor de reparaţie. | 

Venitul subinchirierilor nu formează obiectul impozitului pe case, ci obiectul 
impozitului asupra ocupaţiunilor: . a a o 

Casele închiriate mobilate se impun tot pe baza contractului de inchiriere, scă- 
zându-se însă din chirie 30%, pentru uzajul mobilelor şi serviciu. 

Cota acestui impozit este: i a 
+ A4%lo în comunele în cari se aplică legea impozitului general pe chirie şi in care 

populația e de cel puţin 15.000 de suflete ; 
11%/: a] in comunele în cari se aplică legea impozitului general pe chirie, a căror 

populaţie e mai mare de 1.000 de locuitori, dar nu atinge cifra de 15.000; b] în cir- 
cumscripția băilor de cură, cari formează o despărțire de impozit separat, în baza 
paragrafului 5, punctul 1 al legii; e în coloniile de vară, cari, în baza paragrafului 5, 
punctul II al legii, formează o circurnscripţie separată de impozit şi în care se aplică 
legea impozitului general pe chirie; d/ în circumscripțiile administrative ale comu- 
nelor prevăzute în paragratul 10; e) in comunele unde nu se aplică legea impozitului 
general pe chirie, a căror populaţie trece însă de cifra de 1.000; 

9%]. în acele comune a căror populăţie nu irece de 1.000 de suflete — fără a se 
luă în considerare dacă sunt sau nu cuprinse in legea impozitului general pe chirie— 
și la acele băi a căror populaţie nu trece de 3.000 de suflete. 

gr 

. 2. Impozitul pe case după încăperi 

La această dare sunt impuse locuinţele neinchiriate din orașele şi din suburbiile 
cari nu cad sub previziunile impozitului pe case după chirie. Acest impozit se mai 
aplică cantoanelor căilor ferate particulare; locuinţelor ce se dau fără chirie funcţio- 
narilor; locuinţelor ce se dau gratuit, fără nici o chirie; locuinţelor ce se dau munci- 
torilor agricoli şi industriali pentru anumite servicii; locuinţelor cedate pentru încar- 
tierarea soldaților. e | . | 

„Acest al doilea fel al impozitului pe case este aşezat pe numărul încăperilor de 
locuit. Mărimea încăperilor nu influențează asupra taxării. Nu se socotesc ca încă- 
peri: bucătăriile, spălătoriile, cămiările, pivnițele, grajdurile, garajele, magaziile, ate- 
lierele; dimpotrivă, sunt socotite încăperi : camerele de'baie, camerele din mansarde, 
antreurile, dormitoarele, saloanele, biurourile și toate încăperile în cari se locueşte, 
chiar dacă sunt goale. | 

Impozitul de faţă este gradat, după cum e vorba: | 
1, De comune în cari o treime din locuinţe nu sunt inchiriate; Aa 
2. De oraşe cu magistrat regulat, în cari o treime din locuinţe nu sunt închiriate; 
3. De comunele şi orașele cu magistrat regulat, în cari cel puţin o treime din 

case va fi închiriată. | o | |
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Tabloul următor indică impozitul de plată: 

  

GRADUL IMPOZITULUI 

  

  

Clasa Numărul încăperilor . [N 

cc Valoarea în Koroane 

l 4 150 2— 3, 
HI 2 &— 6,— 3,— | 

“IUL 3 8— 10— 019 
IV 4—5 16,— 920, 2 
V  6—7 30,— 36— m- 

VI 8—9 45— Bl 638,— 
VII 04 6v,— 74,— 88,— 

VII 12—13 215, 96,— 116,— 
IX | 14—15 90,— 120,— 150, 
X pentru apartamentele cu 16 i | n 

incăperi sau mai multe se 
va plăti pentru fiecare în- | 

căpere. S,— 10,— 1 12,— 

Casele ce sunt localuri publice vor plăti, pe lângă impozitul mai sus specificat, 
pentru fiecare încăpere de locuit, dacă aparţine gradului I, 2 koroane, dacă apar- 
ține gradului II, 4 lkoroane, dacă aparţine gradului III, 6 koroane. a 

Deosebit de impozitul pe case după încăperi, se mai percepe un adaus de 40%/ 
din impozit, ca dare suplimentară; 5%, din impozit pentru . spitale și 100%, din 
impozit adaus de răsboi. tie 

Scutivile de impozit pe case în genere sunt fie definitive, fie vremelnice. 
Ca exemplu de imobile scutite âe impozit în mod definitiv sunt: Bisericile ; pa- 

latul regal cu toate dependinţele; clădirile Statului şi ale administraţiilor judeţene şi 
comunale; Academiile ştiinţifice; muzeele; locuinţele ce se dau în' natură preoţilor, 
învăţătorilor publici; clădirile Statului pentru armată; clădirile agricole; azilurile 
de orfani, etc., etc.: A 

mii 

Ca exemplu de scutiri vremelnice cităm: Casele. noui și mărirea clădirilor, 
precum şi clădirea ce se află pe un teren pe care a fost altă casă Inainte cu 12 ani 
cel puţin, dacă se află pe teritoriul Capitalei sau oraşelor în cari se aplică 14%, din 
chirie, vor fi scutite pe 15 ani; casele noui şi mărirea clădirilor, precum și clădirile 
ce se fac pe un teren pe care a fost altă casă ce s'a stricat inainte cu 10 ani, se bu- 
cură de scutire pe timp de 12 ani, dacă se află in teritoriul orașelor și comunelor 
unde se aplică legea impozitului geneial pe chirie. In toate celelalte comuns casele 
noui și mărirea clădirilor vor fi scutite de impozit pe termen de 10 ani. Tot astfel Şi 
casele ce se vor clădi in locul altor case stricate cu 8 ani înainte. : E 

Pentru impunerea impozitului pe case se va, inființă cadastrul de impozit pe 
„case pentru fiecare comună. | a 

Fiecare casă, care se consideră ca o singură casă, se va inscri pe o foaie sepa-. 
rată, pe numele adevăratului proprietar. Pe foaia respectivă se vor .trece toate'clădi- 
rile și dependinţele lor, chiar dacă sunt scutite definitiv sau timporar de impozit.



'is 

  

Inregistrarea se va legaliză cu semnătura adevăratului: proprietar sau cu a reprezen- 
tantului juridic, care va fi responsabil de declaraţiunea făcută. 

In cadastrul impozitului pe case se vor trece schimbările cu privire la alevă- 
ratul proprietar, cele referitoare anexiirii la altă comună, la nimicire prin dărâmare 
intenţionată sau printr'un fenomen al naturii, la scutirile definitive sau timporare, 
etc., etc. 

Impozitul pe case. e o sarcină asupra casei, care se va plăti de către adevăratul 
proprietar sau de cel ce are posesiunea. 

Baza i impunerii este: a) La impozitul pe încăperi, , numărul încăperilor închi- 
riate; U] La impozitul pe chirie, venitul br ut al acelui an sau evaluarea acestui venit 
pe bază de comparaţie. | 

Impunerea se face pe bază de declaraţie la autoritatea comunei pe teritoriu 
căreia se află casa. 

Lipsa de declaraţie se pedepsește cu un supliment de 19, din impozit, iar dacă 
declaraţia nu se face nici în termen de opt zile dela somaţie, se va percepe un su- 
pliment de 4% din impozit. 

In lipsă de declaraţie în termenul fixat se procede la evaluarea oficială (taxareal 
din oficiu) a valorii chiriei casei. Tot la evaluare oficială se recurge și în cazul când 
chiria declarată pare a fi neexactă, sau când valoarea chiriei declarate nu se plătește 
în bani, ci prin servicii în natură. - 

Creșterea sau sciderea în cursul anului a venitului pe baza căruia a fost impo- 
zată casa nu are nici o influenţă asupra impozitului. Impozitul pe case se va mo- 
difică în cursul anului numai dacă în loc de impozitul pe chirie trebuie să se perceapii 
un impozit pe încăperi. 

- a _Darea generală pe câștig 

“Acest impozit e cârmuit de legea No. 29 din legea dela 1875, de legea No. 44 din 
1883, de legea No. 10 din 1885, de legea No. 37 din 1886, de legea No. 4 din 1893, 
de legea: No. 5 din 1908, de legea No. 9 din 1909 și de regulamentele privitoare la . 
impozitele directe publicate în 1888. Sa 

„Obiectul impozitului pe câştig e munca manuală, industrială ȘI intelectuală, . 
întreprinderea, activitatea comercială, activitatea personală, pentru punerea în va- 
loare a unei proprietăţi de pământ, de case Și de capital. . 

: Baza impozitului pe câştig e astfel orice câştig sau venit care provine din munca 
manual, din afaceri comerciale sau industriale, din ocupaţiuni intelectuale sau 
orice altă ocupaţiune sau afacere ce produce un venit, precum și de câştigul personal 
neluat în considerare la impozitele pe pământ, casă Și dobândă. Se 

Contribuabilii supuși acestui impozit se impart în două grupări principale : 
capi de familie şi membrii familiei. 

Cap de. familie se consideră bărbatul, văduvul divorțat, peri scana care trăieşte. 
singură ȘI,:la comunitățile casnice, capul acestei comunităţi. Ma 

: Membrii familiei supuși acestui impozit sunt : soţia, copiii de sânge sau a adop- 
4
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taţi ce trăiesc împreună.cu capul familiei și nu au un câştig independent; în fine, 
membrii comunităţii caznice ce trăiesc în comun cu capul familiei, însă toți aceştia 
numai atunci când nu au împlinit 16 ani. : . 

Impozitul pe câştig datorit de membrii familiei e obligat a-l plăti capul familiei, 
Din impozitul pe câștig 70%], revine Statului, iar'300/, e cotizaţiunea pentru 

achitarea sarcinilor pământului. Me - a a de 

Impozitul pe câștig are patru clase : - 

Clasa |. La impozitul pe câștig clasa I sunt obligaţi : 
a) Persoanele angajate ca servitori la întreprinderile ş Și afacerile comerciale, i in- 

dustriale și agricole ; | 
b] Servitorii de casă ca: vizitiii, feciorii, bucătăresele ; ; 
c) Lucrătorii angajaţi în fabrici şi întreprinderi comerciale, dacă plata lor lu- 

nară nu este mai mare ca 80 coroane; i 
d) Diurniștii, copiștii cari nu au leafă fixă anuală și în genere toți aceia a căror 

atribuţie e să scrie, să socotească și să supravegheze o intreprindere ; ; 
e) Meseriaşii ce lucrează singuri fără lucrători ; 
f] Meseriașii din comunele mici Și din comunele mari ce au şi lucrători Fi i 

9) Colpor torii ce au un local stabil pentru comerțul lor. 

Sunt scutiţi de acest impozit : 

1. Cei ce nu au împlinit 16 ani, cu toate că au un câștig independent ; 
2, Soldaţii pentru timpul cât sunt în serviciul activ ; 

. Agenţii poliţiei financiare ; 
. Muncitorii minieri şi văduvele lor ;: 

. Văduvele și copiii agenţilor poliţiei financiare ; ; 

„ Cei ce nu sunt capabili să-și câștige vieaţa din cauza a infirmităților ; 
. Cerșetorii ; | ca 

O
 

O
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„ Străinii ce se află în țară de mai i puţin de u un an, sub beneficiul reciprocitţii ; 
. Muncitorii cu ziua; - 

10. Agricultorii, muncitorii agricoli şi: moșneni cari exercită o industrie caz- 
nică ce aparţine de industria manuală. - 

Baza impunerii pe câștigul clasa'1 este venitul ccapaţiuni exercitată în anul 
premergător anului de i impunere, pe baza căruia s'a , clasificat intr” una „din clasele 

acestui impozit. 

„Pentru impozitul pe câștig clasa I comunele şi orasele sunt împărțite în patru 
grupe... | 

Impoziiul variază ă după categoria contribuabililor mai sus specificaţi şi grupul de 

oraşe şi comune din care face parte, maximul lor fiind 10 coroane anual și minimum * 
20 de helleri, afară de meseriașii din comunele mici Și mari, cari au și lucrători, şi 
cari plătesc : capul de familie 20—24 coroane şi fiecare membru din familie.2 co- 

roane, plus pentru fiecare lucrător un impozit variind dela 4—8 coroane. | 
Impozitul pe venit clasa 1 se impune și percepe în comunele : unde : domiciliază
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satu locuește de regulă contribuabilul și se plătește în două rate semestriale, la 1! 
Aprilie şi 4 Octomyrie,. .:: e 

Colportorii plătesc anual un impozit care variază după cum ei fac comerțul cu 
sau fără ajutoare omeneşti şi animale. Astfel, dacă cineva face colportaj cu doi cai 
și un ajutor, va plăti 192-+6-+-4=—22 de coroane. | Sa 

Clasa II.—Sunt supuse acestui impozit persoanele fizice sau juridice, cari sunt 
obligate ca proprietar, sau ca uzufructuar, în anul impunerii, la plata impozitului 
pe pământ şi case; la plata impozitului pe dobândă şi rente. Orice altă împrejurare, 
ca de pildă aceea că „contribuabilul e impus unui altfel. de impozit, că e impus unei 
alte clase a impozitului pe câștig, că beneficiază de scutire personală, nu schimbă cu 
nimic obligația de a plăți impozitul pe câștig de clasa II. Aa 

Nu sunt scutiți de acest impozit decât acei cari au o scutire permanentă, asi- 
gurată prin lege, referitoare la impozitele pe pământ, case, dobândă şi rentă ; acei 
a căror bază anuală de impozit nu e mai mare ca 10 coroane ; acei cari plătesc im- 
pozit pe dobândă şi rentă prin reţineri. | i Si 

Impozitul pe câștig clasa II se impune acolo unde contribuabilul are locuinţa 
obișnuită, adică „reședința. | a 

Cota impozitului e următoarea : | NE 
2 coroane dacă baza impozitului trece de 10 coroane și nu e mai mare ca 40 coroane. 
k * > » » 5 2 40 2 : » 2 n u ie] ” 2. 100: ! » 

6 poa n nui pa 100 na n n n i n 5900 in 
S » » 2 a. » „» 200 coroane, : o 

Cât pentru membrii familiei, impozitul este.de: 2 coroane :de persoană, dacă 
baza impozitului direct către Stat al anului precedent âl capului .de familie nu este 
mai mare de 80 coroane; 4 coroane de persoană, dacii baza impozitului direct către 
Stat al anului precedent al capului de familie trece de 80 de coroane. - .':. | 

Recensământul şi impunerea impozitului pe câştig clasa 1 şi II. Re- 
censăinântul celor-obligați la impozitul pe câștig îl ordonă direcția financiară în luna 
Noemvrie a fiecărui an. Pa ! 

„„.EI se face casă cu. casă, notându-se: numele capului de familie, numele mem- 
brilor familiei obligaţi impozitului, servitorii, lucrătorii Și. alți slujbași. 
„Muncitorii cu ziua, ca și lucrătorii ce lucrează cu bucata, vor fi înregistraţi la 
câte un număr separat, unde locuese,.. o o | _ 

La acei contribuabili al căror impozit e obligat să-l plătească patronul sau stă- 
pânul, se va notă numele acestora in rubrica corespunzătoare a registrului. | 
"* Cel'ce cu ocazia recensământului nu face declaraţie asupra persoanei sale, sau 

a membrilor familiei sale, va fi amendat cu 2—100 de coroane, iar cel ce induce în 
eroare comisia, cu umendă 'd8:10-—4100 de coroane. . 

" “Impunerea pe câştig clasa I și II are loc în Martie a fiecărui an. | 
+ * Direcţia financiară, în fiecare an, în luna Septemvrie, somează pe conducătorii 
fabricilor şi atelierelor ca pe imprimatele -de recensământ şi impunere, intocmite 
pentru acest scop, să facă iecensământul de persoanele angajate în luna Octomvrie 
în intreprinderea de suo conducerea lor, cu obligaţia de a trimite listele astfel întoc-
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-mite-până- le 1 5:Noemvrie direcției financiare: Pe baza: datelor-ustfel “obținute se pi'o- 
cede la impunere. Direcţiunea financiară, după validarea registrelor de impunere, 

“trimite colile separate de recensământul “lucrătorilor: antreprenorului- fabricii, cu so- 
“maia. ca:iimpozitul:pe câştig clasa. I:să-l trimcată în două rate: egale semestriale, : “la 
: MAprilie și 1 'Octomvrie, cassieriei impozitului comunelor: în cari: “ domiciliaiză locui- 
torul, având dreptul ca impozitul: astfel plătit'să-l -reţie "din: retribuţia: contiibuabi- 

„alui angajat. e 

: Clasa! III: Dapozitul pe câștig: de clasa III e atentă. 
“Sunt supuse patentei toate veniturile ce provin din: comerţ, incustric, mine, sau 

 ocupaţiuni profesionale, din interiorul țării; afară de lefurile și intreţinerile, obținiate 
în schimbul serviciilor și acele veiiituri cuprinse în legea impozitului pe câștigă în în- 
treprinderilor obligate a: publică bilanțul. | 

Intră în aceste venituri : venitul inchirietorilor.;. veniturile. ce se administie azi 
“separat, ca venitul pescuirilor: pe mare sau alte ape; exploatarea minelor supuse .le- 
gilor miniere și ramurile industriale ale acestora ; veniturile scriitorilor, artiștilor, 
“advocaţilor, medicilor! inginerilor, profesorilor particulari și alţii, ce nu pot fi -Gon- 
sideraţi funcționari ; veniturile farmaciștilor,. fabricanților, industriaşilor, comercian- 

“ților, bancher ilor, câmătarilor, sau al persoanelor ce dau imprumuturi pe. amavet și 
“in genere toate ocupațiunile pe urma cărora se câștigă ; veniturile, perșoanelor ce se 
ocupi cu vânzarea terenurilor sau alte averi; veniturile cari provin. din. afacerile: fă- 
cute in țară de către societăţi străine ce nu au o firmă înregistrată in fară; veniturile 
“societăţilor cooperative, etc. 

“Nu sunt supuse patentei: leafa sau. întreţinerea obținută pentru o funcţi'. pu- 
"blică ; veniturile ce se fac pe propriile proprietăţi sau, pe „proprietăţile „inchiriate ; 
scoaterea marmorei, pietrei, pietrişului Şi în genere scoaterea materiilor. din :terenu- 
rile miniere, ce nu sunt supuse legilor miniere, dacă aceste. materii. „nu :Yor. fi vân- 
“dute; productele agricole și silvice, viticultura și grădinăria, sericicultura, ajbintiria, 

„ creşterea vitelor și venitul altor ramuri industriale accesorii. ale impozitului; pe pă- 
mânt, IE . 

„De patentă sunt scutite” în.mod. definitiv: : intreprinderile. de. transport! “ale: -Sta- 
tului ; ;. industria caznică, în cazul când numai membrii familiei lucrează, fără:a avea 

în serviciul lor lucrători străini ș veniturile muncitorilor. cu ziua veniturile: şcolari- 
„lor din școlile publice, dobândite. din meditaţiuni particulare ; - venițutrile societăţilor 
culturale, sportive; sau. ale societăților de binefacere. şi înmormântare; etc. :. pi 

Obligațiunea de a plăti impozitul incepe pentru întreprinderile: Și ocăpaţianile 
„«noui-odată cu inceperea afacerilor: sau ocupaţiunilor ; pentru cazurileide scutire tim= 
porară de impozit în prima zi u lunii următoare incetării scutirii. i. 

. Baza impozitului clasa III;.patentă;:o formează câștigul net:din anul pr doedent. 
Venitul:net: se obţine: dedutâridu-se! din incassările- brute: arrhătoăriele cheltueli : : 

a] cheltuelilă întrebuințate” pentru! asigurarea ŞI” meriţinerea 'incassărilor bate; b] su- 
mele anuale ce se cuvin-pentru “amortizarea” clădirilor, mașiriilor şi a altor Lobiecte 

: din:averea'inventariată ; c). subveniţiunilă Statului; precuri şi” pagiabele: șufezite, cari 
| 6
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_nu pot fi mai vechi decât cele din.anul. premergător impunerii ; d) taxele 'de asi- 
gurare, a E S N Nu se vor scădea : aj sumele întrebuințate pentru mărirea afacerii ; b] dobân- „ zile capitalurilor imprumutate dela membrii familiei ; cj retribuția muncii membri- lor familiei ; d) sumele destinate cadourilor ; e) cheltuelile de întreținere ale casei ; “A dobânzile capitalurilor vărsate în întreprindere, etc. Se ' Impozitul e stabilit pentru veniturile ce nu provin din locuri anume determinate, la domiciliu ; pentru orice comerț sau ocupaţiune stabilă în comuna unde se exerci- „tează comerțul sau ocupaţiunea ; la mine, dacă întreprinderea se întinde pe mai „multe comune, în comuna unde se află partea principală ; pentru veniturile: între- prinderilor de construcție și comunicaţie, în comuna de reşedinţă a întreprinderii. „Cota acestui impozit este de 4 0%, Se mai percep 35%, ca -impozit suplimentar, 5%] pentru spitale şi 1%, ca adaus de răsboi şi în plus 1 0%/ pentru Camera de comerţ. “Suplimentul de 35%] se reduce la 10%, dacă impozitul pe câștig e mai mic de 600 de coroane. | a e | | Fixarea impozitului de bază se face pe bază de declaraţie, iar, în lipsa. ei, din ei D= a | | | “Declaraţia trebuie să o facă contribuabilul sau reprezentantul lui juridic sau „legal. Pentru venitul mai multor comerțuri, ce se exercită pe teritoriul unei singure comune, se poate face o singură declaraţie. | 

| In declaraţie se va cuprinde necondiționat : capitalul văssat și rulant în în- treprindere ; chiria ce se plătește anual în bani numerar ; suma anuală a lefurilor şi plăţilor funcționarilor ; chiria anuală a locuinţei şi a localului întreprinderii ; "taxele de măsurătoare ale minei ; numărul vitelor tăiate în anul trecut de măcelari ; "numărul cailor ţinuţi în anul trecut de către birjari, ete. ; | "+ Lipsa de declaraţie e sancționată cu un impozit suplimentar de 40]o. „ Proiectul de calcularea impozitului e întocmit de direcțiunea financiară în circumscripţia căreia trebuie să se facă declaraţia. 
Direcţiunea financiară este în drept să ceară informaţiuni. _ Impunerea se face de către comisia de impunere prevăzută în legea impozitului pe venit. Comisia va fixă impozitul pe câștig (patenta), odată cu impozitul pe venit, : Legea prevede o bază minimală de câștig, care însă, dacă cu ocazia desbaterilor - se consideră a fi rai mare decât realitatea, poate fi redusă la jumătate. | Câştigul minimal variază dela 40—1:50%, din chiria plătită pentru localul în- treprinderii, deci câștigul minimâl e socotit a fi mai mare de 1:/,—40 decât chiria ce o plătește contribuabilul. Ia a i i - La chiria locuinţei câștigul minimal se calculează pe baza următoarelor _gradări : Ea 3 ă 

1 4] 11la—21/, ori suma, dacă chiria nu este mai mare ca 500 de coroana ; d) 1%,—3 ori suma pentru chiriile intre 500 și 1.000 de coroane FER -0]2—3 ori suma pentru chiriile între 1.000 şi 2.000 de coroane Fă 
d] 3—10 ori suma dacă chiria trece de 2.000 de coroane. IE 

„Legea mai prevede și impozite minimale, ca de pildă : 2%]; din valoarea-anuală
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a chiriei pentru proprietarii cari îrichiriiză case ; 10 coroane penliu meseriași cari au în serviciul lor un lucrător ; câte 40, 60, 80 de heleri sau O coroană de fie- care vită tăiată în anul trecut de măcelari, după importanţa oraşelor, ete. | Pentru anumite ramuri de câștig legea prevede impozite speciale, Astfei : * co- mercianții ambulanți ce nu au magazine stabilite vor plăti : după cum exercită sin- guri comerțul și pe jos, sau singuri şi cu un cal, 6 sau 12 coroane ; "comis ionarii voiajorii, anual 80 coroane, ete i a Contestaţiunile contribuabililor nemulţumiţi cu impunerea la patentă sunt supuse acelorași reguli și sunt judecate în acelaș timp cu contestaţiunile ficute pe baza legii impozitului pe venit. | | . - Clasa IV. Sunt supuși impozitului clasa IV. 
a) Funcţionarii publici și particulari și slujbașii ce au o leafă sau pensie, pre- cum şi văduvele ce au recompense ; e 
b] Conducătorii de afaceri, inspectorii, contabilii, casierii şi in genere toți lu- crătorii şi muncitorii ce sunt in serviciu și au leafă mai mare de 80 de coroane ; c] Preoţii, profesorii, învățătorii, doctorii, scriitorii și artiştii ce au leafă stabilă ; d) Şefii de poştă ; | ” e] Servitorii oficiilor ; 
[) Advocaţii, inginerii și medicii Statului pentru lefurile lor în această calitate, câștigul ce îl au din exercițiul ocupaţiunii lor în particular, fiind supus'separat im- " pozitului de patentă, 

o 
Sunt scutiţi de acest impozit: 
a) Reprezentanții corpului diplomatic ; 
b] Ofițerii poliţiei militare, judecătorii militari FE 
c) Banii de chirie, diurnele ; -. a 
d) Solda și pensiile agenților poliţiei financiare ; - | e) Lefurile a căror sumă anuală e mai mică de 200 de coroane, etc, etc, . Baza impozitului pe câştig clasa IV, e leafa regulată anuală : pensia, onorariul, într'un cuvânt retribuţie în strânsă legătură cu funcțiunea. nescutită de impozit. Cota impozitului pe câştig clasa IV e progresivă. Ea este de i 2 coroane la o leată anuală de 200 de coroane 
18 » DD | » 1.400 » » 50 2 oa» o» 3.000 » n 

460 > n» o» » » 6.000 » ». 
410 » » 5» » . 10.000 » » 
600 | Do » » » „9 » 12.000 » n . Ii SI iar pentru lefurile mai mari ca 12.000 de coroane câte un. plus de 20 de coroana de " fiecare 200 de coroane. 

| Es „.., Se mai percepe : 35%, din impozit ca supliment Și 5%/o pentru spitale, |. Contribuabilii sunt obligați a face declaraţiuni pe imprimate ce se dau la co- mună până la 20 Ianuarie a anului impunerii... i * "Declaraţia trebuie să cuprindă atât retribuţia principală, cât, şi veniturile ..se- "cundare; ca : tantiemele asigurate afară de leafă ; veniturile notarilor comunali, ce 

3
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„provin « din lucrările particulare; taxele veterinarilor comunali pentru... inspectarea 
carnei, ete. : . 

ă “Impunerea se face de: direcţia” financiară. Gontra hotărtrii. direcţiei finâncjate s se 
poate face apel la comisiunea administrativă. 

a Impozitul, pe câştig clasa IV. se-plăteşte in 12 rate lunare prin. reţineri:din. lefu- 
rile, funcţionarilor, Ștatului și a. comitatelor, precum. și din lefurile funcţionarilor sta- 
Bili ai întrepr inderilor și societăţilor obligate la publicarea bilanţului. . - 

“ Drapozitul pe intreprinderi” și Societăţi obligate la publicarea bilanţului , 

Acest impozit e cârmuit de legea No. 24 din 1875, de regulamentele referitoare 
ei din 1888, de legea No. 8 din 1909 şi:de legea No.:53 dela 1912. 

-  Obiectuliimpozitului, de. faţă e activitatea de afaceri. a intreprinderilor  indus- 
triale, comerciale, de transport, de bancă, înfiinţate pe teritoriul țării “de naţionali 

"sau-dle străini, cu obligaţia de. a publică bilanțul, afară de intr treprinderile supuse im- 
pozitului pe mine. 

* Două sunt condiţiunile datoririi icestai ie pozit 
a) Scopul de câștig al intreprinderii sau societăţii ; i 
b] Obligaţia la publicarea bilanţului ; n 

:Sunt scutite de acest: impozit căile forate, ale Statului și intreprinderile ex eptate 
„de legi speciale, 

Cota impozitului este de 10 9% asupra venitului net al' întrepr indeiilor * in- 
dustriale cooperative; 12%], la celelalte societăţi; Ja partea de beneficiu care nu trece 
de 10%/, din capital. Cota se sporeşte progresiv cu bensfi ciile asttel : 

12—4140 după distincția de măi sus, la beneficiile ' dala: 10— 15%) “din capital. 
14—16% la beneficiile dela 15—20 o din capital. 
16—189% » » ::90—950% în. n A 
18—-20 je îm sn "mai mari de 25% din capital. * o: 

„Aşa fiind,-pentru. benăficiul de 474:592 coroane, la un capital de t: 670, 233, 
impunerea se. va face în.modul' următor: 

10%, la 167.023 corespunzitor la 10 %; din capitalul societăţii industriale. 

50 120 » 83.541 an peste beneficiul de 10%. 7 
140% » 83.514 pe 50 nn 459| 
16% » 83.541 » n sa n» 20 0 | 
18%, » 53.966 ce trece! de 20 9 i 
Total... 474.522, : i 
Băncile populare nu plătesc impozit: la beneficiu, iar cooperativele de valorizare 

„plătesc-.6%]5, dacă: dividendăle: nu: trec -de:5 0 iar dacă" tr ec, impunerea șe e face ca 
mai sus, 

Se mai .percepe:(30 “lo din „impozit că: supliment, 5/5 pentru spitale şi 60%] 
-adaus de.răsboi; : Seaca 

Demn de observat este că  imporivul “suplimentar 'de” '30, 35: şi 40 9% din i impozi- 
tele pr ecedente: nu 'se: per cepe asupra impozitului da al, decât numai după ce din 
Oi [d . - ieri
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acest: impozit: s'au scăzut 10%, din dobânzile -datorite;, așă încât! dacă! 4” acost'10%]a 

este: mai mare, nu se mai. pa cepe suplimentul: . „i 

Directorii societăţii, iar dacă sediul direcţiei este: în - 'străinătate,. imputerniciții * 

ce-i are în ţară;:sunt obligaţi:să declare la autoritatea comunală respectivă şi să co- 

munice direcţiei financiare statutele în două exemplare. 

Contribuabilii sunt datori să, declare - în fiecare an câştigul lor, ei fiind impuşi 

pentru întreg venitul din interiorul țării. Venitul intreprinderilor interne, ce provin 

din sucussale sau agenții din străinătate, nu va [i supus. .prezentului impozit;.dacă 

contribuabilul: dovedește că plătește în străinătate un impozit corespunzător acestuia”: 

La stabilirea venitului net, dacă în bilanţ nu au fost trecute ca ieșite, se: vor. 

scădeă din câştigul arătat de bilanţ: 1) Profitul'repurtat. din arulitrecut, precum şi 

transporturile ce provin. din câștigurile pentru cari s'a calculat impozitul ; 2)venitul'! 

cuprins în profit care provine din averea impusă irăpozitului pe 'case:sau pe pământ; 

3) veniturile supuse impozitului pe dobândă şi rentă, veniturile cari- provin: din: hâr- 

țiile de valoare interne de ale întreprinderii ; 4)'dividendele obţinute -pentru'acțiunile.” 

altor. întreprinderi din țară ;. 5) sumele plătite de Stat ca: asigurarea: dobânzilor iși : 

subvenţiile; 6).sumele ce nu:se:pot incarsă; 7) sumele trecute în bilanţ: ca reducere : 

a valoi ii obiectelor uzate, ca: clădiii, mașini, unelte; 8)-tantiemele sau alte “venituri”: 

„ale direcțisi sau membrilor; 9):sumele trecute -la fondul pensiilor; 10) cână societă= : 

țile pe “acţiuni emit:noui acţiuni, sumele ce se: încasează peste valoarea nominală a! 

acestora;.11) taxele:plătite Camerei'de industrie și comerţ, asigurările, impozitele către + 

Stat, comună, et€.;12):la societăţile de asigurare pretenţiile de asigurare neplătite încă; 

183) la într eprinderile miniere taxele' către cassieria de ajutor; 14) pierderile și! ichel-: 

tuelile cearfi'căzut in sarcina contului: general al afacerii, cari' însă au: fost: acoperite“ 

din fondul 'de: rezervă sau de venitul-acestuia. i Su aci 

„Dinirvenitul 'supus impozitului nu se vor scădeă:. 1) pierderile: din: anii! tre= 

cuți; afară: de: pierderea ultirului an; 2) cheltuelile.::făcute? cu 'cadourile: şi::dona=:": 

țiile, precum și gratificaţiile benevole acordate funcţionarilor; '3):sumele: scăzute :cu: 

titlu de amortizare, cheltuelile pentru întreținerea imobilului ;:4):suniele:cari,; îi ăfară 

de-fondul derezervă specificat la paragraful 17, punctul 7 (amortizările),-se'vârsă la 

fondul. de! rezervă sub oricâcdenumire; 5) sumele Intrebuințate pentru sporirea”: fon=-i. 

dului.!. * AI e ui 

“Odată cu declaraţia, contribuabilul va trebul sii inainteze îscului: a) bilanţul: 

intreprinderii din -anul trecut: impreună cu contul:de profit şi pierdere; b) copie: le- 

galizată depe hotărtrile adunărilor generale asupra dividendelor:şi. dobârizilor ; c) listat. 

detaliată a cheltuelilor întreprinderilor şi detaliare ea acelor poziţiuni de bilanţ ifără d6 +; 

cari-nu se:poate ștabili- impozitul. Ei pa 

In caz de declaraţie necompletă, lipsurile arătate de: agenţii de: irapuinete v vor.'fi : 

completate! de contribuabili în termen'de15 zile. .!... i. | 

Dacă completarea nu se face sau dacă răspunsul nu este satisfăcător; adminis=.-:: 

traţia financiară este în drept'a culege datele: necesare cercetând registrele întreprin- 

derii, fă:ă însă ă examină şi:părțile secrete ale afacerii.;: Cercetarea registrelor 'se:xa.:. 

face:la reședința direcției centrale a întreprinderii 'acolo! “unde se țin: registrele; ziua
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cercetării se va comunică direcţiei intreprinderii. Procesul-verbal despre rezultatul anchetei va fi ținut sub cheie. Afară de împuternicitul acelui obligat a plăti impo=- zitul, este.interzis oricui ase uită în acel proces-verbal. 
-. În caz de taxare din oficiu se va plăti un supliment de impozit de 5 %,. 

“Impozitul pe dobânzi și rente 

Acest impozit:e cârmuit de legea 'No. 22 din 1875, de legea No. 7 din 1883, de legea No. 5 din 1908, de legea No.'7 din 1909 şi de regulamentul impozitelor directe din 1888. | Sa 
Obiectul acestui impozit este toatii acea avere pe care nu o atinge nici direct nici indirect: impozitul pe pământ, pe case, pe câștig, pe mine şi pe întreprinderile şi societăţile obligate la publicarea bilanţului. 

"Baza impozitului e dobânda, dividendul, tantiema, cu un cuvânt orice venit pe care un locuitor al ţării, fie persoană fizică sau juridică, îl are din următoarele surse: 1) din renta viageră, diri țară sau din străinătate ; 2) din capitalurile date cu împru- mut în fară sau în străinitate, cu ipotecă poliţă, sau scrisori de împrumut, fidei comisarilor, familiilor Și fundațiilor ; 3) din drepturile ae farmacii, moară, taxele de târg, vânat, pescuire, de: proprietate de pământ sau case situate în străinătate și din orice acţiuni din străinătate, din rentele de Stat nescutite ; 4) din veniturile pro- venind din capitalurile depuse spre fructificare băncilor și Casei de economie, Nu sunt supuse impozitului pe dobândă şi rentă : 1) dotaţiunile Familiei regale ; 2) veniturile corpului diplomatic consular ; 3) veniturile străinilor 'ce sunt în ţară de mai puţin de un an; 4) veniturile ce provin din rentele şi dobânzile capitalurilor din străinătate, dacă contribuabilul dovedeşte că pentru aceste venituri a plătit în străină- tate un impozit analog ; 5) veniturile capitalurilor ce servesc scopurilor științifice şi instrucţiunii publice ; 6) veniturile instituțiunilor de binefacere ; 7) alte venituri spe- ciale expres prevăzute de lege. 
| o “Cotele acestui impozit sunt: . - | 2*]e la pensia alimentară a soției și la: rentele datorite ascendenţilor, descen- denților și fraților, dacă se plătesc în mod periodic; la dobânzile dotelor ofițerilor, în limitele dotei legale ; la tantiemele și redevenţele cuvenite din exploatarea minelor ; ! - Da 

5 Jo pentru rentele primite de soțul sau soția văduvă din averea soției sau soțului decedat, cum; și la renta ce-și rezervă părintele din averea dăruită la copii, sau din oricare alt venit mobiliar;. | Se mai percepe 35%, din impozit ca supliment, 5 %> din impozit pentru spitale şi 60]; din impozit adaus.de răsboi. .. 
Din acest impozit 70%, revine Statului, iar 30 %o reprezintă cotizaţia pentru achitarea sarcinilor Pământului. 

-- Impozitul pe dobânaă şi rentă îl plătește acela care are venitul, adică persoana - căreia îi e intabulat capitalul și dobânda cari servesc de bază a impozitului. ": “Pentru rentele și dobânzile capitalurilor luate cu imprumut ipotecar de către
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intreprinderile și societăţile obligate la: publicarea bilanţului, impozitul se reţine dela 
cel ce beneficiază de dobândă de către societatea ce face plata. 

Achitarea impozitului de faţă se face trimestrial, sau în două rate pe an, „după 
anumite distincţiuni. 

Baza impozitului de faţă esta : a pentru renta de Stat, acţiunile de prioritate, 
dobânzile împrumuturilor ipotecare, suma ce o plătește Cassieria Statului său a în- 
treprinderilor sau suma ce se plătește ca dobândă la scadenţă ; b) pentru depunerile 
făcute la Casele de economie, sau pentru dobânzile capitalurilor, depuse în cont 

"curent, suma ce o plătește instituțiunea financiară ; c] pentru „indreptățirile reale 
partea rentei ce se cuvine pentru anul precedent anului: impunerii ; d) pentru 
orice alt beneficiu de dobândă și rentă, întregul venit al dobânzilor şi reitelor 
obținute de ori şi unde de contribuabil în anul precedent i impunerii, 

Declaraţia nu se face și impozitul se reţine : 
1) De către debitori pentru hârtiile de valoare, afară de objigațiunilă ă 1m= 

prumut şi scrisorile de gaj emise de întreprinderile și societăţile. obligate 'la publi- 
carea bilanţului, ale căror dobânzi vor fi declarate de părți; 2) de către: cas- 
sieriile tutelațiilor pentru capitalurile manipulate de ele ;. 3) de către bănți : pentru 
depuneri. Băncile sunt obligate să arate dobânzile depunerilor Și „să trimită im- 
pozitul pentru acestea ' direcţiunei financiare, Pentru dobânzile plătite, va Vărsă 
impozitul trimestrial'la Martie, Iunie, Septemvrie şi Decemvris ; pântru ' dobânzile 
capitalizate semestrial la Ianuarie şi Lulie, sau dacă capitalizarea se face anual, până 
la finele lunii Ianuarie în fiecare an. 

Drepturile de revendicare, precum și de înregistrare, scadenţă, incasâre; "exe- 
cutare și amânare a impozitului, împreună cu toate chestiunile pendinte de acestea, 
sunt reglementate de legea administrării. impozitelor, adică „de legea „No. A din 
1909, modificată de legea No. 53 din 1912. | 

pe - . 

ee ii : 

Impozitul suplimentar general asupra venitului 

Am văzut din expunerea de mai sus că asupra unora din impozitele | examinate 
se percepe un supliment de dare fixat după suma impozitului, Această percepţiă su- 
plimentară se face în virtutea legii No. 47 din 1875, care creiază astfel “un impozit 
de sine stătător numai în teorie, pentrucă în practică suplimentul se traduce într un 
fel de adaus special, cum ar fi zecimile la noi. - . 

Mă voiu mărgini doar să spun că impozitul suplimentar general asupra veni- 
tului se adaugă: - 

a) La venitul din pământ; 
b) La venitul din clădiri ; 
c) La venitul de exploatare de mine şi alte operaţiuni industriale în legătură . 

cu minele; 

“ d) La veniturile din intreprinderile și săcietăţile obligate la publicarea bilanţului ; 
e) La venitul întreprinderilor comerciale şi industriale, cum și la” “Veniturile 

provenind din exerciţiul pr ofesiunilor intelectuale și altor ocupaţiuni ; 0 i
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„- La veniturile din.rente provenite din.ţară sau si răinătate,- pensiuni sau ajur, - 
toară de văduve, ete.; aa N aa a 

„.. 9) La veniturile. din imprumuturile ipotecare sau- pe 'poliţe.. și.. veniturile ; din 
fidei-comise, din proprietăţi imobiliare ahate în străinătate, precum, ,și..la orice fel. 
de venituri trase din străinătate. Ca 

Sunt scutiţi, de acest impozit :. a ae 
_.. 1) Persoanele supuse la impozitul de câștig clasa 1; 2) persoanele. supuse. iz 

pozitului de câștig clasa „IV, pentru retribuţiuni de cel puţin. 3. sau 4000 de.co- 
roane, după. anumite. distincţiuni ;. 3) inembrii de familie -impuși, la impozitul. .de.. 
câştig, în baza. legii No..29 din 1875, etc... . 
„Cota impozitului suplimentar pe venitul gencral este : E | 

1. De 30 *], la impozitul.anului curent: stabilit asupra . venitului. pimântului,:. 
asupra clădirilor supuse impozitului după chirie, asupra . intreprinderilor şi. ;caope- 
rativelor obligate la.publicarea bilanţului ; | ae | 

„2, De 40 % laimpozitul clădirilor supuse impozitului după încăperi: o 
„3. D6.40%, la impozitul de câștig clasa-IIl, dacă acel impozit nu -e . stabilit în 

Capital și, dacă venitul nu;este mai mare de 600 sau 800'de coroane, după.localități; -. 
„4. De 35 %/, la. impozitul de câștig clasa III, stabilit în Capitată la:un venit mai . 

mare;de 800 de coroane și.in celelalte localităţi mai mare de. 600 de.coroane; | 
„5: De.35 9, la impozitul de câștig clasa 1V şi.impozitul exploataţiunilor miniere 

sau alte întreprinderi industriale în legătură cu exploatarea minelor și la. impozitul 
stabilit asupra dobânzilor şi rentelor pe anul curent, | 

Cote speciale sunt stabilite pentru ţinuturile din confiniul unitar, 
„Contribuabilii cari,.au contractat. imprumuturi ipotecare și dovedesc cu 

ocazia stabilirii impozitului suplimentar sumele ce datorează din capitalul și pro- 
centele pe anul impunerii, văd impozitul de față reducându-se cu suma .ce repre- 
zintă 10 9, din dobânzile datorate. o | 

Dacă impozitele cari au servit de bază la stabilirea impozitului suplimentar se 
reduc sau dispar integral în cursul anului, atunci şi impozitul suplimentar se reduce 
sau dispare integral din oficiu. N | | _ 

„ Impozitul suplimentar de faţă .se consideră ca o contribuţie către Stat și. este 
scutit de aruncuri judeţene, comunale şi școlare, | o. | 

Impozitul :pe venit, | 

Acest impozit e cârmuit de legea No. 10 din 1909, modificată de legea No. :33 
din 1912 şi este pusă în vigoare prin legea din 1916 No. 25. 

Sunt supuși impozitului pe venit : | _ a Să 
„la Cetăţenii din Ardeal, pentru. întregul lov: venit, dacă domiciliază in ţară .sau 
dacă au o loctință regulată în Ardeal ; Si 

„» 2..Cetăţenii din- Ardeal, cari domiciliaziă în străinătate pentru întregul lor venit ; 
„- 8, Străinii dacă domiciliază în Ardeal sau trăiesc acolo.cel.puţin :un. an sau mai 

puţin, dar atunci numai în ecopul:de a-și procură venit, pentru întregul lo veni ;
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:- kaStrăinii 'nespecificaţi.la punctul:3 pentru. toate veniturile-ce la'au :din Ardeal:: 

și cari provin:din lefuri.sau. fonduri, de: pensiuni ale Statului; imobile Și: drepturile: ce: 
sunt.în.legătură cu acestea. . ;, - - Ra MR 

3.. Societăţile.pe acţiuni, .. societățile cooperative. pe: acțiuni, în.  commanditi; intro: 

prinderile. de asigurare şi societăţile minere; :,,...... ..:: n 

6. Judeţele, comunele, parohiile; mănăstirile;. fundaţiile, „pentru u veniturile! ce 

provin din.imobile ce nu.sunt:scutiite. definiliv. de.impozit:;,, a 

“11. Obștiile, comunităţile. contesionale, pentru veniturile averilor. indivizibile ; RE 
8, Alte grupuri de averi necuprinse în punctul.?.. 

Impozitul e aşezat, pe.capul.de. familie „veniturile s soţiei fiind udtugate l la ale s0- 

țului, daci căznicia trăieşte în comun..'Tot în veniturile. capului.de. familie . se; soco= 
tese și,veniturile. celorlalți-mermbrii-aparţinând familiei, afară.de. cazul,când „se do-.. 

vedește. că: aceste, venituri nu:sunt la dispoziţia .. capului de familie,.sau . dacă-, mem- . 

in:ul.descedent al unei .familii are o .leafă.ce :trece peste:800.de coroane... 

Nu sunt supuse impozitului : apanagiile membrilor Familiei domnitoare; «ajutoa- 

vele; cele. dă contribuabilul, fără a fi obligat, ascedenților, 'descedenţilor. şi:altor. rude; 
ajutoarele. date de cassierie. muncitorilor, şi servitorilor agricoli:; veniturile;. județelor. 
și. comunelor. ce provin din exerciţiul dreptului.de. regie ; lefurile, ofiţerilor. şis-profe-. ; 

- 
- 

sorilor.. militari. ; agenții financiari.; „paznioli.Ipeliserilor şi persenalu! de pară:al per 
liției Statului .şi orașelor. - eta 

Dacă contribuabilul dovedeşte că pentru. venitul din străinătate plăteşte aco!0 - 

un impozit corespunzător, el nu va fi, impus impozitnlui de, fai sub condiție 4 de re-. : 
ciprocitate. 

Stabilirea venitului impozabil. Se consideră. venit, brut orice incasări.în bani 
sau. obiecte pe cari le face contribualilul, la.cari,se-adaugă. locuinţa ce 0.are în.casă .: 
proprie sau ca retribuţie de serviciu, precum și articolele comerciale. și-agricole, co:.. 

obține. .în mod gratuit.sau .ca plată a serviciilor., . 
d pa 

Venitul brut se calculează pe baza incasărilor anului anterior: celui ali impunerii. 
Pentru-veniturile ce nu au: vechimea „unui an,:se.iă de. bazii: incasările. cunoscute, Ta-:. 

poriându-se la un an. . 

- Pentru:întreprinderile obligate la publicar ea. bilanţului, impozitul de, faţă se ba- | 
zează pe bilanţul ce servește la stabilirea impozitului pe câștig.al intreprinderii... 

Pentru a se ajunge la venitul net se scade. din venitul: :brut.: cheltuelile: facute 
pentru procurarea şi întreţinerea incasărilor brute; cheltuelile de întreţinere ale. clă-.- 

dirilor ; amortizarea edificiilor, maşinilor ; pierderile mulerite în afaceri; taxele, de asi- 

gurare ; dobânzile datoriilor, etc.,.etc. 

Nu se vor scădeă din încasările brute: darurile, donaţiunile, sumele intrebuin- 
țate pentru sporirea averii; cheltuelile pentru întreținerea casei. contribuabi- 
lului, etc. De NI i 

La evaluarea venitului se foc. deosebirile următoare după isvorul lor: a) venitul 

din silvicultură și agricultură ; / venitul industriei, comerțului, minelor : c) venitul 

- produs-de ocupaţiunile ce sunt supuse impozitului pe câştig; d/, venitul întreprin- 

der ilor obligate la publicarea bilanţului ; e/ veniturile.ce provin din averea -funda-
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mentală și din alte incasări ce formează obiect de impozit pentru impozitul pe dobândă și rentă ; f/ lefurile şi întreţinerea ce provin din îndeplinirea unei funcțiuni. __ Venitul afacerilor de agricultură şi silvicultură, dacă sunt administrate perso- nal, precum şi venitul drepturilor ce sunt în legătură cu acestea formează câștigul net. Venitul caselor, supuse impozitului de faţă, este venitul net supus impozitului pe chirie, mai puţin valoarea chiriei pe timpul cât casa a stat goală. 
Pentru stabilirea impozitului pe venitul provenit din industrie, comerț, mină se va luă în considerare câștigul stabilit cu ocazia impunerii impozitului pe câștig, Venitul întreprinderilor obligate la publicarea bilanţului îl formează câștigul net arătat de bilanţ, cu adausul următoarelor sume : a/ tot ce s'a dat şi a fost tre- cut în bilanţ fondatorilor și acţionarilor, precum și fondului de rezervă ce nu figu- rează în bilanţ; b/ partea cheltuelilor centralei din străinătate ce a fost pusă în sarcina sucursalei din țară ; c) gratificările trecute în bilanţ, ce au fost date bene- vol funcţionarilor ; d/ sumele întrebuințate pentru achitarea datoriilor, a conturilor primite dela centrala din străinătate, o „Din câștigul net supus impozitului pe venitul întreprinderilor obligate la publi- carea bilanţului se scade : a] câştigul din anul premergător ; b) 3*/.%, din capitalul inițial vărsat şi încă existent ; €] venitul scutit de impozit, pentru că s'a plătit im- pozitul în străinătate ; d] sumele întrebuinţate-pentru amortizarea capitalului iniţial; e) pierderile și cheltuelile cari ar fi fost în sarcina bilanţului, dacă nu ar fi fost aco- perite din fondul de rezervă ; f) venitul ce provine din dobânzi şi alte incasări ce formează obiectul impozitului pe dobândă şi rentă. i Venituri provenind din capitaluri vor fi considerate : 1) dobânzile, rentele şi alte incassări ; 2) dobânzile obligaţiunilor şi scrisurilor pe amanet din ţară ; 3) do- bânzile și dividendele oricăror acţiuni sau hârtii de valoare din străinătate ; dobân- zile depunerilor făcute li Cassa de economie a postelor, ! i Venituri provenind din lefuri sau' alte ocupaţiuni se vor socoti: cele ce se obțin pentru serviciul public sau particular ; leafă, simbrie, soldă, diurnă, onorariu, etc. ; premiul, tantiemna, plata pe bucată, plata pe zi ; venitul ce provine din tâinul şi din munca servită anual în natură cu braţul și cu vitele; venitul ce provine din serviciul bisericesc, ajutoarele dela Stat ; pensiunile și toate ajutoarele primite dela instituţiuni de pensionari, ete, | | | Cota impozitului. Cota impozitului pe venit, așa cum el funcționează în Ar- deal, ne-o dă următoarea tabelă : - - | | Pentru venit dela : 800 coroane —' 900 coroane 5 coroane plm n 22.000 1» O— 21200 n 23» 
pi n pu. 3.000 n — 38.900 » hd » mmm 264000 5 — 6600 5 o. ji 
» » 2 15.000 » —, 16.000 » 490 » ppm 90.000 » — 82.000 » 4430 » îm îm 560.000» O — 64000 n» 2.720: » - n „m 100.000 2  O—104000 „ 4970 » - Degrevări pentru sarcini de familie. Pentru contribuabilii a] căror venit
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stabilit po.baza acestei legi nu trece de 800 coroane și țin în casa lor copii minori sau minori pentru a căror întreţinere şi-au luat obligațiunea legală, se vor reduce gradele de impozit specificate, și anume : cu un grad, când se întreţin doi sau trei membii - ai familiei, cu două grade, când se întrețin mai mulți: membri ai familiei. - 
“Impunerea. Impozitul pe venit se stabilește pe baza declaraţiunii făcute, -fie de contribuabil, fie de reprezentantul său juridic sau legal. i 
“Sunt scutiţi de a face declaraţia : funcţionarii Statului și instituţiunilor 'pu- blice, dacă în afară de leafă sau pensie nu mai au altă retribuţie; văduvele Și or- fanii, dacă în afară de pensie, ajutoare și alte retribuţii de creștere nu au alt venit; persoanele al căror venit anual supus impozitului nu trece de suma de 2.000 de co- roane ; întreprinderile obligate la publicarea bilanţului. | 
Declaraţiile referitoare la impozitul pe venit se vor inaintă primăriei Și impozitul va fi perceput la locul de reședință al contribuabilului. | n 
Recensământul celor obligați la impozitul pe venit va fi făcut de către comi- siile comunale formate anual conform ordonanţei ministerului de finauţe, sub supra= vegherea şi controlul direcţiunii financiare. 
Comisia de recenstimânt adună toate datele referitoare la proprietăţile, averea şi alte izvoare de câștig ale contribuabililor și evaluează veniturile. pentru fiecare sursă de venit separat, iar la aceea al căror venit anual nu trece de 3.000 de coroane, vor menționă și suma venitului anual, | o 
Direcţiunea financiară, pe baza lucrărilor comisiei de recensământ, întocmește proiectele de impunere. | i | 
Registrele, întocmite pe comune după proiectele de calcularea im pozitului, vor fi expuse pentru public la primărie opt zile înainte de începerea impunerii. 
Lipsa de declaraţie va fi sancționată printr'un supliment de impozit, iar dacă contribuabilul nu răspunde nici 'somaţiei făcute de fisc, va fi impus unui alt supli- ment de 40|, | i | SI a 
Impozitul pe venit va fi stabilit, anual de către comisia de impunere :formaţiă .. pentru trei ani şi în fiecare reședință a pretoriatului, în fiecare comună ce are cel puţin 10.000 locuitori. ;.. E 
Comisia de impunere are dreptul : să cheme pe contribuabil spre a-i cere lă- murii ; să audieze martori și expres să dispună controlarea registrelor, în cazul când însuși cel obligat impozitului a oferit registrele lui în! acest scop,: sau în cazul când bilanţul nu pare a fi exact. a ae Sa 
După ce preşedintele comisiunii impunerii a pronunţat hotărirea, atât referentul, cât şi contribuabilul sau reprezentantul acestuia, care a fost prezent la desbateri, e - obligat să declare verbal dacă e hotărit a face apel şi din: ce motiv.' Dacă nu face această declaraţie, nici Statul, nici contribuabilul, nu mai poate face apel, - 

- “Asupra apelurilor făcute împotriva hotăririlor comisiei de impunere, hotărăște: * comisia de revizuire, care funcţionează în fiecare reşedinţă de comitat şi în fiecare oraș. - 
Comisia: de revizuire are aceleași drepturi de investigație ca și comisia de im=
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Contra :hotăririi comisiunii de.revizuirea impozitelor se: poate face plângere la: 
tribunalul administrativ, dar numai. pentru-. anumite motive specificate în-mod ex- 
pres, „unele dând.numai 'fiscului. dreptul de a se plânge, altele numai: contribuabilului, 
sau amândoror părților interesate. 

Bazele de-impozit pe-venit rămân obligatorii și nu se pot: schirabă decat in-anu- 
mite cazuri în cursul anului. 

Cu privire la retribuţiunile de serviciu şi pensii, legea dispune ca.cei ce au 1e- 
tribuţii de serviciu și pensii anuale peste '700 de coroane să plătească, pe lângă impu- 
nerea făcută de prima instanţă, și un supliment de:impozit variabil dela 2—5 9%. 

p 

Impozitul pe avere 

; Impezitul pe avere e cârmuit de legea No. 32 din 1916. 
Sunt supuși acestui impozit:: cetăţenii din Ardeal pentru întreaga lor avere, în. 

afară de scutirile. acordate de vreo lege specială ; 
9. Cetăţenii din Ardeal, cari. locuesc in străinătate, pentru intreaga lor. avere . 

din țară ; Sa 
3. Cetăţenii străini, dacă locuesc cel puţin un an în ţară şi chiar mai puţin de 

un an, dacă fac afaceri și dacă o lege specială nu-i scutesc de această dare ; 
"4. Toţi străinii cari au ipoteci pe realități de ale Statului; 

5 Toate comunităţile de avere, cu excepţia posesiunilor . indivize, dacă aceste 
posesiuni se administrează de un comitet anume instituit. 

Pentru averile date cu arendă, darea o datorește avendașul. 
Pentru averile comune, fiecare proprietar, posesor sau xocietar, se impune la 

aceast dare proporțional cu averea ce posedă. Dacă nu se poate stabili partea fie- 
căruia, atunci darea se repartizeazii egal asupra tuturor membrilor, “ 

La” averea capului de familie se adaugă uverea membrilor familiei, adică : a so- 
ției, dacă convieţuește cu soțul și nu-și administrează singură averea ; a rudelor în 
linie descendentă, ascendentă sau colaterală, dacă trăiește impreuni cu capul fami- 
lici!:Se iexceptează :averea membrilor -al căror venit nu serveşte la intreţinerea: fa- 
miliei. și nu e la dispoziţia capului de familie, al căror venit nu depășește suma - ne- 
cesari întreținerii membrilor, adicii 800 de coroane. Venitul copiilor și nepoților mi- 
nori angajaţi în stabilimentele industriale, comerciale sau de diferite gospodării + ale 
capului de familie, se consideră ca averea capului de familie. 

„ Sunt:ecoutiţi:de acest impozit: Familia regală ; reprezentanţii diplomatici şi con- - 
sulari, sub beneficiul reciprocităţii ; persoanele a căror avere după convențiile inter- 
naţionale sunt scutite de.dare; persoanele.a căror avere e mai mică de 20. 000; : CO- 
roane pe. ziua de 1 Ianuarie, 1918. | 

Stabilirea averei, Se consideră ca avere capitalul sub'orice tormă de investiţie; 
precum: realităţile, minele, terenurile cu accesoriile-lor, exploataţiile : agricole; ex- - 
ploataţiile de păduri; întreprinderile industriale, comerciale,-precum şi - orice ; între- 
prindere producătoare devenit; mobilierul; 'vestmintele; obiectele de arti; bibliote-.- 
cile şi alte obiecte casnice, deci orice mobil sau imobil, producător de venit, fie.că se 

află în țară sau în străinătate, inclusiv economiile depuse la Casa de economie,-su- .



mele investite în acţiuni, imprumuturi. publice. de Stat; județ sau comună, .efegte pu- 
blice impuse la, dări sau scutite, precum şi oricare fel, de hârtie de. valoare; Se con- 
sideră capital de asemenea: farmaciile, numerariul în:monetă indigenă sau străină, 

lingourile de aur și argint, E IERI i î ce e e 

Pentru partea de'capital asupra: căreia există proces se suspendă impunerea 

până la terminarea procesului.. m? . n a. 

Sunt scutite de impozitul de faţă! căpitalurile rezultând din asigutările pe vieață 

și capitalurile corespunrând rentelor:viagere. --:  î:: 

Valoarea averii e aceea din momentul declarațiunii: : 

Schimbările survenite dela declarare-s şi până:la: stabilirea: impozitului mu se ţin 

in seamă, după cum .nu.&e ţine în seamă-nici faptul: dacia averea prodtice s san nu un 

venit şi nici urcarea său. scăderea provocată. de răsboi... 

Pentru stabilirea capitalului învestit în: exploataţi ds moșii, piduri Şi.mine, sau 

alte intreprinderi comerciale şi. industriale „pentru' cari se țin registre; și: se i-face!.bi- 
lanţul, aceste bilanţuri se iau de bază la stabilirea averii, în măsura în care nu: funt 
suspectate. . -. fiu i ze pt - î - ..s am 

Pentru stabilirea averei arendaşilor ȘI antreprenorilor, se ovalucază separaf'eă- 

lităţile cu accesoriile și separat capitalul investit. :- 2.7 nt E 

„ * Pământul:de, arătură, vii, grădini de ;pomi, . Mori ȘI : zarzavaturi: se vevaluează 
după valoarea reală în momentul evaluării, iar nu după prețurile cadastrale. Inraceșt 

„scop se iă în considerare, următoarele-reguli: i: ai 

Dacă cineva a ajuns proprietar prin vânzare, prețul din: contrăoti 'dă tvaloarâa 

„bunului, dacă; el.nu este interior prețului curenț., Pag 

Dacă pământul s'a vândut înainte cu 5iani, preţul mu: mai i poate: servi !de-:bază 
și, în. afără ide.preţul de circulaţie, trebuie să :se. ţină seamă de locul: undeveste situat 

-pământul,:.de calitatea. şi:destinaţia lui, cu privire;la- realităţi. : 0. 

: Dacă realitatea nu este. arendată în: întregime, valoarea. se. stabilește: avândut:se 

-in.vedere suma:cu care; s'au. arendat:alte pământuri:de iîntinderea:și câlitațea aces 
tuia, iar dacă s'a areadat în. întregime; cifra:arenzei, ::dacă:corespuiide; realităţii : şi 

„ip prejurărilor.. locale, adăugându-se, la preț, sarcinile în natură. ale 'arendaşului. Pre- 

țul realității se stabileşte inmulțindu-se arenda anuală cu 20; pădurile. ce-se.exploa- 
„tează,, iomulțindu-se, produsul, pe-un an cpă „20. Pentru „pădurile ce nu, se, „exploatează, 

prețul se stăbileşte la faţa locului, printi?0 expertiză făcută de “şeful ocellui silvic. 

„. Realităţile din oraşe se evaluează, „după preţul, de. circulație... -. ? ? . Ca i 
die * & 

"Terenurile cu edificii se „evaluează după chirii, i ial terenurile: “Virane după; venitul 

ce a produce, dacă pe ele Sar:clidi'6 casti. aa „ri :. 

Efectele cotate la bursă se evaluează după cursul din. ziua ultimă a anului « ex= 
“pirat; iar, dacă nu sunt cotate, după prețul, de circulație. 

Bijuteriile ȘI alte lucruri nobile de, valoare, se, evalticâzii “dpi, prețul, de. ; cumpă- 
„xare, ÎN. „Caz. de, contract cunoscut, în caz contrariu după: yaloarea, intrinsecă. po 

| Din. valoarea tuturor acestor, „aeri se “scad. „datoriile; “saroinile.. dedeclarate - În 
terraen, „nu-s se, fin în seamă nici ia apel, nici ja recurs, a az ti at mame ru nai nt 

Pe ua 
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“Cota impozitului pe avere reiese din următorul tablou : 
Pentru o avere de. . 20.000 — 54.000 coroane 10 coroane.- Dn n 30.000 — 32.000  „ 29 » 

» von 45.000 — 48.000 » "55 n 
» » » » 60.000 — 64.000 » 88 » » n n» 96.000 — 104.000  ». 19%  - 
» » n» 4156.000.— 168.000 » h94 » 
5 280.000 — 300.090 n 900 » 
» pp 2» 380.000— 400.000 » 1.300 » 
Don» 680.000 — 720.000 » 2.040 n: pp m» 1.440.000— 1.520.000  » 6.640 » „2 m n n 1.920.000— 9.000.000  » 9.440  -» 

Impunerea. Baza impozitului de față e declaraţia și constatarea făcută de către comisiunile anume instituite Și comisiunea de constatare, precum şi datele adu- nate de direcţia financiară. 
Declaraţia va trebui să cuprindă toate elementele averii și să specifice exact datoriile. a | 
Declaraţia se consideră, și se conservă de fisc, ca act secret. „- Darea pe avere se stabilește în acelaș timp şi de aceeaş comisiune ca darea pe venit. 

| i Cel ce nu dă declaraţia în termenul prescris de lege, se pedepseşte cu amenda egală cu 10], din dare. 
Cel ce a fost invitat să facă declaraţia și nu s'a conformat, se mai pedepseşte, pe lângă amenda de 1 0|, cu amenda de 4 %/o din dare, iar în cazul că baza dării trece de 2.000 de coroane, în loc de amenda de 1 %, se condamnă cu o amenaă de 5%. Pentru fiecare judeţ sau oraș cu municipiu se institue câte o comisiune de eva- luarea averii. Această comisiune e chemată să-și deâ avizul ori de câte ori e cerut - de direcția financiară, de comisiunea de stabilirea averii sau de contenciosul admi- "nistrativ, Comisiunea e constituită pe trei-ani.. 

„ Dispoziţiunile referitoare la constatarea dării pe venit se aplică Și la consta= tarea dării pe avere. : 
i Obligaţia de a plăti darea pe avere încetează la sfârşitul lunii în care'contribua= “bilul a emigrat. - 

| In cuz de moarte, obligaţia nu încetează, nici chiar! in;cazul în care averea s'a mpărțit, succesorii fiind solidari răspunzători la plata dării în proporţia averii, moștenite. | | ei 
"Dacă veniturile unui contribuabil au scăzut în decursul anului în aşa fel, încât incasarea dării l-ar ruină, darea se poate reduce sau şterge. Astfel de cereri trebuiesc inaintate direcţiunii financiare inainte de incheierea anului financiar, Se pedepseşte cu închisoare până la 6 luni și cu amendă de '100—200.000 de coroane, contribuabilul care duce averea în străinătate fără permisiunea ministerului de finanțe, sau are avere în străinătate și nu o declară, sau dă declaraţii false.
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Aceste contravenţiuni se judecă de tribunale delegate de minister, Celelalte aba- teri dela această lege le judecă tribunalele ordinare. | 
Impozitul de faţă a intrat în vigoare cu incepere dela 1 Ianuarie 1917. 

Bucovina 
Impozitele azi în vigoare în Bucovina sunt de două feluri : 

"AJ Reale, B) Personale. | | 
Impozitele reale coprind : 
1. Darea pe pământ; 
2. Darea pe case. . Aaa 
Impozitele personale cuprind :. , E 
1.. Darea, pe câștig în genere (Patenta), | a e 2. Darea pe venitul societăților şi celor obligaţi la publicarea bilanţului; E 3. Darea pe rente; 
4. Darea pe venit. _ . Impozitul asupra câștigurilor de răsboi, care a existat până în anul 1919, nu mai urmează dar a fi examinat aci. 

Darea pe pământ: 
Acest impozit e foarte vechiu în Austria. Ultima lege, acum în vigoare, este din 24 Mai 1869. EL este așezat azi asupra venitului cadastral, aşa cum a fost stabilit în anul 1880, 

“Tabela cadastrală conţine evaluarea tuturor felurilor de terenuri, fânețe, grădini, izlazuri, munţi şi păduri. Evaluarea pământului de arătură începe dela mai puţin de o coroană de jugăr (1 jugăr 5.754 mp.) şi anume dela 40 helleri pentru terenurile foarte puţin productive, ridicându-se pentru cele mai productive până la maximum : 9;80 coroane pentru judeţul Câmpulung; 12 coroane pentru judeţele Rădăuţi, Siret, Storojineţ; 13 coroane pentru Vișniţa; 14 coroane pentru judeţele Coşmani și Suceava şi 17 coroane pentru Cernăuţi. e | Pentru celelalte feluri de terenuri, evaluările sunt că şi pentru pământul de ară- tură, foarte reduse, astfel : pentru fânețe, incepe dela 40 helleri şi ajunge la 16 co- voane de jugăr; pentru grădini dela 4—30 coroane; pentru izlazuri dela 40 helleri până la 10 coroane. | | 
Cota. Cota impozitului eră de 21,70%], coroane; însă la aşezarea impozitului pe venit s'a dispus reducerea: cu 15%, din prezenta dare, așa că astăzi cota este de 18,45%, Prin legea din 16 Martie 1947 sa adăugat la această cotă 20/,, pentru acope-= rirea fondului de scăderi eventuale din pagube, precum grindină, secetă, inundaţii, „Asemenea scăderi se fac cu aprobarea Administraţiei Centrale “de Finanţe din Cer- “năuţi, după constatările agenţilor fiscului. . ” A Asupra impozitului pe pământ se mai adaugă zecimi, atât în folosul Statului cât și a altor instituțiuni. Aceste adause sunt :. a | 
1. Adausul, în folosul Statului în 1916, a 80%], din impozit. El. a: fost: stabilit 

prin ordonanța ministerială din 28 August 1916 (decrel-lege);



96 

.2.-Aduusul provincial pentru țară (adică. pentru Bucovina); el e:de. 40] Avest 
adaus eră stabilit anual prin bugetul provincialal Bucovinti.  - : i 

3. Adausul-pentru fondul-școlar de 50%. EI eră stabilit prin acelaș! buget; 
4. Zecimi judeţene pentru șosele, cari variază dela 25—50],, după judeţe; 
5. Zecimi comunale, cari variază dela. 15— —400%/2. In unele comune, ca de pildă 

Suceava, cari au alte mijloace, nu se aşează asemenea zecimi. 
Impozitul pe pământ; pentru toată” 'Bucovinia, impreună cu sporul de 80%, dă 

circa 1.400.000 coroane. Aceasta' dovedește cât de jos e apreciat venitul cadastral. 

Darea pe case 

Acest impozit e stabilit prir legea din 23 Fevruarie 1820, cu modificările aduse 
la 9 Fevruarie 1882, la 28 Decemvrie 1911 și lă 23 Ianuarig 1944. Prin ultima mo- 
dificare s'a stabilit tariful azi în vigoare. EI e așezat în două chipuri : după numărul 
incăperilor (darea pe casele neinchiriate) Și după valoarea locativii (darea pe case 
după chirii). 

„4) Darea pe casele neînchiriate. Acest impozit.se aplică i în oraşele uide mai 
“puţin de jumătate din case sunt neinchirizite. In orașele în cari casele inchiriate trec 
de jumătate, sc aplică numai impozitul pe case după chirie mai jos anaiizat. 

Conform legii austriace insă;-toate reședințele de provincie suport i impozitul pe 
case după chirie, Acesta e dar cazul Cernăuţilor; - 

Tariful pentru, impunere a caselor neinchiriate este ur mătorul : 

+ 

pi. e 
“Pentru caso construita 

  

e e | : | | înainte de 1912 : dela 1912: SD —enărul Ipeiperibr - a . ___Coroame __- 

. Pentru ; 4 cameră . ae 903 9,03 
m 2 camere, 998 52,90 
Pe 8,68 9847 
» ho a i 858 :V,62 :: 

ap i 1963 748 
n Pt TO 118;50 
PCT ..96,25 20,29 

Li 9— 8  » ae 89 ” 27,— 
si e Ih—40-, Pe e e e ae 5250 0 ii 440,50 
„ca, 2 7418—15-5 Pa a . i. :87,5U': :17;50 - 
DID ac 118195 i 2::416,95 
iaz D422 a. ee ATD 455, 
a RT „218,75 O: 19975 

» 29—28  » ema me ie 41262,50 2 41989.5g 
a 19080 ce . - -315,—: en 3979, — 

a 40—36  » temi 0885 Mi 
: Peşte: 40 camere se ațlaugi de. liecare cameră: câte: 8 15 toroane. N
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Acest impozit nu suportă adausul de risboi, ci numai adaosul pentru fondul ță- 
rii şi cel școlar 90%), cum și zecimile ju teţene și comunale. : ia 

Numărul proprietarilor înscriși. pentru | toată Bucovina este de: circa: 443, 000, 
cu venit total. de 400.000 coroane. RE a | 

b] Darea pe case după chirii. Acest impozit: e aşezat, « dela 1944; asupra ve- 
„nitalui brut; și este de 16 1/4 %, la Cernăuţi, iar pentru: celelalte corhune' 12 „25%. 

Până la 1914, impozitul eră aşezat asupra venitului net, adică asupra ceeace ră-=: 
mâneă după ce se scădeă din venitul brut 30], ; iar r cota lui eră :26 2/39: „pentru 
Cernăuţi și 20%, pentru celelalte comune:; Ie 

Adausele pentru fondul țării şi al scoadelor se! calculează, însă * chiar: azi 'la: îm- 
- pozitul stabilit după normele dinainte de: 1914. Deosebit impozitul acesta mai su- 

portă zecimi judeţene şi comunale calculate în acelaș mod. : it 
Pentru casele noui, impozitul este redus pe timp 'de 6 ani, li 3,5%]; Casele con= 

struite dela 1912 continuă” a beneficiă de o scădere chiar după expirarea termenu- 
lui de 6 ani și anume : impozitul fiind pentru ele în Cernăuţi 'de 13 5 şi în alte | 0- 
raşe 0,5%], deosebit adausele de mai sus. A i 

Casele mici au încă reduceri, calculate * după o tabelă specială, : cari. scad : cota 
până la îi ;9%/ în Cernăuţi, iar în alte comune până la 9 45%]. Pentru casele':zidite 
de cooperative, cota e redusă în Cernăuţi la 10 5] şi în alte localităţi. la 8,4]: 

Stabilirea, î impunerii se face pe baza declarațiunii, Declaraţiunile şi: “impunerile 
se fac anual, afară de Cernăuţi; unde ele se fac pe doiâni.: . i iii: 

Pentru imobilele locuite de proprietar, evaluar ea se face chiar de icoștia în de-. 
claraţia lor, e 

Impozitul de faţă se aşează asupra valorii locative a 'ciăditilor locuite de proprie=' 
tar numai în Cernăuţi; în celelalte comune, cum am văzut mai! 'sus,!  iâpozitul' pe 
case nu se așează după chirie decât dacă” jumătate din câse sunt închiriate, c ceeace însă 
nu se tată raplă de fapt în Bucovina, mai toate câsele! fiind locuite de proprietari, | 

„ Verificarea şi evaluarea se face de către o comisiune compusă dinti”un' "delegat 
al primăriei și doi proprietari. Dacă Comisiunea schiinbă evaluăreă din declarație; ea 
comunică proprietărului cifra nouă. In 'caz când acesta e: “mnemulțuinit, el: faca " con- 
testaţie Și comisia de i impunăre vine la faţa locului, făcând proces-verbal! de consta-! 
tare, sau de asimilare cu imobilele inchiriate pentru cele locuite'dă proprietar. !!! ::..» 

"Pe baza acestor evaluări i, se stabilesc impiurierila din! oficiu de către agenţii fis- 
cului, cu' "drept de apel la corâisiunea de apel din  Geriuţi şi recurs la Curte; „con-! 
form legii din 28 Deceravrie, A. Să - 

po Darea: pe câștig în genere rai 

Acest impozit e cârmuit de legea, din: 23 Ostomvrie 1896, moditcată prin: legea 
din 23 Ianuarie 1944. ae a Tata ee 

“Sunt supuse acestui impozit intreprinderile de verice fel; cum i cupeţiunile pro= 
ducătoare de câștig, ci tt pr ee mit ape 

7
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-”:"Na sunt supuse impozitului de față iu 
„_4) Întreprinderile obligate: la, publicarea. bilanţului ; . 
8) Ocupaţiunile sau serviciile cari sunt plătite cu salariu sau: leafă ; 

c) Exploataţiunile agricole impreună cu grădinăritul, vânatul şi i Besovital. 
* Sunt scutite de acest impozit : Si ii 
“4 Intreprinderile cari fac obiect de monopăl al Statul, sau: pe cari Statul: le 

oooneazt în interes public ; | 
„2. Venitul din drerida micii proprietăţii; pe care arenda i familia "sa 6 “lu- 

crează singur, sau în mod excepţional cu lucrători; o 
di Castigul lucrătoarelor câri lucrează acasă la ele sau în casele lientelor; Fă 
„4. Industria accesorie exploataţiunii agricole mici ; a 

5. Industria casnică; : . - 
6. Câștigul studenţilor cari dau meditaţiuni, etc., etc. se | 

- Impozitul pe câştig în genere eră un impozit de repartiție, care trebui să aducă 
Monarhiei. 35.464.000 coroane pe fiecare.an. Această sumă erâ A sporită, din doi în 
doi ani cu 2,4%. De 

„Legea împărțea pe. contribuabili, din: punctul de. vedere al acestui, „impozit, în 
patru clase: ae Sa 

Clasa | cuprinzând persoanele i impuse peste 2, 000 de coroane ; clasa AI, cuprin- 
zând persoanele i impuse între 300. şi 2.000 de coroane; clasa IL cuprinzând: -persoa- 
nele i impuse între 60 și 300 de coroane şi clasa. IV cuprinzând persoanele , impuse 
până la 60 de coroane; . .. a tt 

Repartiţiunea se făcea la Viena de către o comisiune centrală de contingentare 
compusă din 26 membri, sub președinția. ministrului de Ananţe; între diferițe clase, 
pe clase și pe provincii. . | 

„ Pentru clasa: I. și II repartițitinea se “ficea numai pe provincii, adică : Bucovina 
aveă de plată o.sumă globală pe care ea .urmă so împartă între contribuabili ; iar 
pentru. celelalte clase repartițiunea . se făceă pe judeţ (Bezirk). “In urmă se făcei re- 
partiţia pentru. fiecare clasă de comisiile de impunere, după apreciere Și după tariful B. 

„Acest tarif stabilește numai. baza de impunere, lăsate la aprecierea comisiei ; ele 
incep cu 3.coroane și sfârșesc .cu 2.600 de coroane; de aci inainte această bază creşte. 
din 400 în 400. Sumele ce revin fiecărui contribuabil, după tarif,sunt însă sporite sau 
micșorate cu cota Ja sută în,plus sau în minus pe care o dă repartiţia efectivă între 
contribuabili a contingentului stabilit. De pildă, suma contingentată dela centru a 
fost 26 mii coroane, iar suma repartizată, după bazele dela tabela B, ar fi 32.mii co-. 
roane. În cazul acesta excedentul de 6 mii coroane va fi scăzut, reducându-se fie- 
cărui contribuabil 19|, el având deci a plăti din suma stabilită numai 81 9%. 
Dacă invers, după repartizare; întreaga sumă” contingentată nu este acoperită, se 
adaugă Ja fiecare contribuabil cota, la sută mai mult, calculată în aceluș mod. 

-Comisiunile pentru repartizare între contribuabili sunt institaite pentru fie- 
„care clasă în parte și compuse dintr'un număr de contribuabili “fixat -de către 
“ministerul de fi inanțe pentru fiecare circumscripție în parte. Jumătate din numărul 
membrilor e ales de contribuabili şi jumătate numit de ministerul de finanţe.: :..:
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„Pentru repartizare, comisiunile au în vedere: venitul ce fiecare contribuabil are: 
și suma ce poate suportă, cum și comparaţia cu contribuabilii de felul său. ă 

“ In cazul când se ivesc noui cazuri de i impunere în cursul anului, peritru con: 
tribuabili necontingentaţi autorităţile fiscale stabilesc sumele "ce aceșiia au plătit 
prin analogie cu contribuabilii de aceeaș categorie. In acest Caz impozitele stabilite 
revin Statului, peste suma contingentată, IE 

"In anul ce urmează nouii contribuabili intră în clasa respectivi, după. suma ce 
li s'a atribuit în anul de începere, | 

_ “Trecerea unui contribuabil dela un n grap la altul se face numai în cazul: cână 
în. anul precedenti impunerii, aceşti contribuabili au avut a plăti, după impunerea 
stabilită, conform normelor de mai sus, o sumă mai mare decât, cea prevăzută, de. 
lege ca limită de clasificare, 

3 „Dacă, de pildă, un contribuabil în anul 194243. a. fost i impus după tarif la 56. 
coroane și apoi în anul 1914— 915 comisia găseşte că trebuie impusla o sumă 'mai 
nare, și anume de 120 lei, el însă rămâne contingentat, tot în clasa IV,, din; care a: 
făcut. parte până aci. La viitoarea contingentare, însă, el va, fi trecut pentru . stabi-. 
lirea repartiţiei la clasa “următoare, - întrucât a întrecut limita superioară  sâmii, 
pentru clasa IV. Se . i Sa 

„ Ultima contingentare. a avui Loc. în 1544945, rămânând în. vigoare, până 
astăzi. : bu 

„Toate impunerile cari au urmat se consideră, în afară din contingent ȘI, ele Sau 
făcut după taritul B al legii cu sumele prevăzute în acest tarif, fără nici un: adaus | 
sau scădere. | 

Prin ordonanța i imper ială din 2 Talie 1946 „publicată în Monitorul oficial austei iac 
No. 210, „contingentarea ce trebuiă să aibă loc.la 1916/17 a, fost amânati pentru. re- 
giunile devastate de risboi până când întreprinderile din acele regiuni vor putea fi, 
puse din nou în funcțiune, i iar atunci când ele; vor'reincepe a: fancţionă Vor... fi -im- 
puse în afară de „contingent. re 

i Darea pe venitul societăţilor și celor obligaţi la publicarea bilanţului 

' Ea e stabilită prin legea din 25 Octomvrie -14896 “(Monitorul oficial imperial 
No. 220), modificată prin legea din 23 Ianuarie 1914 (Monitorul oficial No. 43); - 

" Sunt supuse acestui impozit toate e intreprinderile obligate I la publicarea bilan- 
„jului, adică: 

ÎL. — Intreprinderile pentru câştig şi “anume : :a) toate societăţile pe 'acțiulăi Şi 
în comandită ; ; societăţile. cu răspundere limitată fără acțiuni, și cari sunt obligate la 
publicarea bilanţului numâăi dacă au un “capital care trece de un milion ; d) între- 
prinderile miniere; c) societăţile de asigurare ; d) instituțiunile publice "ag credit ; 

e) căile ferate ale Statului, aceasta în scopul ca comunele să poată obține zecimile, 
cuvenite; f) cooperativele industriale și agricole, întrucât activitatea lor nu se măr 
Bineşte lă membri; - N . 

UL: — - Tntreprinderile pentru utilitate publică şi evoperativele: 2 cele de. sub 

p.
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litera f cari fac operaţiuni numai între membrii ; b) casele de economie; c/ institu- țiile de asigurare mutuală; d) casele de păstrare comunale, „ i 
Se acordă scutiri. de impozit : A 
„a] societăţilor și cooperativelor cari nu lucrează pentru câștig și se'ocupă cu | asigurări mutuale în contra incendiilor, bătrâncţii, boalelor, infirmităţilor; susţinerea : 

văduvelor, etc. ; bJ caselor de păstrare a poştelor ; c) societăţilor de păstrare și credit * cu răspundere nelimitată, sub condiție ca activitatea lor să se mărginească la 0 co- 
mună sau un cerc mic și numai la membrii ei şi ca acţiunile să nu fie mai mari de 50 de' coroane, iar câştigul net să se adauge la fondul de rezervă și să nu se dis- 
tribue. Ele nu pot emite cambii și dobânzile nu pot fi mai mari decât cele plătite pentru sumele depozitate, plus 4 12%; d cooperativelor rurale cari fac operaţiuni ” 
numai între membrii lor; e/ asociaţiilor de păstrare şi credit, dacă venitul net nu 
trece peste 1.200 coroane Şi dacă activitatea lor se mărginește numai între membrii 

„* Stabilirea impozitului, Impozitul se stabilește anual. Baza lui e venitul net” 
din anul precedent. Modul distribuirii e iidiferent.: Sumele ce se iau din beneficii 
pentru sporirea capitalului se irapun. De asemenea sumele cari au fost date în cursul | anului pentra achitarea datoriilor, ca şi dobânzile capitalurilor investite în valori - străine, cum şi cele cu cari Sau făcut donațiuni, gratificații, etc. Aa 

“Impozitele nu se scad din beneficiul net, nici sumele întrebuințate 'pentru aco- 
perirea deficitelor anilor precedenţi. | 

Se scad însă : câştigurile repurtate din anii precedenţi, deja impuse; cele” din 
case, ori pământ, impuse la impozitele respective; subvențiunile și ajutoarele date de 
autorităţi; rezervele pentru prime de asigurare; amortizările în raport cu întreprin= 
derile cari rămân a fi verificate de fisc ; taxele de asigurare a personalului ; sumele 
platite de societăţile de economie şi societăţile de păstrare și credit membrilor din: 
consiliu i 
„Cota impozitului. Ea este de'40 “], la venitul net, insă impozitul nu poat6 

fi mai mic de 1 la miie din capital. ă Da - 
Sporuri. Societăţile pe acţiuni plătesc cota de mai sus, numai dacă dividendul 

nu este mai mare de 10%; In caz când el e mai mare se adaugă următoarele sporuri: 
până la 15%), cota se sporește cu 2%; pentru ce trece de 15%, se sporeşte cu 

„: Tantiemele plătite de aceste sociețăţi pe acţiuni, dacă întrec 5.000 de coroane, se 
suprataxează cu 10%, în afară de taxarea beneficiului societăţii. | 

Cotele de mai sus sunt modificate în următoarele cazuri: |. Na 
„ a) Societăţile de asigurări mutuale plătesc 1% asupra sumelor rămase ca 'dife-. rențe între sumele intrate și cele restituite în cursul anului, adică la suma ce ră-" i 1 : : il 

mâne net în cassă; 
e it pui e i . PE IES : - E „ i - „_b) Cusele de economie înființate pe baza regulamentului din 1884 se taxează 

in mod special, după prevederile de mai jos. Aceste case pot fi fundate, fie de coo- 
perative private, cum 'e în Cernăuţi, fie de primării, cum sunt în Rădăuţi, .Storo= 
jineţ, Suceava, Gura Humorului și Câmpulung. Venitul lor nu se distribuie, ci se” 
trece la rezervă ; când fondul de rezervă trece 5%], din capital, se poate întrebuință
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pentru scopuri de utilitate publică. Taxarea pentru aceste societăţi s se face în modul 
următor : i 

* Dacă. venitul nu -trece de 20.000 de coroane cu 2]; ; 
- Dela 20.000 — 200.000 de:coroane cu 5%,;. Ma i 

- Dela 200.000 — 400.000 de coroane cu: 71190] ; şi de: aci i inainte cu 10 
Pentru obţinerea unei progresii mai desăvârșite,: dacă: suma, depășeşte limita 

imediat interioară și impozitul întrece diferenţa de venit impus, se aplică cota infe- 
rioară, adăugându-se la impozit plusul de venit ce trece peste limită. De pildă, un 
venit de 400.000 de coroane se taxează cu 7!/+%],, impozitul vă fi 30.000 de lei ; 
venit de 401.000 coroane urmând a se taxă cu' 10%, ar dă .un impozit de 40. 100. 
Cum însă sporul de impozit întrece diferenţa de venit, care în exemplul nostru e de 
1.000 coroane, se aplică cota de 71/|, asupra limitei de: 400.000 ae coroane, iar la 
-impozitul de 30.000 de. coroâne se mai "adaugă partea din venit ce trece peste limită, 
adică 1.000 de lei, astfel incât impozitul se urcă la 31.000 lei. Rai: 

c) Societăţile cooperative a căror activitate se. limitează numai între mernbri ui 
se impun precum urmează : dacă venitul impozabil e mai mic de 1.200 de coroane, 
ele sunt scutite ; dacă el e mai mare, se impune: : i 

Până la un venit impozabil de 2.800 coroane inclusiv 2 Tla „i 
Dela 2.800 — 5.000 de coroane inclusiv 3%; *. : e 
Deia 5.000 — 40.000 de coroane inclusiv.3! I2lo ; 

- Dela 40.000 — 100.000 de coroane inclusiv 4 Eh ; 
Peste 100.000 de coroane 5%]. e 

--Se aplică regula dela punctul b, pentru stabilirea unei i arepte progresiuni intre 
două limite, ,. : a | = 

d) Societăile cooperative ale căror operaţiuni nu se limitează între membrii, se 
impun astfel: cr: NE i i 

Pentru un venit până la 2.800 coroan inclusiv ej; 
Dela 2.800 — 5.000 coroane inclusiv 5", ;-. 
„Dela 5.000 — 10.000 coroane inclusiv 6"), ; . 

| Dela 10. 000 — 20.000 coroane inclusiv 3% ; 
Peste 20.000 de coroane 1 0%0. Da 
Se aplică aceeaş regulă ca mai sus pentru stabilirea unei i drepte | progresiuni a 

impozitului intre două limite. 
Adause. Asupra tuturor impozițelor stabilite contorm regulelor de mai sus se 

plătesc următoarele adause: Si 
a) 20%], din impozit, supliment de răsboi ; 
b) Pentru societăţile pe a “ţiuni, cooperatite, miiăiere şi âzociațiuni cu răspun- | 

dere mărginită, afară de Casele de economie, se plăteşte un suplimeat de rentabi- 
'“litate și anume': aaa 

Dacă rentabilitatea e dela 2 6-80], se' plătoşte 30, din impozit ; 
» n » ni 8— —10| inclusiv. 400, din impozit ; i ti 

DR A 4012 n DO 
mmm 490| în TO ai ii 

» » trece de 14%, n Sf » »
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Rentabilitatea se calculează” după raportul dintre venitul impozabil și capitalul 
învestit (inclusiv rezervele). | E 

Stabilirea impozitului, Locul de impunere e coinuna unde se află întreprinde- 
rea. Când o întreprindere se exercită în mai multe comune, impunerea se face la 
fiecars din ele. Chiar dacă există un singur bilanţ pentru o întreprindere exercitată 
în mai multe comune, impozitul:stabilit se repărtizează pe-comunele unde are loc 
întreprinderea, după venitul obținut ini fiecare comună; iar“dacă el nu se poate deo- 
sebi, se repartizează impozitul după alte indicii, şi dacă nu există alte indicii, după 
salariile plătite funcționarilor în fiecare comună. ă 

Dacă centrala unei afaceri industriale sau miniere. se află într'o .comună 'unde 
nu are întreprindere, se repartizează 20%] din beneficiu la comuna unde se află cen- 
trala și 80%/, la localităţile unde-are loc:exploatarea. Sa 
„Pentru instituţiile financiare, comerciale și de asigurare aflate în aceleași 'con- 

dițiuni, repartizarea se face impunându-se 50%, la comuna -unde se află-centrala și 
'50%/, la comunele unde are loc executarea. a a 

Impozitul asupra. venitului căilor ferate, fie ale Statului, fie particulare, se repar- 
tizează pe comune astfel : ai De 

10% din impozit asupra comunei unde e reședința întreprinderii (pentru ale 
Statului eră Viena), din restul de: 90%, se repârtizează 3], la comunele unde se află 
direcţia regională (pentru Bucovina numai Cernăuţi) și 1/, intre -toate comunele pe 
unde trece calea ferată, repartizarea între comune făcându-se în-raport cu toate con- 
tribuţiile directe plătite în acele comune. Da A e 
„_» Constatarea impozitului, Ea se fâceanual decătre autoritățile fiscale, pe baza 

 declaraţiunii contribuabilului, la, care trebuie alăturat bilanţul și tabloul'de profit şi 
pierdere. : .... e a 

Contribuabilii sunt obligaţi a prezentă registrele la verificare, dacă se cer. 
In caz de nemulţumiii, se poate facă apel la direcţia financiară a provinciei 

(Cernăuţi) şi apoi recurs la Curie (Curtea de Casaţie). *: Da 
Dacă întreprinderea încetează. în 'cursul anului, obligaţia plăţii încetează la 

finele fiecărui trimestru. La începerea în cursul anului, plata impozitului se face dela 
inceputul afacerilor, stabilindu-se pentru primul an un impozit provizoriu în raport 

„cu capitalul învestit (aproximativ 4%/,). e | 

Darea pe rente 

DR Acest. impozit: e stabilit prin legea din 25. Octomvrie 1896. 
„EI se plătește de toţi aceia cari au venituri din orice bunuri sau drepturi,.ne- 

supus la alte impozite și anume: 1) cupoane din rente de Stat (afară.de cele scutite 
prin legi speciale), din rentele fondurilor publice și împrumuturi comunale,. judeţene 
sau provinciale; 2) dobânda oricăror creanţe, fie intabulate ori nu, acţiuni, depozite, 
împrumuturi şi altele ; 3) câștiguri rezultate din sconturi sau diferenţă de dobânzi, 
afară de cele realizate de profesioniști; 4) arendări de drepturi sau. de întreprinderi,
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„afară. de. cele supuse impozitului :precedent; 5) orice fel de :rente, afară. de cele ce se 
„dau pentru servicii prestate; 6) sumele la .cari are cineva drept fie dela; lege, fie prin 
decizii (pensiuni alimentare, etc.); 7) dividendele şi dobânzile titlurilor. străine, intru- 
cât acestea nu sunt scutite în ţară. 

Scutiri. Sunt scutiţi de impozit : .4) Statul şi provinciile ; 2) județele, plăşile, 
comunele, numai pentru dobânzile capitalurilor fructificate provizoriu; 3) institutele 
-şi fondurile subvenţionate de Stat (spitale, etc.) ; 4) casele orfanale: „(pentru asigura- 
rea orfanilor) și în genere toate instituţiunile de binefacere, bisericile Şi. şcolile:; 

.5) Casa; de economie a postelor;, 6) societăţile de credit şi împrumuturi, asociaţiile şi 

instituţiile provinciale, cari conform paragrafului.84, alin. e sunt scutite de impozi- 
tul de câștig (patentă), precum și cooperațivele sătești și asociaţiunile de credit, cari 

sunt, scutite de impozitul pe.câştig; 7) persoanele a căror venituri '.din... rente, îm- 

preuni cu alte venituri ce mai are, nu întrec.suma de 1.600 cproane anual; 8) su- 
mele primite pentru întreţinere, fie de unul din. soți dela: celălalt, fie de ecopii dela pă- 
zinţi sau de Părinţi. dela, copii..... - i ' 

Venitul impozabil. Venitul impozabil este “venitul brut. realizat în anul „ce 
precede impunerea, din care se, scade, numai: 4) dobânzile corespunzătoare capita- 
lului plasat pentru asigurarea unei rente, sau oricărei alte „servituţi asupra. rentei ; 
2) dobânzile pasive la conturi curente; 5) cheltuelile .ocazionate,de arendarea unei 
intreprinderi și amortizările , instituțiunilor. | i 

Impozitul se aşează anual. - 

:.. “Cota impozitului. Cota impozitului. e Stabilită precum ur mează :: | 
- aj 10], asupra cupoanelor titlurilor „de imprumut ale: Statului, nesocoțite. pri in 
lege, şi ale cupoanelor împrurauturilor provinciale sau ale caselor. publice, întrucât 

au fost emise înainte de,legea „pentru înființarea impozitului ;: b/:3*|o;asupra rentei 
întreprinderilor. industriale ; ; c] 2], asupra. celorlalte,venițuri;supuse acestui impozițe 

cu excepţiunile, dela punctul urmățor ;: d] 11/29], la,dobânzile plătite. de „casele, de 

economie și cooperative și asupra cupoanelor obligaţiunilor.. emise „de ele, „cum; și 

„asupra cupoanelor obligaţiunilor emise de institutele -ipotecare, provinciale. (Creditul 

funciar Cernăuţi); de asemenea și cupoanele ţitlurilor emise. de orice: alte. instituţiuni 

„de, credit provinciale, „pe; baza i impr umnuturilor date pe ipotecă. RE 

dinţei, iar dacă contribuabilul „locuește în, altă lar, acolo, unde se a află. capitalul ce 

produce venitul. . . 

Plata impozitului se face în două moduri : i 
„A, Pe;bază de rețineri. pentru următoarele categorii.; 4) cupoanele. împrumutu- 

i ilor. de Stat. provincială și fandurilor.publice ; 2): dobânzile, „plătite de către Casele 

„publice şi. cassieriile intreprinderilor obligate.la publicarea, hilanțului, cuprinzându- se 
în 3 acestea, şi. dobânzile la. depozite, indiferent de modul în care se face: plata; 

neri se Stabilese în acelaş mod, ca ȘI cele asupra. venitului societăților şi celor, eblizaţi 

„la publicarea bilanţului, și sunt Supușe aceloraşi -jurisdicțiuni.... :. ui. 
Adause. Asupra acestor impozite, oricare ar fi cota, se percep adause de. răsboi
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de 100/,-stabilite în anul 1916. Zecimi nu se iau la impozitele ce se percep prin re- ținere. La cele ce se incasează pe bază 'de declarațiuni se iau adause pentru ţară, școală, judeţ şi comună, . : Ie i - pr 

"Impozitul pe venit - 

” + "Acest impozit: e stabilit prin legea din 25 Octomvrie 1896 şi a fost modificat . 
prin legea din 23 Ianuarie 1944. n a *- Sunt supuse impozitului de faţă toate persoanele fizice cari au domiciliul lor în țară mai mult de un an, pentru toate veniturile lor. Veniturile ce străinii trag din „alte țări sunt-scutite pe baza reciprocității, - ae -- Cetăţenii Statului aflaţi în țară străină cu servicii publice sunt supuși impozi- tului, dacă acolo nu plătesc un impozit similar, a "*:, Străinii ce nu locuese în țară plătesc numai pentru venitul ce trag din ţară. Moștenirile deschise, dar neatribuite, sunt impuse asupra veniturilor ce ele re- alizâază pe seama lor, : a ae Se 
“- Impozitul acesta e suprapus asupra tuturor celorlalte impozite pe venituri in- “ființate de legile citate mai sus. a > Scutiri. Sunt scutite de acest impozit : 

a] Ajutoarele date pentru distincțiuni, răniri, sau invaliditate parţială de răsboi; b] veniturile străinilor, pe baza reciprocităţii; c/ retribuțiunile. primite de ofiţeri, preoți, militari: şi militarii de orice armă, cum şi asimilaţii lor; d) de asemenea, pe tot timpul mobilizării, retribuțiunile celor mobilizați; e) veniturile globale sub 1.600 de coroane. - E m i e i Baza impozabilă. Baza impozitului de faţă e venitul anului precedent. Dacă ve- nitul nului precedent e realizat pe un timp mai mic de un an, se raportează venitul incasat la un an întreg, Pentru întreprinderile obligate la publicarea bilanţului, ve: nitul se calculează după anul pe care e încheiat bilanţul. i “In venitul global însciris peseama capului de familie intră toate veniturile mem= brilor din familie ce locuese cu el, afară de cazul când veniturile acestora nu sunt la dispoziţia capului de familie, sau dacă membrii familiei au un venit separat din munca lor, De asemenea nu se înscrie pe numele capului de familie venitul soției 'care trăiește separat. Membrii unei societăţi în: nume colectiv se înscriu la impozit fiecare pentru partea sa de venit, Asemenea se procede cu orice: asociaţiune no- minală, a. 
„E impozabil orice-venit net, fie în numerar, fie în avantagii de ' orice fel, ce trage contribuabilul sau membrii farâiligi sale, Câştigurile realizate din vânzări de bunuri iâtră în veditul impozabil dacă sunt rezultatul unor operațiuni de specula- “ție, sau când sunt realizate de către societăţi. sau intreprinderi cu scop lucrativ. Se.. impun de asemenea câștigurile din loterii; deși nu sunt prevăzute în lege,. fiindcă legea nu l& eniumără între veniturile scutite de impozit. e __ Nuse impun: averile moştenite, capitalurile asigurărilor pe vieaţă şi donaţiunile de verice fel. . :; :..-- N , . a
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Scăderile. Din veniturile brute se scad: Si a 
4. Cheltuelile pentru dobândirea,: asigurarea și întreținerea venitului şi pierde- 

vile rezultate din exploatare. "Toate acestea sunt în mod' amănunțit enumărate prin 
lege ; ni 

2; Primele pentru tot felul de asigurări; în ce privește” primele asigurărilor pe 
vieață, scăderea e limitată la 3.000 de coroane pe aa, pentru - un singur menibru' al 
familiei, iar pentru mai mulți înembri la un loc, la' 6.000 de coroane anual; : 

3. Sumele plătite ca asigurări pentru accidente, bătrânețe, etc.; A 
4. Impozitele cu adausele, afară de impozitul'de faţă; : - 
5. Dobânzile justificate, plătite la datorii, atât cele rezultând din afaceri cât şi cele 

personale. 

Toate aseste scăderi sunt admise numai dacă ele nu sunt aferente unor venituri 
scutite de impozitul de față,  - :..:: i i 

Nu se pot scădea : 4) veniturile plasate spre îmbunătățirea sau sporirea averii și 
amortizarea datoriilor ; 2) pierderile ce şe referă la averea principală, iar nu la ve- 
nituil obişnuit, precuri rediicerea valorii c6 nu are legătură cu realizarea venitului ; 
cumpăvarea de lucruri cu preţ mai mare ca valoarea lor ; pierderi de drepturi suc- 
cesorale ; pierderi de creanţe, afară de cazul când ele provin 'din exercitarea aface- 
rilor ; 3) dobânzile la un capital: propriu: pus în' intreprindere ;''4) spesele personale și 
familiare, cum și a servitorilor personali ; 5) donăâţiuni și ajutoare date.” 

Venitul luat ca bază la -impunere e cel real, îâr nu cel” prezumptiv. Aslfel 
venitul cadastral nu sevvă de bază. la impozitul 'pe venit, decât ca indiciu pentru 
stabilirea celui real. = e 

De asemenea intră in calcul anume venituri, precum cele ce provin din pescuit, 
vânat, etc. | i Ia 

Venitul clădirilor se socotește la acest impozit, chiar dacă o locuinţă se cedează 
gratuit, afară de cele date pentru scopuri publice, ca învățământ, spitale, etc. - 

Salaiiile, pensiunile şi toate accesoriile intră în calculul venitului global. Sumele 
date ca spese de serviciu însă nu intră. e 
"Cota impozitului, Impozitul e progresiv şi calculul impurierii se face după o 
tabe'ă, care e anexată la lege. Ea e “stabilită prin ordonanța! imperială :No.' 280 din 
28 August 1916. ia | a RR a ca 

Veniturile până la 1.600 coroane sunt scutite. La 1.600 coroane se percepe un 
impozit'de 13,60 coroane, adică 0,85*|,; și ' cota! merge progresând până la limita 
“maximă de 6,7%],. Se mai ii un adaus de răsboi care variază dela 15%, la 120%], asu- 
pra impozitului, astfel încât cota maximă se ridică la limita'de 14,0%]. 7: 

Afară de această se mai iă un adaus pentru cei căsătoriţi fără copii, care este 
de 10%],. iar pentru cei necăsătoriți 15*],. 

Aceste două din urmă adause se calculează și asupra adausului de răsboi, astfel 
incât limita superioară a impozitului devine 15,44], pentru cei căsătoriţi fără copii 
și 16,2], pentru cei necăsătoriți. | | 

": Deelarâţia, Impurierea se face pe baza declaraţiei scrisă sau verbală; 'în acest 
din urraă caz se întocmeşte un proces-verbal de constatare de agenții fiscului.: -*::
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Stabilirea impunerii se face prin :comisiuni :de evaluare, și anume câte una de 
"fiecare judeţ sau oraș'care ars peste 10.000 de locuitori. - 
1 + m.prezent, comisiune specială nu-are decât orașul Cernăuţi ; celelalte oraşe au o 
singură comisiune pentru tot judeţul. 

„Aceste comisiuni.se compun dintr'un președinte, care e delegatul fiscului, și un 
:număr. de membrii .cari se fixează de minister. Acest:număr e de circa 42: membrii, 
din cari jumătate sunt aleşi şi jumătate numiţi, Dintre c cei numiți pot fi cel mult ju- 
mătate funcţionari. e 

Contra impunerii se.poate face apel la comisiunea: a central de apel din: Ceruji 
Şi recurs la Curtea de casaţie. . a 

Impozitul pe salarii 

Acest impozit este. stabilit prin aceeaş, lege ca şi impozitul. pe > venit, , 
„Sunt supuse impozitului de faţă „toate salariile și accesoriile peste. 6. 100 de. co- 

roane, a : - 
Cota impozitului este : IE 

_Dela „6.400— 8.000.de. coroane inclusiv 0 0), - 
» 8.000— 9,000. pn. n: 0,8%], 

aa. 9.000—40.000 1. » „42|, 
» 10. 000— —12.000 » . 2...» 14;6%/ o 

n 49.000—14.000 ». » „92|, ! 
» .-44.000—16.000, » d BI 3%]. ED : 

» 16.000—20.000 »  » » 4], 
2 20. 000— 30. 000 P » » 5"/. 

Peste '30. 000 de coroane E 2 0%]i 
„Pentru: o mai dreaptă progresie se aplică dispoziţiunea cor cetivă prevăzută lai im= 

porta asupra venitului societăţilor. Sa 
„Incasarea impozitului se face prin reţineri, atât pentru: fancţionarii- publici, cât 

Şi pentru cei particulari sau lucrători de orice fel. 
Cei ce rețin impozitul sunt obligaţi « a-l vărsă la Stat, cu anumite formalităţi şi 

saneţiuni.. a E - 
„ Impunerile se stabilesc din oficiu, ca. și impozitul asupra rentelor,. 
Din anul 1916; printr” 0 dispoziție: luată cu ordonanţă , imperială, funcţionarii 

Statului nu mai. sunt supuși la impozitul pe, venit și la taxa, pe salarii; cei: ;parțiculari 
„au rămas însă i impuși. 

Basarabia 

. Impozitele actualmente. în” vigoare în Basarabia s se impart în două grupuri : 
unele sunt.așezate în folosul Statului,'altele în. folosul. zemstvelor şi. a volostelor., .
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Impozitele în folosul Statului sunt: 
4. Impozitul pe pământ ; 
2. Impozitul pe clădiri ; Sa a ii 

: 3. Impozitul patentelor ; a DI a e aa 
4. Inipozitul asupra capitalurilor. mobiliare ; i 
5. Impozitul pe venitul global. aia îi 

„* + In ceeace privește taxa pe licenţă, aceasta nefiind propriu, ZIS -0- oniui di- 
„rectă, «nu poate fi vorba de ea aci. 

Trebuie si adaug că în judeţele. Basarabiei, cari au „reintrat sub stăpânirea + Tu- 
sească la 1878, au rămas în. vigoare și azi vechile impozite din regat, dela „acea 
„epocă, administrația rusească neprocedând la unificarea fiscală. a Basarabiei, 

Impozitul pe pământ 

Acest impozit e introdus în Basarabia din 1883. El a rămas. şi astăzi în forrăa 
archaică a unui impozit stabilit numai după întindere. - 
„Cota lui este azi de 26 1/, copeici (azi bani) pe disetină (aproape un E) așa 
fiind acest impozit este cel mai redus din . „toate impozitele similare din „eslelalte 
regiuni ale ţării. 

Cota impozitului e stabilită, indiferent de felul terenului, modul de cultură, 
sau'calitate. Astfel, pământurile :cultivate cu cereale, cele plantate cu'wii,:sau.livezi, 
cele cultivate pentru erădinăria, sunt 'impuse aceluiaș impozit 'ca pământurile ne- 
cultivate. m ta, Aa 

Administraţia Statului rus. neașezând un impozit serios asupra pămâiu- 
tului și. dat. fiind că.mare parte din;:sarcinile publice . erau împlinite .de instituţiu- 
nile locale a.zemstvelor și volostelur, pământurile au fost:supuse în: Basarabia la im- 
pozite foarte ridicate în folosul acestor instituţiuni, de :cari voiu: vorbimai j jos, 

“ Irapozitul pe clădiri 

Acest: impozit e de ăsemenea un: “impozit vechiu Și puţin: importanti peritru Stat, 
EI se ia' numai asupra veniturilor. clădirilor urbane şi cota lui este de 8 din: ve- 
“nitul net, . , i 

:Se consideră venit net ceeace rămâne din venitul brut, “după” deducerea a20—30 
la sută, după felul casei și după apreciere. . au 

„Asupra acestui impozit, ca și asupra celui, pe pământ, .nu:se incasează alte. ze- 
-cimi, decât cele.de percepere stabilite;prinilegea în vigoare. în “vechiul. regat,; care: Sa 
întins în Basarabia prin decret-lege în anul 1918. Din, impozitul : pe :clădiri se dă 
însă comunelor pentru cari sa introdus legea urbană (numai Chișinău) */,.din -pro- 
„dusul impozitului. La celelalte comune această parte se iă de:către zemstve. . 

Constatarea ȘI perceperea: impozitului. se face după: legea. „existentă în, veohiul 
regat, aplicată azi şi în Basarabia. a apt a a
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Impozitul patentelor 

Acest impozit este stabilit prin legea imperiului rus din 8 Iunie 1898, cu mo- 
dificările și completările aduse prin legile dela 4 Octomvyrie 1914, 9 Ianuarie 1915, 
6 Aprilie și 2 Mai 1916, 13 Octomvrie 1917 și prin decretele regale No. 3.262 din 5 
Noemvrie 1918, No. 1.354 din 26 Martie 1919 Şi 2.456 din 24 Iunie 1919. ... 
+ “EL ests așezat: 1) asupra intreprinderilor comerciale, intre -cari şi: acelea de 
credit și asigurări, mijlociri comerciale, întreprinderi și furnizări de orice 'natură ; 
2) asupra; întreprinderilor iridustriale, cum ! fabrici, uzini, întreprinderi miniere de 
transport și orice fel de: meserii; 3) asupra ocupaţiunilor profesionale; o 

Impozitul cuprinde ua drept fix și altul complimentăr ; iar pentru socistăţi şi 
întreprinderile obligate la publicarea bilanţului, deosebit de dreptul fix, un impozit 
asupra capitalului și altul complimentar asupra beneficiului net. 

Dreptul. fi e stabilit pe clase, printr'o tabelă de taxare anexată la lege, pentru 
fiecare: comerţ sau profesiune în parte. cae | 

Tabela se poate revizul la cinci ani. Mă 
Să Impozitul fix 6 ridicat-acum' până la 1.000 de lei pentru stabilimentele comer- 

ciale şi până la 4.500 de lei pentru cele industriale. a E 
„+, „Legea cuprinde o mare serie de scutiri, dintre cari unele neînţelese. 
.. s Dreptul complimentar este așezat asupra venitului net prezumat după .citra 
afacerilor. Venitul net se stabileşte înmulţindu-se cifra afacerilor cu anumiţi :coefi- 
ciențţi, stabiliți pentru fiecare categorie de comerț și după localitatea unde se exer- 
cită de către o comisiune centrală. Ultima lor stabilire a avut. loc în anul 1916. 
"=: Pentru unele comerţuri coeficienţii sunt foarte. reduși, astfel cum ' este :pen- 
tru cereale, pentru cari, după localităţi, coeficienţii variază dela. 1—5 */ +: Pentru 
alte comerțuri în genere se ridică dela 5—20 9 şi în unele cazuri excepționale sunt 
şi mai mari. Așa pentru bănci: 300, la Chișinău, 40%, la Cetatea Albă; pentru 
agentură şi comision, 50%, în ambele aceste orașe; pentru farmacii 30—40%/ 
în toate orașele. - e 
„+ dnlveprinderile obligate la publicarea ;bilanţului plătesc, pe lângă .patenta 
fixă, un drept proporţional asupra capitalului și un impozit progresiv pe. bene- ficiul net. a | i 
„î-- Impozitul asupra capitalului este de 15 bani:la suta de lei din capitalul funda- 
mental al întreprinderii. Fracţiunile de sute nu se taxează.. SI e 

-- 1 Drept capital impozabil se consideră suma nominală reprezentată prin bilanţul 
din-anul: precedent impunerii ca întrebuințată în operațiuni. De asemenea ' se con-. 
sideră .şi capitalurile «formate .prin cotizaţiuni fixe 'și benevole -sau altele ase- 
mănătoare, îi a e a 
„La instituţiunile dă credit, cari emit scrisuri' funciare său 'obligaţiuni: și nu au 

capital fandamental, să consideră: drept căpital 4/„, din valoarea nominală a 'scpisu- 
rilor sau obligaţiunilor emise, i
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Cota impozitului „asupra beneficiului net crește progresiv în raport cu raportul 
dintre“beneficiu şi capital şi anume: 

Dacă acest raport este intre 

4, Cheltuoli de administraţie, întreținere si exploatare ale. intteprinderilor, cum! 
sunt: a) Remuneraţii. plătite persoanelor cari fac parte. din direcția consiliului de 
adininistraţie și verificare. Pentru toate acestea legea prevede o limită a cheltuelilor 
de 10.000 lei anual pentru o persoană, iar suma totală a cheltuelilor. „pentru. temu 
neraţie şă nu treâcă de EA din capitalul fundamental; “ministerul de finanţe însă! 
poate să sporească acest procent al cheltuielilor în “împrejurări. extraor dinare; 
b] Orice alte 'cheltueli pentru exploatar e, ca: plata pentru muncitori, piata de: arenzi, 
chirii, transporturi, încălzit, luminat, Pentru acoperirea datoriilor neincasabile Și, 
altele ; 

» 

» 

n 

= 

» 

» 

» 

» 

» 

pi 

- Dacă raportul dintre beneficiu ș și capital: este”: mai măre de 20%je,: câta va fi 
14/; asupra întregului beneficiu ! şi deosebit incă 10%] asupra benieficiului care 
trece de 20%. „n ia 

“Se consideră beneficiu net impozabil diferența între venitul: brut după bilanțul: 
anului precedent și cheltuelile efectuate pe acelaş. an. Legea le enuimătă în mod res-: 
trictiv şi dintre ele voiu menţionă : IE | | - 

3— 4) „cota este de 
4— 5 

52 6/0 
6— '1%/0 
T— 8% 

8— 9%, 
0—10% 
10—11%e 
141—19% 

19—13%| 
13 —414| 
14 —45%] 
15—16%, 
16—17%] 

"472489, - 

19:—90%: - 
» 

pi 

if 

18—49%] m ' 

> 

. e pt 

i 

Ia 
5 49]o : „i 

»: "50/0 

Sl 
d 62] 

n 2 
n 71Î20lo 
» 8% ” 

» 8/6 

» 9, - 

n 9la%] 
» 40% 
» 11%] , 

» 19% 

» 18%] 
o 140| 

ir 

în 

sa 

92. Cheltueli printru într ejinerea întreprinderii în bună stare, cuni sunt pentru 
asigurarea averii întreprinderii, pentru reparaţii sau întreținerea” de imobile, “pentru” 

seric 

amortizarea vălorii iniţiale a avetii în limita: cotei de 50], pentru 'Glăditi din' piâtră”? 
şi metal şi terenuri de extracţii miniere, iar r pentru clădirile din lemn şi alte instru-! 
mente de producţie 10%),; ; Sa Să 

3. Cheltuelile penru scopuri « de binefacere, 'ca cele. petru imbțtătăţirea exis=: 
tenţei Slujbașilor și lucrătorilor, pentra tființarea şi întreținerea de spitale, șeoale 
și altele. 

e
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„.. Stabihrea impunerii se face pe baza declarațiunii, ce sunt obligate a dâ la 
administrația respectivă, la care urmează a anunţă bilanţul și.darea de seamă cores-., 
punzătoare, cum și traducerea lor, dacă ele sunt întocmite în limbă străină. 

Bilanţul și darea de seamă. se verifică. . de administraţia financiară după toate 
informaţiunile şi actele ce posedă. Dacă din informaţiile și lămuririle complimentare 
ce sunt obligate a di administraţiilor nu se poate stabili beneficiul net în mod pre- 
cis, administraţia centrală are dreptul a cere să se examineze Şi să se verifice. regis- 
trele comerciale şi actele justificative și să inspecteze stabilimentele cari aparţin în- 
treprinderii. Această verificare se face numai cu autorizarea specială a ministerului 
de finanțe de către președintele și un membru al comisiunii de impunere. 

Procedura pentru stabilirea impunerii e aceea a, legii existente în vechiul regat, 
introdusă şi în Basarabia din anul 1918.: 

Impozitele asupra capitalurilor mobiliare - 

Sub această denumire se cuprind trei impozite distincte, și. anume: 
1. Impozitul asupra veniturilor capitalurilnr mobiliare ; 
2. Impozitul asupra conturilor curente speciale ; 
3. Impozitul asupra capitalurilor mobiliare garantate prin ipoteci. 

„1. Impozitul asupra veniturilor capitalurilor mobiliare, Acest impozit 
e înființat prin legea imperiului rus din 3 Iunie 1906. 
Se tuxează după lege cu 5%, asupra venitului următoarele capitaluri mobi- 

iare : 1) veniturile din efectele de Stat publice sau particulare, sub orice denumire; 
2) veniturile depunerilor în cont. curent la bincile de Stat, publice sau particulare, 

“pe acţiuni la societăţile de credit, la Casele de esonomie, de bancă și de schimb ; 
3) veniturile capitalurilor împrumutate sub orice denumire de către persoanele. sau 
instituțiunile particulare. îi a 

Nu sunt supuse impozitului : 1) dobânzile „efectelor scutite de impozite prin 
condițiunile de emisune anume menţionate în tabloul anexat la lege; 2) dobânzile 
depunerilor. la banca Statului și, Casele de economie ale Statului; 83) veniturile 
acţiunilor societăţilor. comerciale, şi. industriale cari plătesc impozit special. 
„.. Impozitul se percepe. prin reţinere, atât la plata cupoanelor efectelor de Stat, 

cât și la veniturile efectelor erhise de instituţiunile publice sau particulare, cari sunt 
obligate a percepe impozitul și a-l vărsă la Stat. | N 

„+. Cât despre impozitul asupra depunerilor în cont curent și asupra veniturilor 
capitalurilor împrumutate, el se achită do către Casele de bancă sau schimb, sau de 
către proprietarii capitalurilor împrumutate direct: caselor publice, în condiţiuniley 
stabilite prin lege, Ie - | Pe i 

Verificarea impozitului datorit se face de către funcţionarii administraţiei pu- 
blice a finanţelor. Dacă există nepotrivire, se stabileşte diferenţa de impozit, contri- 
buabilul având dreptul a apelă în curs de trei luni la administrația superioară de. 

- finanţe (ministerul de finanţe).
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„IL Împozitul asupra conturilor curente speciale.. Conturile curente spe- 
ciale deschise de către instituţiunile de credit, fie ale Statului, fie publice: sau particu-. 
lare, și de către casele de bancă pe gaj de efecte, sunt supuse unui ' impozit special 
care se percepe în raport cu timpul Și cu suma imprumuturilor în cont curent spe- 
cial, calculându-se 0,216%.pe an. n E Sie 

* In scopul stabilirii impozitului, conturile curente speciale se închid cel mult la 
cate o jumătate de an. a DR 

: Achitarea impozitului se face de. către întreprinderile de cr edit în ternien de o 
lună:dela încheierea periodică a acestor conturi și se incasează. de către aceste insti— 
tuţiuni dela debitori. E Die 

- Verificarea se face de căre delegaţi ai.ministerului de finanţe. 
Dacă între acesta și instituțiunile de credit se ivesc diverginţe, partea interesată: 

are dreptul a „apelă în curs de trei luni la: administraţia superioară: a finanţelor şii i 
se restitue suma incasată în plus. | 

Pentru neplata la timp şi pentru calculul inexact al inpozitului, instituțiunile 
de credit plătesc un procent: de întârziere de 1%, pe lună asupra sumei neplătite. | 
Fracțiunile de lună se socotesc drept o lună. | | 
"In cazde tăinuire se percepe impozitul întreit. 

Prin legea din 9 Ianuarie 1915 cota iapozitului + a fost sporită la 0 „396 %jp | 
pe an. ia 

III. Impozitul asupra capitalurilor mobiliare garantate pri ipoteci. 
Aceste capitaluri sunt supuse unui impozit în folosul Statului, conform legii din. 
9 Ianuarie 1915, de 0,30%, pe semestru. 

In caz când suma capitalului este garantată prin hipoteci și achitată în plăţi 
periodice pe timp deter minat, capitalul de i impus se calculează după o tabelă ane- 
xată la lege. 

- Nu sunt supuse acestui impozit : u/ Capitalurile mobiliare mai mici de 100 de 
ruble ; ;:b) Datoriile către instituţiunile .de credit mărunt ; c/ Datoriile. către . Stat și 
către instituţiunile de credit ale Statului ; d) Datoriile câtre. instituțiunile de creâit 
pe termen lung; către instituţiunile obligate la publicarea: bilanţului ;. către casele. 
de.pensiuni, ezonomie și ajutor ; e) Rentele perpetue și. viagere. Şi . plăţile periodice 
cari ri depind de un eveniment viitor ; f) Datoriile ciitre zemstve ŞI oraşe. _ e 

+ Impozitul se plătește de cățre proprietarul imobilului grevat de datorie, care 
răspunde fiscului de plata Ja timp a impozitului,, rămășițelor și procentelor de în- 
târziere. Suma impozitului se reţine de către proprietarul imobilului din aceea cuve- 
nită creditorului. E i SE a pi 

„ Constatarea imobilului se face de către organele fiscului, pe > Baza. înscrierii ac- 
telor de ipotecă în registrele publice, pe cari funcționarii „respectivi ai instanțelor: 
sunt. obligate ale comunică administraţiei centrale a finanţelor din circumscripția 
în care se găsește imobilul ipotecat. : Si 

Pe baza acestei comunicări, administrația. finanţelor întocmeşte. procese-verbăle, 
dei impunere, cari se comunică. proprietarului imobilului. 

*



412. 

  

„-„ Contestaţia în contra stabilirii impozitului se poate depune la „administraţia 
financiară, atât de către proprietar, cât și de către creditor, în termen de o lună din: 
ziua înmânării procesului-verbal,. Aa | 

„„. Radierea ipotecilor nu se poate face decât în urma prezentării - certificatului : 
administraţiei centrale a Îinanțelor de achitarea impozitului. i 
„Dacă se schimbă proprietarul imobilului ipotecat, obligaţia de a plăti rămăşiţele 

rezultate din impozit se trec asupra noului proprietar. i - 
In caz de divizare a averii imobiliare ipotecate, administraţia financiară va fi 

incunoștiinţată, conform dispoziţiunilor de mai sus, de, modul împărţirii capitalului: 
garantat prin ipotecă,. a pi 

In baza acestei înştiinţări, administraţia centrală va încheiă proces-verbal pen- 
tru divizarea impozitului ce revine fiecăruia dintre nouii proprietari. - 

In caz când imobilul se vinde la licitaţie publică pe orice cale, impozitul asupra 
capitalului garantat prin ipotecă se reţine cu precădere înaintea oricărei alte preten- . 
iuni. Dacă suma rezultată nu acoperă impozitul, rămăşiţele se vor scădeă din roluri. 

“Dacă datoria e achitată tu mai puţin de 6 luni, impozitul se percepe numâi pe 
un serestru. | i N a Sa 

In caz de apel, administraţia centrală a finanţelor înaintează apelurile ministe- 
rului de finanțe, impreună cu lămuririle ei, ministerul de finanțe putând stabili 
impozitul în raport cu aceste lămuriri. | a 

„Contra deciziunii ministerului de finanţe se poate face recurs. 
> Ministerul de finanțe, dacă găsește recursul întemeiat, îl poate satisface el însuș, 

iar în caz contrariu îl înaintează impreună cu avizul său Casaţiei în termen de 
trei luni. Ia a 

Impozitul progresiv 'pe venit i 

„-» “Impozitul progresiv pe venit e cârimuit' de legea imperiului rus .din 6 Aprilie 
1916, cu modificările aduse prin decizia consiliului de miniştri a guvernului: pro-. 
vizoriu al republicii” ruseşti, din 12 Iunie 1917 şi prin înaltul decret -No; 2.819, 
publicat-în Monitorul Oficial No. 67 din 10 Iulie 1919. .: LL IE 
“” Obiectul-impozitului.: Impozitul e“așezat pe venituri, oricare ar fi izvorul lor 

de provenienţă, precum : capitalurile bănești;- proprietăţile imobiliare ; arenzi, chirii, 
embaticuri și orice alte. forme de posesiune și folosiri de averi imobiliare; orice fel 
de întreprinderi: comerciale, industriale și orice alte întreprinderi producătoare de- 
venit ; remuneraţii pentru servicii şi muncă, după învoiala' profesiunii libre și alte: 
ocupațiuni producătoare de venit şi oricare alt izvor de venit nemenţionat. . 
"Nu se socotesc ca venituri impozabile : succesiunile, donațiunile ; despăgubirile 

din asigurări, dacă nu au un câracter periodic ; beneficiile realizate din cumpărarea 
și vânzarea averilor de orice natură, dacă aceste cumpărări și vânzări nu se fac cu“ 
scop de specută ; sumele pe cari contribuabilul le primește ca restituiri de împrumu- 
turi ; daunele-interese, în cazurile când se sting prin plata -lor obligaţiuni stipulate 
în contracte ; câștigurile realizate din ieșicea la sorți a efectelor cu prime ; venitu-! 

e
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rile inferioare de 850 de ruble pe ari s'au ridicat prin deciziunea consiliului de mi- 
niștri a guvernului : piovizoriu al republicii rusești din 12 Iunie 1917: la 1.000 de 
ruble şi a fost transformat prin înaltul decret regal No. 2.819 din 1919 in 2.300 
de lei. 

Sunt: supuși” impozitului pe venit locuitorii Basarabiei, cu excepţiunea 
acelora cari, fără a avea un domiciliu permanent în Basarabia, locuesc mai 
mult de” doi ani neîntrerupți în Finlanda, Sau în: străinătate; străinii cari au 
domiciliu permanent în Basarabia, sau cei cari trăiesc mai mult de un an acolo; 
domeniile Coroanei, asociaţiunile și instituţiunile de clase, cu excepţiunea obştiilor, 
plăşilor (volostelor), comunelor, etc. ; organizaţiile Burselor și alte organizaţii de co- 
merţ, industrie şi agricultură; instituţiunile spirituale ortodoxe, precum și institu- 
țiunile spirituale ale tuturor celorlalte confesiuni creştineşti sau necreștinești; socie- 
tățile şi Companiile pe acţiuni ; ; de asemenea Şi cele în comandită pe acţiuni Şi par- 
ticipație. N 

Sunt scutiţi de impozitul pe venit: Familia Impărătească (); reprezentanţii. diplo- 
matici și membrii corpului consular, Reprezentanții diplomatici și consulii plătesc 
însă impozitul pe veniturile provenind din averile imobiliare Şi intreprinderile “din 
„Rusia cari formează proprietatea lor : sau se află în folosința lor. 

Venitul impozabil. Ca venit impozabil al contribuabilului se consideri veniiul 
„pe care el l-a avut în anul calendaristic precedent celui de i impunere. Membrii fami- 
liei cari au isvoare de venituri independente se impun deosebit de capul familiei. 
Pentru intreprinderile al căror an de operaţiuni nu corespunde anului calendaristic, 
se consideră venit impozabil venitul anului de operaţiuni precedent, luându-se în 
considerare numai veniturile din isvoarele ce erau în ființă la 4 Ianuarie a anului 
dei impunere. 

Se scad din venituri : cheltuelile ficute pentru obţinerea şi păstrarea venitului; ;: 
cheltuelile de administraţie, salarii şi remuneraţii ; cheltuelile de întreținerea inven- 
tarului ; cheltuelile de închiriere a obiectelor și bunurilor necesare conducerii intre- 
prinderii ; cheltuelile de asigurarea averii, etc. 

Nu se scad: .cheltuelile pentru mărirea sau imbunătăţirea gospodăriilor ș şi intre- 
prinderilor ; dobânzile asupra capitalului plasat în gospodărie sau intreprindere, etc. 

Atară de scăderile ce se fac din veniturile provenind din” diferite isvoare,.din 
totalul general al venitului se mai scad : Să 

"4, Plăţile: pentru datoriile contribuabilului, cu excepțiunea amiortizării acestora, 
“precum și toate plăţile periodice ce contribuabilul :este obligat a face;:2) plăţile pe 
cari contribuiabilul este obligat prin'lege, sau contract, a le face Caselor de pensiuni, 
“sau de asigurare; 3) donaţiunile pe cari contribuabilul le-a făcut instituțiunilor re- 
ligioase ale oricărei confesiuni, secte sau: naționalitate; 4) primele de asigurare ben&- 
volă a capitalurilor și a vieţii pentru caz de moarte și supravieţuire ; impozitele di- 
recte către Stat (cu excepțiunea impozitelor pe chirii și patente), taxele de brevete, 
“impozitele asupră venitului capitalurilor mobiliare şi impozitele de orice natură o- 
cală și de clasă, etc. | DR
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Cota impozitului. Ea rezultă din. următorul tablou: 
Pentru veniturile dela 850— 900 ruble inclusiv, ruble 6 
nn p  1.400— 1.600 » n » 14 

, » n 2.600— 2.900 » n n 38 
» » n 4000— 4.500 » n „82 
mmm 26.000— 6500 » n » 150 
» » » 10.000— 11.000» n „852 
» » » 15.000— 16.000 » ». » 672 

» pun 20.000— 24.000 n» oo» a 1.064 
n. , » 40.000— 45.000» pn 9843 

„n » » 100.000—410.000  » pn 29020 
pn n 460.000—170.000 »  » O» 415.90 
n n „250.000 —260.000 » „n 97.560. 
n » „ 320.000—330.000 » » » 87.290 
n n » 890.000—400.000  » n n. 48.000 

| Veniturile ce trec de 400.000'ruble sunt supuse unui impozit de 48.000 ruble, 
plus câte 1.250 ruble de fiecare 10.000 ruble ce trec peste 400.000 ruble. 

- Contribuabili carj au. sub 4.000 ruble venit pot obţine impunerea cu o treaptă 
mai jos pentru fiecare membru al familiei ce trece peste 2 dacă ei sunt minori sau 
in neputiaţă a munci şi cari mau un venit independent. 

In caz de boală îndelu ngată sau alte nenorociri cea suferit contribuabilul, sau vre- 
unuldin membrii familiei, comisiunea de impunere poate reduce impozitul, la cererea 
contribuabilului, dar numai cel mult scăzându-l cu trei categorii. Favoarea se poate 
acordă numai acelui contribuabil al cărui venit nu trece de 6.000 ruble şi numai dacă 
menționatele cazuri de nenorocire reduc efectiv solvabilitatea contribuabilului. 

„_ Procedura. Administraţia generală a impozitului pe venit aparține ministe- 
'rului de finanţe, direcția contribuţiilor. | Dr 

Pentru rezolvirea chestiunii impozitului pe venit se formează comisiuni de im- 
puneri de circumscripții și comisiuni guberniale. Aceste comisiuni, prin 'decretul 
No. 2.456/919, au fost inlocuite prin comisiunile comunale şi de apel, prevăzute de 
legea noastră de constatare și percepere a contribuţiunilor directe. 

Impunerea se va face în acea circumseripţie in care contribuabilul a avut 
domiciliul permanent: la 15. Decemvrie a. anului precedent celui de impunere, sau, 
in lipsă de domiciliu, la reședință. Să ae 

Persoanele cari au avut în anul precedent un venit; mai mare de 850 ruble, azi 
3.000 de lei, din toate isvoarele de venit impozabile, sunt obligate să inainteze per- 
şonal, sau prin .poştă, cel mai. târziu până la, 1 Martie, declaraţie scrisă de aceste 
venituri, după, forma. stabilită. Instituţiile, societăţile, companiile, tovărăşiile, aso- 
ciațiile de lucru, indiferent. de. venit, sunt obligate să facă declaraţia de venit cel 
mai târziu. până, la 15 Mai. | | a 

Declaraţia cuprinde numele : și pronumele contribuabilului, adresa, totalul ge- 
neral al venitului: cu: subimpărțirile, pe diferitele isvoare, sumele ce se pot scade pe 
baza art, 37 şi semnătura contribuabilului.
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„Declaraţia şi dările de seamă pe cari, contribuabilul le inaintează se: verifică, de 
către comisiunile comunale. 

Ei i Liii 
Dacă la verificarea, declarațiunii, comisia sau, președintele se indoeşte de. exac- 

titatea arătărilor, comișiunea sau președintele. comunică aceasta contribuabilului în 
curs de patru luni din ziua declaraţiei, cerând Să-i deă, în scris sau verbal, în termen 
de două săptămâni; dela comunicare, lămpuririle şi dovezile arătărilor făcute în 
declaraţie. 

Apelurile contia . deciziunilor comisiunii i de circumscripție (azi comunală) se 
pot inaintă comisiunii : "guberniale lazi de apel),:până la 15 Octomvrie a anului de 
impunere. E 

Recursurile contra deciziunilor comisiunii gubernială le adresează contribuabilul 
:Senatului. (âzi Casaţie). în imp de 0 lună. din ziua primirii. copiile deciziunilor 
atacate. d - i 

Sanucţiuni, Contribiaabilul care i declaraţia ptevăzată | la art, 82-83 3i89-- 95 . 
sau în ştiinţele comunicate comisiunii impozitului pe venit, va dă date evident ine- 
xactă, cu scop de â se sustiage delă plata impozitului, sau va tăinui, cu. acelaş scop, 
Vfeuri isvoi de venit, vă fi obligat; in afară de plata impozitului, la « o amendă egală 
cu cel năult de zece ori suna impozitului tăihuit. - 

Inipozitele zeustvelor și volostelor | 

Instituţiunea zemstvelor se poate apropiă de aceea a consiliului judeţean: din 
“vechiul regat. Până la introducerea. administrației române in. Basarabia, zemstvele 
aveau atribuțiuni administrative mult mai întinse. Astfel ele aveau, pe lângă între- 
ținerea drumurilor și aceea â şcolilor, plâta invățătorilor, Intcejinerea spitalelor şi şi a 
intregului serviciu sanitur din: ficcure judeţ, etc; i a 

În prezent aproape toate aceste sarcini âu. trecut lă Stat, iar. zâiostvele:i intasează 
impozitele Și plătesc Statului subvențiuni pentru servicile de cari au lost des- 
-cărcate. : 

. Volostele sunt instituţiuni pentru cari nu avem altele similare în vechiul „regat. 
-Ele sunt înființate de Kerenski în 1917 și sunt dependente de zemstve; for mână legă- 
tura între zemstve şi comune, . : . Ra: 

“Impozitele zerhstvelor Și vol6stel6r nu suit fixate anual prin lege ci: se stabilesc 
„după necesităţile bugetără anuâle al6 acestor instituțiuni, - Si ie 

 Bugetele in chestiune incărcăndu-se din an în an cu cheltueli, impozitele res- 
 pective: au âtins cifte foarte răâri; Astfel peâtră-o' zeinstvă impozitul pe anul 1920, 
faţă de” anul 1916, este de 15 ori mai mară, Aceste sporuri coincidând cu instalarea 

“ administr aţiei româneşti în Basarăpia - Şi cu'trecerea serviciului ' de . percepere-al 
acestor instituţiuni pe seama perceptorilor. fiscali, trebuiesc luate grabnice măsuri 
pentru ca să nu se facă în chip' greșit o legătură dela 'cauză. la efect între aceste 
două fapte și pentru ca sarcina, fiscului să fie una și aceeaș pentru toți fii țării.
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” Bugetele totale ale zemstvelor pentru : anul 1920J21 au ajuns la-: suma „de 78 
milioane lei Şi anume: i - i 

„Pentru județul Bălţi . . DN .. „27:9.452.000 - 
n n "Cetatea Alpă.,:. . , e 47.475.000 i 
n m Chişinău: „+... i 48.960.000 -- 
nn “Orhei e e. * , 18.923.000 
n „n Soroca. . . . . . , „18.406.000 
mm Tighina, e us - 9.768.000. 
n m Hotin . . us. . „ ș.. 10.402.000 

Total . . .'78.086.000 
In prezent zemstvele incasează următoarele impozite: i 
i. Impozit asupra pământului. Acest impozit, ca şi toate celelalte. percepute 

de zemstve, nu este așezat în baza unei legi speciale, ci în baza art. 62 din legea 
organică a zemstvelor, „prin care aceste instituţii sunt -autorizate a percepe ase- 
menea impozite. 

Până în 1915 impozitul zermstvelor eră, după. juăeje, de 46— 103 „copeici: pe 
disetină. El a fost însă sporit treptat -pe fiecare, an, așa - incât -a ajuns în anul 
1920 dela 9—94 lei pe disetină. Iar, pentru voloste cari.nu : au. avut nici un impozit - 
până în 4917 s'a stabilit pe acel an un impozit de 3—6 ruble de disetină, iar pentru 
anul 1919 și 1920 dela 7—142 lei de disetină. 

După cum se vede. impozitul: pe pământ al zemstvelor și volostelor, care şi 
în trecut eră mult mai mare ca ul! Statului, este în prezent de 130 ori mai mare 
ca al Statului, 

Stabilirea acestui impozit ; și repartizarea lui între diferitele zemstve. juăejene 
se făcea de către guvernator. o 

- In prezent ratificarea lui se' face odată cu aprobarea bugetelor respective, de 
către directoratul ministerului de interne din Chişinău. 

„2. Impozitul pe clădiri.e stabilit în folosul zemstvelor pe aceleași baze ca și 
impozitul pe pământ. . -. e E „i 

El este așezat, conform art. 37 din regulamentul asupra impozitelor zemst- 
velor, pe averile imobile şi este calculat asupra valorii sau venitului, imobiliar. 

Cota impozitului se fixează de adunările generale ale zemstvelor. pe cale bu- 
getară şi se aprobă în modul mai sus expus. „ii E 

„In conformitate cu art. 97 din menţionatul regulament, această cotă poate A 
porită dela un an la altul cu maximum 3% asupra impozitului anului precedent. 

In Iulie 1917.:însă, guvernul provizoriu rus, anulâna această dispoziţiune, a 
„lăsat zemstvelor plină libertate să sporească impozitul imobiliar, fără-nici o. limită. 

Luând ca exemplu una din zemstve (Tighina), vedem că sporirea. acestui im= 
„pozit a avut loc din anul 1914, precum urmează: 

In 1944. aaa 850 | Se 
m AD e BTA, 
m 1946, 4800
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[n.4917. ..- se oa e ce. 4509) 
1918, ,. . 1. 1655% 
n 1949. aa 
» 4920. eee 44,85%. 

La alte zemstve impozitul + merge e până la 50 %] din valoarea imobiliar, stabilită 
după: vechile” roluri, 
"De fapt valoarea irmnobilelor, stabilită după vechile roluri ale zemstvelor, e cu 

mult mai mică decât valoarea lor actuală, astfel încât, deși impozitul e atât de ri- 
dicat, totuș el' nu reprezintă în genere. mai mult de un sfert din venitul actual al 

| imobilelor; Dar acest impozit, unit cu un impozit special ce se percepe tot asupra 

veniturilor: imobiliare de către comunele urbane, care merge în genere până la 10% 
asupra venitului imobilelor, ridică Statului putinţa de: a mai aseza alt impozit a asu- 

pra venitului clădirilor. - : Ei 

| “Impozitul zemstvelor asupra stabilimentelor industriale formează, împreună cu 

impozitul precedent asupra venitului clădirilor, un singur impozit denumit îm po- 

zitul de repartiie, pentru că el e repartizat de fiecare zemstvă între contribuabili. 

* Impunerea diferitelor fabrici Şi stabilimente industriale se face de către zemstve 
pe baza vânitului prezumat al fiecărei întreprinderi. Sie 

Impozitul neavând o bază precisă de stabilire, “devine cu totul arbitrar şi e 
foarte cu greu suportat de către industria basarabeană — și așă puţin desvoltată. 

“In Special, industria care este mai mult lovită este aceea a morăritului, care e 

cea mai răspândită; Astfel sunt cazuri în cari o moară supusă acestui impozit înainte 
de răsboi la 175 ruble, a fost supusă acum la un impozit de 15.000 de lei. 

| „Sei impune dar și ! revizuiiea acestui impozit. la un loc cu celelalte impozite, 

fu i 

„Vechiul regat: 

„ Bvoluţia fiscală a vechiului regat e caracterizată prin întârzierea pe care 
a suferit-o transformarea contribuţiunilor directe în impozite așezate pe venit şi prin 

preponderanţa - pe care a. piistrat-o până azi impozitele indirecte faţă de cele di- 
recte... ce 3 

In trecut, principala bogăţie : a principatelor fin. creșterea; vitelor, iar, nu 
cultura, cerealelor, sistemul de impozite pe care-l întâlnim la origină, consistă în 
impunerea animalelor. De aceea primele noastre” dări sunt denumite: oieritul, vă- 

| căritul, cornăritul străinilor, goştina, decimăritul, etc. . E 

“ Numai cu substituirea culturii cerealelor iidustriei pastorale, dobândesc im- 
: portanță impozitele aşezate pe bunuri : la origină în natură, luându-se din zece una 
„dijmă (nume care a fost apoi adoptat ca numele generic al dării în natur 3); ;- apoi : 

taxarea în bani ă bunurilor. | i 
| "Ciu tot caracterul de primitivitate al sistemului nostru fiscal, trebuie să recu- 

noaştem proporționalitatea lui teoretică. Contribuabilul e eră împus 7 mai mult « sau: mai
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puțin, după cum aveâ bunuri măi multe sau mai puţin insemnate. Abuzurile au fost 
însă atât de strigătoare, încât vechiul sistem fiscal “a trebuit să fie reorganizat, în- 
frânându-se puterea stăpânirii și limitându-se obligaţiile contribuabilului. 
„.„. Această reformă a tost făcută de Regulamentul Organic. - | , 

„Lăsând la o parte dispoziţiunile importante, privitoarela organizarea cheltuelilor 
și veniturilor Statului, notăm că Regulamentul Organic. al Munteniei a înfiinţat în 
locul nenumăratelor dări din trecut, două impozite directe: | | RE 

a) Capitaţiunea (birul), care se plăteă de sătenii muncitori de pământ, precum 
și.de toţi locuitorii din oraşe și târguri,, cari unelteau vreun meșteșug, meserie sau - 
industrie și cari nu aveau vreun drept de apărare, de dijmă și nu plăteau dări pentru 
patentă (30 lei vechi pe an = 11 lei noui Şi 41 bani); de ţiganii Statului (câte 30 lei 
vechi = 14,414 lei noui de fiecare), în afară de țiganii aurari, cari plăteau 50 lei vechi 
pe an = 18,51 lei noui ; de mazili, cari plăteau dajdia hotărită anual la 45 lei vechi = 
16,66 lei noui; - 

„:..b) Patenta negustorilor şi meseriașilor împărțiți în trei clase, după însemnătatea 
-negoțului: clasa I, alcătuită din negustorii cari aveau - dreptul să facă negoţul cu 
ridicata și amănuntul, chiar afară din țară, şi cari plăteau 240 lei vechi = 88,88 lei 
«moui ; clasa II, alcătuită din negustorii cari aveau dreptul să facă negoţul cu ridicata 
şi amănuntul numai în ţară, cari plăteau 120 lei vechi = 44,44 lei noui; clasa III, 
;compusă din negustorii cari aveau :dreptul să țină prăvălii prin oraşe, însă nu puteau 
face negoţul decât cu amănuntul Și cari plăteau 60 lei vechi = 92,92 lei noui pe an. 

Tot aceleași dări fură înființate şi de Regulamentul Organic al Moldovei, cu mici 
- deosebiri. Astfel birul eră -tot de 30 lei vechi, dar mazilii plăteau tot 30 lei vechi, în 

loc de 45, iar între țiganii Statului nu se ficeă nici o deosebire Negustorii erau îm- 
părțiți tot în 3 clase, plătind patenta de 240, 120 şi 60 lei vechi, iar meseriaşii erau 
împărțiți în trei clase, în loc de două: cei cu fabrici mari plătind 120 lei vechi==44,44, 
cei cu fabrici mici 80 lei vechi =— 29,62, iar cei cari ţineau dugheni în cari lucrau 
meșteșugul lor plăteau o patentă de 50 lei = 18,50. 
-” "Modificările pe câri această legislație de bază le-a incercat în veacul al XIX-lea, 

“reies din analiza impozitelor directe azi existente în vechiul. regat şi anume: Impozitul 
” personal, impozitul funcia:, impozitul -patentelor, impozitul de 3%, asupra salariilor, 
impozitul asupra venitului capitalului mobiliar, impozitul pe hectarele de vii, taxa 

"de tiloxeră şi impozitele miniere. 

Impozitul personal 
Birul, așa cum eră numit în genere acest impozit, a ridicat în totdeauna criticile 

. cele mai vii. Neţinându-se nici:o socoteală în stabilirea lui de venitul fiecăruia, impo- 
- zitul acesta eră lipsit de orice proporţionalitate. EI eră și manifest nedrept, pentru că 

: ;- clasa cea mai avută eră scutită de el. 
“Tendinţa constantă a guvernelor a fost să ' scadă cât-mai mult acest impozit. 

-Dela;18 lei, la cât se urcă la 1877, el a fost scăzut la 12 lei la 1882/83 şi la 6 lei în 
::1893/84, sub, ministerul -. prezidat de d. Ion C. Brătianu. Maximul lui de încasare a 

fost atinsin 4881 —1882, când birula produs 14.563.847 lei faţă de 4 916.540 în'1832,
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Nuinelă lui de căpitajie ă fost schimbat în cal de nconttibuţie per 'sohajăi Și apoi 
in cel dă, nimpozit de căi de câtainicăției:. 

„ Tmcepând insă cu Ion C: Brălianu' in 1871, câte a propus raodifcărsa 

bazelor acestui impozit, şi ajungând la Petre P. Carp în 1904, toate încercările 
făcute de miniştrii de finanţe, de a transformă acest: inipozit într” ur impozit mai 
ss. 

a 

ii genărală. 

De asemenea Menelas Ghermani, miiiistru de sita să în givernul srăziaăi de 
Teodor Rosetti, nu a putut să treacă proiectul lui de lege, consistând în înlocuirea 
impozitului căilor de comunicaţie Gu un itripozit personal pe categorii, contribuabilii 
fiind impărțiți în 17 clase, prima cuprinzând pe cei cu un venit de 500 de lei pe an 

50. 000 lei și câri itebuiau să plăteiscă 1.000 de lei pe an. 

Tot asttel nu a putut trece în Parlarăerit impozitul compliiieitât propus. de a. 

d-lui Take Ionescu, privitor la modificaeă acestui iapazit 

De asemenea taxa de circulaţie propusă de d. Emil Costineseii, „cu ocazia legii 

zitul căilor de comiinicație, nu a fost nici ea adraist, impozitul “peisoriăl diinuind 

până in 1906,.sub numele de »căi de comunicaţiea. 

In sfârșit; la 1906, Sa prezentai de d-l Tak Ionescu şi Sa admis primul proiect 
prin care se inti'oduceă progresivitatea . impozitului acestuia, al cărui nume a fost 

schimbat în impozit personale. 

După legea d-lui Take Ionescu, impozitul personal se compuneă dintr” un drept 

“ fix şi unul proporțional. 

Dreptul fix eră supus la toate zecimile, la cari sunt impuse impozitele directe ; ; 

dreptul proporţional eră supus-numai la zecimile de percepere. Dreptul fix eră de 

4 lei pe an, iar dreptul proporţional variă între 2—3 1/2 04, după valoarea locativă. 

Valorile locative până la 350 lei inclusiv, iar în București până la 450 lei 
inclusiv, erau scutite de dreptul proporţional. Din valorile locative până la 1. 000, de 
lei, primii 350 lei se scădeau din calculul dreptului proporţional: 

De impozitul personal erau scutiţi şi sunt și azi: persoanele infirme sau 

ajunse la bătrâneţe înaintată ; clerul în genere ; militarii grade inferioare de orice 
armă ; foştii militari grade inferioare, cari vor fi servit trei termene cariera armelor 

după vechile legiuiri ; toţi rezerviştii cari au luat parte la .răsboiul pentru indepen- 
denţă ; părinţii clăcașilor și tinerilor cari servesc în , marina de răsboi; veteranii 

improprietăriți în Dobrogea ; reprezentanţii puterilor străine, etc. 

Pornind dela ideea că impozitul astfel modificat e greu de așezat, că este ne- 

productiv (în anul 1906/9077 a produs 220.000 lei, în 1907/908 427. 000) Și, în fine, 

că e nedrept, de oarece valoarea locativă nu stabileste in totdeaună facultățile contri-
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butive ale persoanei, mai ales că nu se ține seamă de starea familiară, guvernul din 
"care făceă parte d. Costinescu ca ministru de finanţe, prin legea din 1 Aprilie 1908, 
suprimă dreptul proporţional și menţine impozitul personal numai la tariful fix de 
4 lei de persoană. A | | Pe e 

-Prin această modificare, impozitul personal redevine impozitul nedrept pe care 
legea d-lui Take Ionescu a căutat să-l corije. Azi suprimarea lui, e prima 
cerinţă a dreptăţii. Impozitul minimal de 10 lei, prevăzut în legea de față, nu poate 
fi.socotit ca un impozit personal, ci ca-expresiunea obligaţiei celei mai reduse la care 
trebuie să satisfacă un contribuabil intrun Stat modern, potrivit cerinţelor. de soli- 
daritate socială sau de demnitate cetățenească, 

Impozitul funciar 

„Acest impozit există în legislaţia noastră abia dela 1859. E 
Incercările făcute în timpul Regulamentului Organic de a impune proprietatea 

funciară nu au reușit. Jurnalul încheiat la 15 Ianuarie 1830 de comitetul de 8 boieri 
„ai Moldovei și ai Munteniei justifică astfel inlăturarea acestui impozit : | | 

„Impozitul funciar nu este o chestiune care se leagă numai de clasa boerească, 
„ea.atinge în primul rând interesele și drepturile sfinte ale proprietăţii de cari 
depinde agricultura şi industria acestei țări și care este” în acelaș timp izvo- 

“rul producător al principalelor venituri ale Statului. Proprietatea Sar găsi 
astfel de două ori lovită de impozit, pe “când economia politică, tinde a descărca 

„treptat prin impozite indirecte asupra consumaţiunii 11! Impozitul funciar e cu atât 
„mai inadmisibil în această fară, cu cât plugarul nu este scutit de capitaţie şi nici de 
"alte dări. Afară de aceasta, în altă, ordine de idei, proprietarul nu ar putea să [ie în- 
datorat să facă concesiuni teritoriale săleanului, decăt în urma unei înțelegeri de bună 

"voie, astfel cum se obișnuește în toate țările, în care este stabilit impozitul funciar, căci 
a impune proprietarului obligaţiuni faţă de săteni, în scop de a-i pune în stare să-și 
plătească birul și a supune în acelaș timp la impozit și proprietatea funciară, ar fi să "cadă asupra ei un impozit îndoit, fără a-i lăsă nici unul din foloasele de cari se 

„bucură aiurea [1 [9, a i 
_* Incercarea ficută în timpul domniei Principelui Știrbey era de asemenea pro- a  vizorie, căci ea nu eră menită să dureze decât timpul necesar pentru plata datoriei publice contractată în timpul ocupațiunii străine, - N N a 

“Impozitul funciar, fixat la inceput la 4% asupra venitului proprietății imobi-  liare rurale și urbane, a fost ridicat la 6 9j in 1874. : 
Legea din 1885 stabileşte cota impozitului de faţii astfel :. 

„69/e pentru clădiri; n | 
"5%; =: proprietăţile rurale; 
12 9 » Si pi ». a obștiilor. 

  

E 1 “Analele Parlamentare alo Munţeniei 'fom 1, pag. 620,
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La 1901 aceste cote au fost sporite, în vederea unei urcări a venitului Statului, 
precum urmează: Na | 
"*61J20 pentru clădiri în genere; a 
50], pentru proprietăţile rurale până la 10 hectare, exploătate de însăș proprie- 

tarul care domiciliază în ţară ; | E 
*+51)0 pentru proprietăţile mai mari de 10 hectare, exploatate do înșăși pro- 
prietarii cari domiciliază în țară ; . N Da 

61/-0o:pentru proprietăţile rurale arenidate, oricare ar fi întinderea, când pro- 
prietarul lor domiciliază în ţară ; Sa Da 
480 pentru proprietățile arendate sau exploatate, când proprietarul nu domi- 
ciliază în țară, ai 

La 1907 se face o reducere a coțelor astfel: +. Ce 
40, pentru proprietăţile până la 10 hectare, exploatate de instiș. proprietarul 

care domiciliază în ţară ; a 

DN 

3 

5']a*lo pentru proprietăţile mai mari de 10 hectare, al căror proprietar. domi- 
ciliază în țară și exploatează proprietatea, cum și pentru pămânţurile arendate ob- 
știilor sătești, Sa N De 
o Prin modificarea aceasta s'a urmărit degrevarea muncii proprietăţii şi încura- 
„jarea constituirii de obștii sătești | NR 

.. . 
. “ii PER 

Prin legea din 1887:s6 crează un regim special de protecție asupra' venitului 
“funciar din puţurile de păcură, impunându-se numai o cincime .din: venitul net,-re- 
ducerea fiind socotită justificată de:faptul că baza de impunere este epuizabilă, :**: 

Prin legea din 1902 s'a prevăzut o reducere a impozitului la un sfert pentru 
casele rămase neinchiria te din împrejurări independente de' voinţa! proprietarului. 

„Scutirea se acordă cu îndeplinirea unor formalități şi declaraţia din trei in trei luni. 
„Prin decretul-lege No. 1.901 din '4920 impozitul funciar a fost sporit, şi cal- 

-culul ne dă aceste cifre. *. :.- DI a a a a a 
I. Pentru clădirile impuse inainte de 1915: | Me 

2: a) Pentru clădirile al căror impozit se ridică la 100 lei anual, cota este 
de 11,37%]; mi | 

b) Pentru clădirile al căror impozit trece de 100 lei anual, cota este de 13%,; 
II. Pentru construcţiunile impuse după 1945 : i 
a) Pentru clădirile al căror impozit se ridică până la 100 lei anual, 'cota este 

de 8,94; aa aa 
-b) Pentru clădirile al căror impozit trece de 100 lei ânual, cota este de 9,75 ; 
„-» Pentru proprietăţile rurale până la 10 hâctare cota este de 7,87; 

Pentru proprietăţile rurale a căror. întindere trece de 10: hectare cota este de 9,62; pre „- n. RER i; 
: Pentru proprietăţile arendate, indiferent de întindere, cota; este de 13%;; 

Pentru proprietăţile obstești cota este de 22,75 %,. SIE " 
; Pentru proprietăţile impuse la foncieră după Aprilie 1915 cota este de 6,19 %e, 

7,64%, 8,949] şi 17,87%] - A ? Ei 
- ă îi i „td
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Impozitul patentelor” 

Impozitul patentelor înființat, cum am văzut, de Regulamentul Organic, îl re- 
gisim după Unirea Principatelor în 1860 cu un venit de 568.000 pentiu Muntenia 
și 991.000 pentru Moldova. _ Sa 

„Unificarea legislaţiei s'a făcut numai în 1863 printr'o lege nouă a patentelor 
pentru întreaga Românie. * i | | 

Legea din 1863, completată la 1877, este în vigoare și astăzi și se apropie foarte 
mult de legea franceză: | | | 
„Această lege imparte toate categoriile de comerțuri și profesiuni în trei tabele : 

A, B, C, inipuse deosebit. Tabela A cu patente fixe pe opt clase, tabela B pentru in- 
dustrii cu un tarif excepţional, tabela C bazată pe inijloacele de producere. 

„Pentru a se sporl veniturile la 1877 se introduce un drept proporţional cu va- 
loarea locativă de: | | | 

_2%/, pentru stabilimentele industriale, fabrici și uzini ; 
"5 peritru magazine, prăvălii şi ateliere în genere ; 
10%], pentru băncile cu capitaluri străine. Să 
La 1878 patentele fixe 'ale bancherilor s'au sporit, făcându-se două categorii, 

după cum fac operaţiuni în ţară sau în străinătate Şi împărțindu-se contoarele în 
trei categorii și clase. Patentele pentru bancherii cari fac operaţiuni în țari erau de 
;900, 800, '70v, 500 sau 200 lei; pentru bancherii cari fac operaţiuni în străinitate 
1.400, 1.200, 900, 600, 400 şi 300 lei. Patenta pentru contoatele de scont eră 
de: 600, 500, 400, 300, 200 și 100 lei pentru categoria I; 500, 400, . 300, 200, 
100 și 75 lei pentru categoria II; 400, 300, 200, 100, 75 și 50 lei pentru catego- 
ria III, categoriile stabilindu-se după populațiune. 

La 1899 patenta proporţională a .bancherilor şi contoarelor de schimb s'a înlo- 
cuit printr'un-drept accesoriu, fixat pentru bancheri la 2.000—25.000 lei, iar pen- 
tru contoarele de scont la 1.000— 4.000 lei sau cu un impozit de 5 0, asupra bi- 
lanțului, după alegerea contribuabilului. | 

Societăţile anonime pe acţiuni sunt impuse de drept pe baza acestei legi cu 5% 
la venitul net după bilanţ. | 

Prin decretul-lege din ;Martie 1920 patentele au fost sporite astfel: 
1. Patentele fixe la impătrit pentru tabelele A şi B, dacă patenta este mai mare 

„de 100 de lei și la întreit, dacă patenta este mai mică de 100 lei. Astfel tabela ta- 
rifară pe clase devine : 

  
  
  

Clasa | 100.004 su- 50.001 snflete. 25.001 suflete 45.001 suflete : 3.004 sulete 3.000 suflete - fete în sus la 100.000 la 50.100 Ja 25.000 Ja 15.000 la în jos 
Il 21.200 800 600 400 240 160 

„TI 640 „480 820 240 120 60 
III 320 240 200 160 60 "30 
IV „160 120  .: 4100. > 54 86: 97 V 100 60. 48. 42 30. :. 42 

VI dh: 42 -30 24 48 6 
VII 27 24 18 15 42 0 — 

VIII 18 12 9 6 — —
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2. Patenta tabelei litera C, care eră de 10 9%, sa urcat la 20 “lo; cea de 4 “le sa 

urcat la 16%], iar cea de 1 s'a urcat la 4%]. 

Patenta a pr oporţională s'a îndoit find deci astăzi de d 10 sau 1 200] 

„Impozitul pe salarii 

In urma răsboiului pentru independenţă dela 1871]18 s'a inființat o taxă de 
Sh asupra retrbuţiilor funcţionarilor. publici şi privaţi şi-asupra pensiunilor. 

:- Această taxă a fost desființată la 1891 il în urma crizei din 1899 a fost rein- 
ina la 1 Ianuarie 1900. 

-î 1. Prin legea din 13 Ianuarie 1907 acest. impozit a fost redus la 3%]0. 
Pe baza acestei legi nu sunt impuse decât salariile mai mari de 200 lei bruto 

lunar. 

Sunt supuși acestui impozit a) toţi funcţionarii Statului, judeţelor; comunelor, 
civili, eclesiastici și militari. cu gradul de ofiţeri și asimilați, exceptându-se lucră- 
torii întrebuinţaţi în atelierele Statului ; b) toţi membrii clerului mirean Și monahal; 

c) toţi funcţionarii așezămintelor publice de orice natură ; 

d) Toţi pensionarii de orice fel, afară de acei prevăzuţi în legea din 29 Fevruarie 

1877, pentru pensiuni militare ; 
e] Toţi impiegaţii stabilimentelor și întreprinderilor particulare de comerţ, in- 

dustrie şi de utilitate publică, exceptându-se lucrătorii unor. asemenea stabilimente, 

'calfele și simplii vânzători de prăvălie ; 
f) Portăreii, perceptorii şi impieg aţii lor. 

"Taxa se percepe şi la diurne, accesorii și orice alte -indemnităţi, cheltueli de r re- 

prezentare, pensii viajere, remize şi orice fel de plată pentru serviciul dat. 

_ Taxa'se percepe din sumainetă ce primește funcţionarul, adică după reducerea 
reținerilor pentru Cusa pensiilor și la dânsa nu se percepe nici un fel de zecimi. 

Perceperea acestei taxe se faceipe vale de reţinere. pentru funcţionarii publici şi 

pe cale de impunere pentru ceilalți. - & 

Impozitul asupra veniturilor capitalurilor mobiliare 

„Impozitul acesta a fost inființat, datorită d-lui ministru de finanţe Take I0- 
" nescu, prin legea din 20 Fevruarie 1906. 

Sunt supuse acestui impozit: veniturile capitalurilor. mobiliare anume 'deter- 
minate de lege, adică veniturile sub orice formă ce se plătesc de instituţiunile pu- 
blice şi de societăţi pentru scrisuri, obligaţiuni sau orice alte titluri pe cari. le emit; 
dobânzile creanţelor ipotecare şi rentele asigurate prin ipotecă. | 

| Sunt scutite de impozit: : veniturile creanțelor-ipotecare datorate de societăţile 

de credit, precum şi cele datorate de societăţile comerciale, „cari plătesc patenta. de 
5 0Jp asupra venitului lor net. a 
„“ Venitul impus este venitul net, adică 'venitul care se distribuie sub o formă sau 

„alta acţionarilor direct sau consiliului de administraţie, Se exclude ceeace trece fon- 

“ dului de amorţizare; de asemenea ceeace se dă fondului de rezervă. In schimb se su-
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pune la taxa de 50, fondul de rezervă, când se distribuie fie în cursul duratei 
societăţii, fie la lichidare, afară de acele părţi din fondul de. rezervă, care deja a fost 
supus la taxa fondului de rezervă între anii 1899 și 1906. | 

Taxa de 5%], din venitul net al societăţilor pe acţiuni cari fac intreprinderi 
miniere, nu se va percepe, decât în cazul în care 5 9], din venitul net ar trece peste 
suma pe care aceste societăţi au plătit-o deji fiscului, pe baza art. 95 din legea mi- 
nelor şi numai cu cât trece peste această sumă. : 

Modificările aduse prin legea din 12 Martie 1906: - gi 
„Acest impozit nu isbește renta Statului și orice efecte ale Statului sau institu- 

țiunilor publice, cari au fost emise scutite prin lege de orice impozite. . 
Perceperea acestui impozit se face: prin reținere, pentru cupoane sau divi- 

dende ; prin impunere, pentru celelalte venituri mobiliare. tai 
Clauza prin care într'un contract de imprumut sar stipulă că impozitul cade 

definitiv în sarcina debitorului, e contrarie ordinei publice și de nul efect. 
Prin deoretul- lege din 1920, mai sus pomenit, impozitul de. față, s s'a , sporit 
la, 1004. e i, E Ş CE 

Taxa pe hectar 

“Taxa pe hectar a fost înfiinţată prin legea impozitelor a asupra biiuturilor spir- 
toase din 1882, care, în art. 1, prevede: 

„Pentru înlesnirea perceperii taxelor asupra rachiului fabricat prin cazane de 
prune, drojdie și tescovină, se vor înlocui prin o dare anuală de un leu pentru fie- 
“care pogon de vie sau de pruni, întrucât producția acestor vii sau livezi se va între- 
buință la fabricarea rachiuluic.: 

Prin legea dela 1884, taxa a fost ridicată la 2 lei de îecare pogon de livezi de 
pruni și la 4 leu de fiecare pogon de vie. 
„i Prin legea, dela 1899, taxa a fost ridicată la 10 lei pentru + un hectar de livezi 
de pruni și 3 lei pentru hectarul de vie. Fracţiunile de hectar plătesc taxele. reduse 
până la o optime. 

Prin legea din 1902, sau ridicat din nou taxele la 20 de lei hectarul de pruni 
și 6 lei 'hectarul de vii. | 

Sunt scutiţi de această taxă proprietarii cari vor face declar ația că nu voiesc 
„să fabrice rachiuri din produsele proprietăţii lor. 

In conformitate cu cele mai sus spuse, persoanele cari fabrică rachiuri din pro- 
duse ce nu le sunt proprii, plătesc taxele prevăzute de legea specială, scutirea de 
aceste dări fiind acordată numai proprietarilor cari plătesc taxa pe hectar, | 

Prin legea din 29 Martie 1908 s'a desființat taxa pe hectarul de pr uni, rămâ= 
nând a se plăti numai taxa pe hectarul de vii de către proprietarii de vii, pentru 
dreptul de a fabrică rachiu fără taxe din produsul viilor lor. 

Prin decretul-lege No. 3.364 din 13 Noemvrie 1918, ratificat prin legea din is 
“ Fevruarie 1920, sa dispus ca propr ietarii de vii să plătească nouile taxe asupra ra- 
chiului” produs din viile lor, rămânând să plătească şi mai departe taxa pe „hectarul
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“de vii. Aceasta de oarece prin legea din 1 Aprilie 1905, 'viile au fost:; scutite de.im- 
pozitul funciai. în vederea înfiinţării unei tax» “pe decalitru de vin, taxă. care fiind 
mai târziu abrogată, viile au rămas cu totul scutite de. impozitul: funciar. 

: Prin decretul- lege No. i .901 din 1920, taxa pe hectarul „de vii s'a a sporit a la + 40 
lei de hectar, Si i 

i i 

| Taxa pe tiloxeră 

- Această taxă s'a înfiinţat prin legea din 1891, cu ocazia ivirii floxerii lav Vii. 
“Taxa este de 2 lej.de fiecare hectar de vie. 

* Scopul înfiinţării ei a fost asigurarea Statului cu mijloacele | necesare penru. a 
combate filoxera. 

Impozitul pe. mine | 

“Prin art. 93, 94 şi 95 ale legii din 21 Aprilie 1895, sa dispus ca exploatatorii 
de mine să plătească o taxă fixă și una proporțională: taxa fixă -eră de 50 bani 
la hectar, iar taxa proporţională eră de 2%, din produsul: net pentru ' exploată- 
rile de mine şi numai 19% din produsul net pentru exploatările de cariere ȘI ape 
minerale." 

Legea din 19 Martie 1900 . a modificat această dispoziţia, stabilind că taxa pe 
“mine va fi de 1% din produsul brut, atât'.pentru exploatările de mine, cat, şi 
pentru cele de cariere şi ape minerale, Taxa fixă rămâneă aceeaș. - 

Exploatările de mine nu constituiau acte de comerţ în ochii legii şi de aceea 
art, 13 din legea minelor le socoteau de patentă. 

Prin legea din 20 Fevruarie 1906, cu ocazia inființării impozitului asupra ve- 
nitului capitalului mobiliar s'a hotărit ca societăţile anonime, cari fac întreprinderi 
miniere să plătească . pe lângă taxa. de 1 %s din produsul brut şi 5 din beneficiul 
net, abrogându-se prin aceasta art. 13 din legea mirielor,. . . 
"Legea din 12 Martie 1906. a modificat în parte dispoziţiile legii din 20 Fevrua- 

rie. 1906, dispunând că societățile anonime cari fac întreprinderi miniere, urmează 
să plătească 5] din beneficiul net, stabilit după, legea, patentelor, numai:-în 
cazul când 5%, din venitul net ar trece de sumă pe care societăţile. .o plătesc ca 
taxă de 1% din produsul brut Stabilit după legea minelor și numai cu cât 
trece peste această sumă. 

: ag 
Ta . . .. .. . Pi LI . *. -R. 

- Acestea sunt contribuţiile directe din vechiul regat, 

Criticile cari li se pot aduce se grupează în jurul a două puncte: 

a] Contribuţiunile directe din vechiul regat'erau nedrepte ; . 

b) Contribuţiunile directe ale vechiului regat exprimă „cu .limpezime puterea 
ideilor reacționare dinaintea răsboiului, a - 

„_ Nedreptatea contribuţiunilor directe provenea atât din defecte de egislaie, cât 

si mai ales din reaua aplicare pe care legea o primeă-în practică. 

“Astiel, impozitul funciar în vechiul regat eră unul din cele mai - nedrepte
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şi rai grele - impozite: - Deşi „așezat pe venit,. nu se țineă seamă de venitul real pe 
cate îl.dobândeă contribuabilul,- căci. nu se scădea dobânda: .datojiilor : ipote- 
care cari grevau imobilul. Nu erau puţini proprietarii cari plăteau dobânzi repre- 
zentând jumătate sau chiar trei sferturi din.veniturile imobiliare. Așa fiind, impozi- 
tul ce plăteau efectiv nueră de 60|, asupra venitului lor real, ci de 12%] sau de 15%/9, 
iar dacă adăugăm zecimile adiționale, impozitul se urcă până la 40%/, şi 500. 

Impozitul asupra capitalului mobiliar eră de asemenea nedrept, prin aceea că 
nu atingeă decât o anumită formă a capitalului mobiliar și isbea. acelaș izvor de 
venit de două ori: odată în mâna proprietarului, care nu eră scăzut de dobânda ce 
plătea creditorului său ipotecar ; a doua oară, în mâna creditorului, care se despă- 
gubeă de plata impozitului, îngreunând condiţiunile ce făceă debitorul său. 

Patenta prezintă toate nedreptăţile impozitelor aşezate pe semne indiciare. Ea 
eră sau prea ușoară pentru veniturile mari sau prea greâ pentru veniturile mici. 

Despre impozitul personal ce am puteă adăugi mai mult spre a învederă ne- 
'proporţionalitatea lui decât ceace s'a spus de atâtea ori și impotriva lui în Par- 
.lamentele trecute și in: afară? ă . 

» Dar nedreptatea impozitelor proveneă și din faptul că aplicarea tor eră foarte 
defectuoasă. Astfel, venitul funciar al ţăranului eră socotit pe hectar mult mai ridi- 

„cat, îndoit chiar, decât cel al marelui proprietar și aceasta mai în toată ţara. S'au 
citat în Parlament cazuri, în cari în Muntenia venitul proprietarului eră socotit la 
15 lei de pogon pentru moșii din regiunile cele mai bune, iar pămâritul ţăranilor, 
fost clăcași, împroprietăriți, deşi mai slab, deși mai puţin productiv, pentru că nui 
se lăsă odihna, eră socotit ca producând un venit de 30.—40 lei la pogon. 

Ideile reacționare cari au dominat la noi până în preziua răsboiului . general, 
„explică pentru ce nu s'au făcut tentative serioase pentru a se schimbă bazele” siste- 
:mului nostru. 

Averile mai erau ridicol i im puse, faţă de averile mici, dat fiind proporșionali- 
„tatea impozitelor şi lipsa de progresiune. Ă Minimum de existență scutit, de impozite 
„nu am avut ; categorii de bunuri scutite, atunci când altele similare erau, impuse, 
„au: fost însă. Şi lucru trist; mentalitatea noastră incepuse să cadreze aşă de bine cu 
„nedreptatea sistemului nostru fiscal, încât nu inregistram proteste salutare, destul 
-de numeroase, ” 

Proiectul d-lui ministru Costinescu : „. 

In aceste condițiuni incercarea ficuiă: de d. Costinescu, în 1910, de a intro- 
duce in România pentru prima dată un impozit asupra venitului, constitue pentru 
autorul ei un merit cu atât măi preţios, cu cât eră mai rar. : 

Curagios, increzător în puterile economice ale ţării ŞI in posibilitatea de educa- 
ție a contribuabilului român, cu toate defectele lui, d. Costinescu propune în 1910 
inlocuirea tuturor . contribuţiunilor noastre. directe printr un. impozit. unic. „aşezat 

"asupra: venitului. Sa . 
Trebuie să fie. supuși acestui impozit toţi cetăţenii români şi persoanele juridice 

“românești, precum și toți Străinii: și persoanele juridice străine, întrucât: au. „afaceri
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in România, sau trag venituri depe teritoriul ei. Impozitul eră așezat asupra veni - 
tului net, care se obţineă, deducând din totalul veniturilor spesele făcute spre a le 
dobândi. e | N i SE 

Pentru constatarea și taxarea .lor, veniturile impozabile se împărțeau în 6 
categorii: | i 

a) Veniturile proprietăţilor funciare rurale ;.. 
b) Veniturile proprietăţilor clădite; Sa : 
c) Veniturile din creanţe ipotecare și privilegiate, scrisuri funciare, imprumuturi 

ca gaj, obligaţiuni garantate, precum şi orice titlu cu venit fix garantat; 
d) Veniturile din titluri de orice fel, nominative sau la purtător, rentă, acţiuni, 

obligaţiuni negarantate, părţi de fondator, participări sub orice formă la beneficii, 
imprumuturi chirografare, fie-pe poliţe, fie în orice alt chip şi din orice alt mod de 
speculare a banilor, în afară de cele prevăzute la celelalte categorii ; 

e) Veniturile nete din comerțul stabil sau ambulant şi din industrii, întreprin- 
deri și exploatări de orice fel de moşii, vii, mori şi altele, din arendare de păduri, 
mine, cariere şi din orice alte îndeletniciri cerând o întrebuințare de capital; 

f) Veniturile din profesiile liberale, din meserii, lefuri, diurne, indemnităţi, je- 
toane de prezenţă, .pensii, salarii, plătite de administraţiile publice și orice persoane 
morale sau private, cu anul, cu luna, cu săptămâna, sau cu ziua, în bani, sau în na- 
tură, din lucru cu bucata, cu. măsura, cu acordul, precum și toate veniturile cari, 
necerând o întrebuințare de capital, nu intră în categoriile precedente. „| 

- Din venitul brut al fiecăreia din categoriile arătate se; deduc toate spesele. făcute 
spre a-l dobândi, precum şi dobânzile datoriilor contractate prin act scris în special 
asupra acelor categorii și sumele păstrate pentru amortizarea. stabilimentelor, mași- 
nilor, uneltelor supuse stricăciunii. Aa 

"Din venitul total provenind din toate categoriile de mai sus se deduc impozitele” 
către Stat, județ sau comună, precum. și. sarcinile ce ar rezultă din obligaţiuni ale. 
contribuabilului, cari i-ar impuțină venitul, deși acele sarcini nu ar putei figură între 
cheltuelile făcute spre a dobândi un venit. ::: . So a 

Cat despre dobânda. datoriilor 'chirografare, sau a oricăror datorii cari nu ar fi 
contractate asupra unei anume ramuri de venit, se deduce ori din cifra veniturilor ce 
nu sunt supuse supratâxării, sau, în lipsă de acestea, din veniturile cele mai puțin 
suprataxate. „- ăi a 
„». Venitul impozabil al proprietăţii funciare rurale și clădite este valoarea ei lo- 
cativă., . Da . | a ee 

Veniturile din categoria III și IV sunt: alcătuite de .diferenţa intre suma îm- 
prumutată și suma pe care debitorul 'se: obligă. a o răspunde în plus. ca bâneficiu, 
-sau ca dobândă, în favoarea. creditorului. | o Ra 

Venitul categorii a, V e venitul .net rămas comerciantului: sau industriaşului, 
după deducerea. tuturor speselor întreprinderii:sale;.. - . iai 

Pentru înlesnirea impunerii și până când: toți comercianții vor ţine regulat.re- 
gistre, se: admite ca. beneficiu îminimal: .. E ta ai 

„n. 600 de Isi:pe an la, orice comerț. stabil făcut în comunele: rurale ; .
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':.4.200'de lei pe an.la orice comerţ stabil făcut în comunele urbane, în afară de 

Bucureşti ; aa Da a aa 
1.800 de lei pe an pentru orice comerţ stabil făcut în București, - 
Pentru comerţul ambulant și precupeţiă se admite că beneficiul 'minima] ar fi 

pe jumătate. Ii 
Veniturile din categoria VI sunt alcătuite de retribuţiile pe cari 1& primesc per- 

soanele pentru munca lor, De Sa 
- Cota impozitului pe venit în sistemul d-lui Costinescu eră aceasta: ! ! 
Pentru 'veniturile totale anuale până la 400:de lei, 1%; 

S pm dela 400—600,lei 1,259]; 
pa 600—800 lei, 1,50%]; 
mms n 2800—4.200 lei, 4,780; 
» a „i pm 4.200—8.000 lei, 2,259],; 

- m pm.» 8.000—6.000 Iei, 2,50%; 
pini pa »6.000—49.000 lei, 3; 
pi „n 19.000—50.000 lei; 3,95%; : 

- i Do -» » 50:000 lei în Sus, 3,50. | 

Venitul figurând in totalul anual al'unui contribuabil, care provine dintr'o pro- 
prietate funciară rurală, este supus la o suprataxă de 2,50%, dacă proprietatea e 
cultivată de însăș contribuabilul şi de 3%, dacă este arendată. - | i 

Arendarea la țărani se asimilâază cu - cultivarea de câtre însăș contribuabilul. 
: Venitul provenind din proprietatea clădită este supus unei suprataxe de 2,50]. 

» :2". Venitul caselor de locuit având valoarea locativă până la: 100 de lei pean nu 
“este impus, dacă proprietarul nu dispune de un veriit total mai mare de 600 de lei 
pe an. Sa | e 

„Venitul: provenind .din creanţe ipotecare sau privilegiate, scrisuri funciare, 
“imprumuturi pe gaj, obligaţiuni garantate, privilegiate, etc., este supus la o supra- 
“taxă de 2%]. - Mae 

Venitul provenind din capitalul pus în titluri ale împrumuturilor Statului 
român, în împrumuturi chirografare, pe poliţe, acțiuni fără dividende fixe, obli- 

“gaţiuni fără garanții,. din conierţ, industrie, exploataţiuni de orice fel de mine şi 
orice alte intreprinderi sunt supuse unei suprataxe de. 1,50%. | 

Contribuabilii ce locuese în străinătate mai mult de 6 luni pe an "plătesc. im- 
-pozitul indoit cu suprataxa sa la venitul proprietăţii rurale, afară de cazul când ab-: 
sența eşte motivată de un serviciu făcut Statului român, sau de studii în străinătate. 
„si Du Costinescu ca oim cu experiență în finanţele publice. și ca bun cunoscător 
al țării, şi-a dat seama că din nefericire noi nu putem admite încă un sistem de 
scutiri de bază și de degrevări așa de intins ca aiurea. Spua în treacăt însă, că 
ușurările de impozite admise de d. Costinescu, chiar dacă ținem seamă de slăbirea 
puterii de achiziţie a leului, sunt după părerea noastră prea reduse şi în proiectul 
de lege ce prezentăm ele au fost sporite. - | 

D. Costinescu nu scuteşte de impozit decât pentru o parte de venit de 120 
de lei, dacă venitul total.nu trece de 1.200 de lei, pe infirmi, bărbaţi sau femei în
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neputinţă de a lucră; văduvele având sub: ingrijirea loc copiii minori, cu condi- 
țiunea ca cei scutiţi să nu fie în stare de a- şi câștigă viața ; orfanii minori până 
când sunt în stare a-și câștigă viaţa. 

lar capii de familie cari au sub îngrijirea lor 5 sau mai multe persoane (copiii 
minori ai lui, sau ținuți de milă, ce nu-și câștigă viaţa, nici nu dau ajutor familiei 
ori părinţii: infrmi ce nu mai pot munci) sunt scutiți de impozit pentru o parte din. 
venit de 100 de lei de fiecare persoană dela 5 în sus, afară de capul de familie. Şi” 
soția sa, dacă venitul anual tolal nu trece de 2.000 de lei. 

Impozitul pe venit în sistemul d-lui. Costinescu este aşezat pe cap de familie, ,: 
venitul tuturor membrilor, familiei aflându-se sub autoritatea sa materială sau pă- | 
rintească, adăugându-se la. venitul său. 

Constatarea impozitului se face pe baza declăraţitinii contribuabilului, care de 
îndată ce are un venit anual mai mare de 600 de lei e dator să declare fiscului, în 
deplină ştiinţă și conștiință, veniturile sale şi "datoriile ce urmează să fie scăzute. 

Sancţiunea lipsei de declaraţie consistă din amenzi de 10—100 de lei şi : taxarea 
din oficiu. | | : 

Veniturile mai mici de 600 de lei se taxează din oficiu, afară numai de cazul 
când contribuabilul doreşte să facă declaraţia. 

Constatarea și perceperea impozitelor se face conform gi de percepere și ur- 
mărire în vigoare. 

Impozitul pe venit al d-lui Costinescu fiind un impozit unic și despăr țirile ve=. 
niturilor după isvorul lor fiind numai un mijloc de. calcul al impozitului unic da- 
torit, proiectul d-lui Costinescu desființă prin art. 66: impozitul funciar, impozitul 
patentelor, impozitul de 3%] asupra salariilor, impozitul personal, impozitul pe ca- 
pitalurile mobiliare, impozitul pe hectarele de vii, impozitul adiţional'de 4]o asupra 
averii mișcătoare producătoare de venit, impozitul pe vii. 

Impozitele comunale şi judeţene erau cârmuite de aceleaşi legi ca și inainte. 
Prin art. 39 se dispuneă însă, că asupra impozitelor provenind din veniturile 

categoriei VI, munca, judeţul nu are. drept să impună mai mult de 2/10 adiţio- 
_nale și administraţiile comunale alte 2/ 10 de percepere, nici: „alte zecimi nepu- 
tându-se pune de Stat. : 

. În afară de proiectul d- lui Costinescu s'a mai depus in Parlamentul român, | 
în: Decemvrie 1920, din iniţiativă parlamentară, un proiect privitor la impozitul 
cedular pe venitul special şi impozitul progresiv pe venitul global. Acest proiect 
de lege . ține in seamă tendinţele moderne ale legislațiunii impozitelor pe venit și 
cinstește pe autorul -lui, d. profesor dr. I. N. Angelescu. 

EI fiind insă opera unei părți a Parlamentului, căruia viu şi cer azi incuviinţarea 
unui pr oiect al meu de lege, socotesc, că a intră în critica lui amănunţită, oricât de 
favorabilă ar fi ea, ar însemnă să fiu judecător în pr opria-mi cauză, ceeace nu poate fi . 

- % 
XX 

Mersul incasărilor soniciigiunitoi directe din vechiul regat ni-l dă alăturatul - 
tablou, întocmit pe anii (dela 1877 la zi) și pentru fiecare impozit în parte. .
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ASĂRILE DIN CONTRIBUȚIUNI DIRECTE. 

: Anul + Foncieră Patentă IMPOZIT PERSONAL TAXA CAPITAL -. rotii pi : > NCoăb de comunleaţii) | PE SALARII MOBILIAR tcalirade ui 

1877— 18| 5.134.253 1.620.125 | 11.514.582] 764.315 
1876 — 79) 5.419.519] 1.726.079 | 10.749.628] 1.216.849] | | 1879—: 80| 4.972.696| 1.432.016 | 9.026.271| 1.491.291: 
1880— 81| 6.255.002] 1.509.362 | 9.745.251] 4.447.445 | 1881— 821: 8 330.874| 2.150.512 | 11.565.847 4.623.615 
1882— 83| 9.230.349] 2.600.525 |] 9.083.977| 1.905.932 
1883— 84| 9.254.498 2.600.562 | :4.559.274] 1.936.987 
1884— 85| 9.477.306| 2.576.472 | 4.390.206| 2.070.259] : 
1885— 86| 9530.995| 2.521.893 | 4.459.858 2.161.005 
1886— 817| 10.700.720] 2.655.497 | 4 911.243] 2.199.944 
1887— 88| 10.664.414 | 2.601.080 | 4.774.793 2.118.801 
1888— 89 10.781.270] 2.560.809 | 4.812.553 | 2.200.000 
1889— .90[.10.982.122| 2.604.454 | 4.915.997] 2.366.334 
1890— 94| 11.227.042 2.685.256 | 5.032.899|' 2.635.174 | 1891 — 92| 12.531.402] 3.097.351 | 5.391.065] 698.188 | 
1892— 93| 12 193.139| 3 059.487 | 5.439.339 | 
1893— 94| 13.126.793] 3.078.668 | 5.476.574 | 
1894— 951.13.126.244| 3.034.464 || 5.263.593 : 
1895 — 96| 13.463.074] 2.967.844 |: 5.377.069 
1896— 97| 15.593.096 | 3.490.372 | 5.839.649 a] 
1897— 98| 15.849 568| 3.451.652 |. 5.902.362] - „Ul 
1898— 99| 15.942.374| 3.505.768 | 5.921.496] | 
1899—900| 15.770.152] 3.461.029 | 5.689.750 
1900—901| 15.876.381 | 4.085.004 | 5.868.336] 4.925.831 
1501 —902| 17.165.001 | 4.007.478 | 6.044.638 4.238.173 a 
1902— 903| 17.452.216] 4.081.478 | 6.169.853 4.244.030] . - - 
1903—904| 17.484.639] 4.010.304 | 6.085.901 | 4.323.093) 
1904—903[17.040.5415| 4.022.586 | 5.687.242] 4.426.774| 
1905—906| 17.115.387] 4.827.593 |. 6.102.670 4.144,159 o 
1906 —907| 19.084.736 |'5.547.447 | 4.343.287 | 5.065.948 918.57812.040.703, 
1907—908| 18.153.315] 5.612.094 | 4.536.526 2.486.041|1.599.751[1.992 063] ' 
1908-3909] 17.730.287| 5.693.619 | 4.144.672| 2.659.25311.584.529 1.184.475 
1909—910| 17:871.163| 5.809.282 | 4.245.439 2.905.86641.448.0494.460.953, - 
1910 —911] 18.226.954] 6.307:109 | 4.620.228 3.101.43611.906.031 1.942.638) | 
1911—912] 18.718.816]. 7.386.490 | 4.935.226| 3.317.2141. 019.989. 539.048 
1912918] 18.088.536|.7.087.674 | 4.910.132 3.729.17511.747.433]. 540.370], 
1913—914] 18:067.953| '7.873.875 4.792.949] 4.037 012[2.068.283]' 531.844] 
1914—915]-19.582 664| 8.750.849 5.054.692] 4.161.5432.166.119]: 543.543] 
1915—916| 18.205.402] 8.655.952 | 4.548.435 4.716.514)9.481.685 522.799 
949-920 13.542.145] 7.869.253 | 2.772.529|10.042.34112.079.187 „347.536 

_lar pentru anii de răsboi 1916—4919, nu putem dă decât suma totală a impozitelor directe incasate, și anume : 
” In anul 1916—47 s'a incasat în total din contribuţiuni directe lei 38.610.349 

„n o» 19l]—l6 » » 

a v» 1918—19 n ” 

» . 2 > 

sp» 2» n 

n » 91.191.002 
> 92.818.816



Domni lov deputoţi, De 

Dir câle iai Sus pusă reiese că am puteă face refornaa contribuţiuriilor noas- 
tie directe, liâaă Venitul că criteriu al „puterii de plată în trei chipuri: fie admițând 
sistemul: cedular pui, adică păstrând, impozităle ce avem pe venituri, impunând. 
alte categorii de vânituri până | aci neimpuse, “noâificând evaluarea lor prin! 
siibstiiuitea cercâtărilor directe sistemului”  indiciar Și admițând progresiunea: 
și discriminarea prin abateri la bază şi cote deosebite ; fie admițând impozitul pe 
vehitul global pur, așa cum ei funcționează în Prusiă, Rusia şi cum d. Costinescu 
il piopunei în proiectul d-sale dir 1910, cu desființarea impozitelor pe venituri. 
existente și înlocuirea lor prin noul impozit unic ; fie admițând un sistem mixt, cără 
coiisistă în a coinbină impozitele cedulare cu un ifapozit complimentar pe venituri cu 
projorționălitatea i impunerii în primul căz, cii progrâsivitatea ei în cel deal doilea. ” 

Cel diii urmă € sistemul ce am crezut nemerit a introduce În egislațiuiaca fs 
câlă. viitoare ă României. i 

Motivele câri nau deterihinat să încliri pentru el sunt în principal trei: i 
Î. Inăpozitul unic pe venitul global sa dovedit de o eficacitate fiscală infericără, 

Mai întâi, din' punct de vedere al ptincipiului chiar, impozitul pe venitul global e 
uiii€ nuihai 'cu nuiele. Pretutindeni asi trebuit să fie așezate alături de el şi ălte 
contiibuţii directe, altriiintrelea rentabilitatea lui apăreă cu totul suficientă. Astfel: 
ca să cităm un singur exemplu :. cu zeci de ani înaintea răsboiului, Germania: com= 
plefeăză impozitul ei pe venitul global, cum am văzut, cu un impozit pe capital, Un 
impozit unic înlocuind! cu adevărat pe toate celelalte, a fost încercat o singură dată 
Şi a dat: greș pe. deatatr egul. Adunarea Constituantă din timpul revoluţiei frariceze, 
inspirândii-se de idea fiziocraţiloi, că pământul e isvotul tuturor bogățiilor, men, 
ținuse ca impozit numai 'cdhtribuţiunea funciară (şi încă o mai completă cu câteva 
impozite de timbru Şi vamă). Rezultatul” sistemului a fost! insuficiența incasărilor” 
și necesitatea Statului de a recurge, peritrii ăcoperirea trebiiințelor, sale, la excederitul 
de emisiune de hârtie nionstă' și « de assignate, Rând pe rând vechile impozite fură re-, 
stabilite. De. altfel, fără acest Gxeniplu. tras din istorie, evasiunea . într'un asemenea 
sistem e uşor de realizat. și nu poate fi temperată decât cu acor darea administraţiei 
a, unei a-tot-puternicii, care trebuie evitată. Stopajul la sursă nici nu se poate obţine, 
tn bune condiţii, cu impozitul unic "global, nici nu se pote irăpăcă cu o discrimi-. 
nare desiivârşită în acest sistem. pă e pg ha, 

ai Pe aut
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Or, în: sistemul pe care l-am admis, din şapte impozite cedulare, două se rețin obli- 
gator de către persoanele cari plătesc veniturile impozabile: impozitul asupra valorilor 
mobiliare, impozitul asupra lefurilor publice și private, impozitul asupra salariilor, 
pensiunilor și rentelor viagere; trei se pot uşor percepe înainte ca venitul să fie in- 
casat de contribuabil: impozitele pe veniturile proprietăților clădite și neclădite și 
pe beneficiile agricole; o simplă poprire în mâinile arendașului, chiriașului, o simplă 

„măsură administrativă, consistând în a împiedică ridicarea recoltei până ce impozitul 
nu e achitat, permit incasarea lui mai înainte chiar ca venitul să fi fost perceput, 
dacă fiscul capătă convingerea că în alt chipe pericol ca impozitul să nu poată fi 
plătit. Numai două din cele șapte impozite cedulare .nu.se.pot: stopă la sursă: impo- 
zitul pe veniturile industriale Și comerciale și cel pe veniturile ocupaţiunilor și pro- 
fesiunilor. necomereiale. Dar, in orice sistem de impozit pe venit, aceste două cedule 
constituesc veşnic partea cea mai slabă.. Or, ceeace se petrece în sistemul nostru cu. 
aceste două cedule, se petrece cu toate veniturile în sistemul impozitului unic pe veni- 
tul global. Dealtfel, sistemul veniturilor minimale obligatorii admise de noi ca punct de 
plecare al impunerii la aceste cedule, reduce cu mult evasiunea şi Ja aceste două cedule. 

„2, Sistemul ce am admis reduce la minimum fraudele în m terie de impozit pe 
venit propriu zis, stabilit pe baza declaraţiunii. In adevăr, fiscul cunoscând veniturile, 
cedulare, declaraţia contribuabilului poate fi riguros controlată, fără încălearea: liber- 
tățiui individuale. , | | 

3. Sistemul nostru nu constitue. un salt în. necunoscut. "In adevăr, "noi avera 
astăzi în vechiul regat impozitul funciar rural și urban şi. impozitul asupra venitu-, 
rilor mobiliare, precum şi impozitul da 3 %, asupra salariilor. Cedulele noastre. A.B, i 
C, F şi G sunt dar remanierea unor impozite, cu care ţara e. obişnuită. şi a „căror, 
rentabilitate s'a dovedit cu prisosință (cedula A şi C constituind de. fapt despărţirea 
în două elemente a impozitului funciar rural de astăzi). Cât despre impozitele cedu- 
lare E şi F, ele corespund imapozitului patentelor, deci reforma cu. privire la, ele. se, 
rezumă în modificarea evaluării Și cotei unui impozit care tuncţionează. Cât despre” 
Ardeal şi Bucovina, impozitele noastre cedulare au corespondenţi lor şi, mai desă- 
vârșiți, după cum reiasă din expunerea de motive, 

Dar unul din cele mai mari avantagii pe cari "credem că sistezaul str Il. 
prezintă, consistă în aplicabilitatea imediată, a reformei celei noui și în lipsa, de risc: 
pentru tezaur, Impozitele vechi corespunzătoare, impozitelor cedulare noui, se vor.” 
percepe cu cota nouă pe baza regulelor din trecut şi se vor socoti ca avansuri din 
impozitele noui în momentul determinării lor; iar impozitul progresiv pe venitul 
global alcătuește un impozit nou, care, ori cât de puţin rentabil ar f în primii ani 
—și pretutindeni s'a dovedit că impozitele noui nu- Și produc efectele bune imediat — —. 
alcătueşte un plus mai mult sau mai puţin important, dar sigur, în incasările Sta-” 
tului. De altfel, Franţa, Italia, Belgia, Grecia, cari sunt Stătele cu legislaţiunea cea 
mai nouă în materie de impozit! pe venit, au ădinis sistemul înixt de care vorbim. 

Sunt însă, în afară de diferențiarea organizării technice a fiscărui impozit, care 
nu poate reeși decât din compaăraţia amănuntelor, anume deosebiri principiale intre” 
legislățiunea fiscală a acestor țări şi aceea pe care o propun d-voastra și, sper, nu în 
defavoarea acesteia din urmă. ”
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“In adevăi, pe când în! Statele unds funcţionează un sistem analog, numai unele 
venituri trebuiesc a fi obligator declarate, noi am admis obligațiunea delarațiunii 

pentru, toate veniturile, fie că evuluarea lor se face direct de fisc p2 baza unui recensă- 
inânt, “sau aplicării de coeficienţi, fie că fiscul calculează aceste venituri, luând decla- 

raţia contribuabiluliui de bază. In proiectul de lege ce propun, coritribuabilul e dator 
“să'declăre în fitcare an, cu ocazia impunerii lui asupra venitului global, atât venitul 
proprietăţilor funciare clădite, cât și acel al proprietăților funciare neclădite, preciiim 
şi venitul rezultând din beneficiile agricole, : deși acesie trei venituri au fost consta- 
tate pe cale directă de Stat, precum Și veniturile decurgând din valorile mobiliare, 
din lefuri, salarii şi pensiuni, deși impozitele sunt direot reținute în contul Statului, 

indifer ent de declaraţiune. | 
“Ami socotit necesar ca contr ibuabilul să fie obligat a comninică în fiecâre an 

chiair” cifra dejă stabilită sau cunoscută de fise pentru ca acesta să poată - posedă la 
orice minut elementele necesare calculului global al venitului contribuabilului. Ne- 
cesitatea pentru fisc de a posedă aceste elemente: mi-a părut atât de imperioasă, 

încât am organizat sn sistem de centralizare a datelor culese de fisc î în interiorul admi- 

nistraţiei lui: chiar, analog cu sistemul de centralizare al actelor de stare civilă, sperând 

“că dubla obligaţie de a centraliză datele referitoare la veniturile contribuabililor, 

impuse atât lor, cât și fisculuii, ne va permite să atingem scopul dorit. 
Pe de altă parte, socotind că în Statele democratice moderne, tendința. e 

ca afacerile să se facă la “lumina zilei, am crezut că fiscul nu poate să fie lipsit de 
dreptul de a cere comunicarea tuturor actelor privitoare Ja'veniturile contribuabilului, 
bine. înţeles cu obligația riguroasă de a păstră secretul, şi cu excepția actelor reve- 

lând secretele familiei. Insuș legiuitorul francez a trebuit—cu greu e drept—să intre 
pe calea aceasta, și astăzi nici acolo,'cel puţin în anumite cazuri, comunicarea regis- 
trelor nu poate fi refuzată; agenţilor fiscului. Voiu expune: nai jos măsurile ce am crezut 

util a fi luate pentru ca acest drept al fiscului să nu degenereze în abuz. . 
-Int'altă ordine: de idei, sistemul cuprins în alăturatul proiect de lege se separă 

da câle admise aiurea prin reguli importante, p& cari nu le putem înlătură; pentru 

că sunt impuse'de situația noastră economică şi socială,. a 

Impozitul pe venit e, înainte de toate, un act de dreptate socială. Aceasta: în- 
s&âmnă. că sarcinile publice trebuie să fie suportate mai ales de clasele bozate ; dar 
nu înseamnă că clasele mai puțin avute trebuie să fie scutite de orice contribuție la: 

sarcinele publice. Franța € o țară de bogăţie împărțită ; Anglia e o țară de bogăţie 

acumulată ; România e un Stat sărac, în mijlocul unei țări cu bogății naturăle ne- 
sfârșite, pe cari națiunea nu a reușit incă a le pune în serviciul ei aşa cum se cuvine: 

Situaţia e astfel la noi, încât scutirea de bază nu poate fi rațional : admisă, decât la 
impozitul pe venit și acolo chiar minimum de existență a trebuit să fie scoborit, 

faţă. de cifrele admis6 în Occident, pentru a nu: riscă să: creem un impozit: fără 

contribuabili. a 
De asemenea degrevările pentru -sareini: de familie nu pot aveă în legislaţia 

noastră întinderea pe care o ţară ca Franţa, care suferă de o criză de naşteri, a cre- 

zut necesar să i-o de. În legislația franceză sarcinele de familie dau dreptul la
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familie trebuie să motiveze ușurarea impozitului,. dar ele nu pot indritul în starea actuală la noi scutiri suprapuse... Așa . fiind, în sistemul legii de faţă, degreviările se vor face la impozitul pe venit, iar pentru contribuabilul care 'are venituri inferioare minimului de existenţă, astfel încât el nu e pasibil de impozitul. pe venit, degre- vările se vor face la cedula, la care acest contribuabil e impus, sau dacă sunţ mai multe, la cedula cea mai ridicată. a i a „_ O deosebire a trebuit înșă să facem între veniturile mici și mari chiar înăuntrul cedulelor. Astfel, daci azi un sătean trebuie. săi Ge supus impozitului funciar, dat fiind căi-avem datorie politică de a transformă cât mai repede și mai radical proprie= tatea mare în proprietate mică, iar cultura mică în cultură mare, ar. fi nedrept ca cota.impozitului să fie aceeaș pentru un proprietar care are mai puţin de 10 hectare Și unul care are mai mult. In consecință, am. admis: pentru primul: un impozit fanciar de 12%, pentru celălalt 13%). Aceeaş preocupare ne-a ficut să distingem : intre: veniturile din proprietăţile funciare clădite, după cum ele depășesc sau: nu suma de 2.000 de lei; intre - veniturile exploataţiunilor agricole, după cum întin- derea exploataţiunilor e mai mică sau.mai mare de 10 hectare ; între. veniturile din intreprinderile industriale .și comerciale, după cum depășesc. sau nu suma de 3.000 de lei ; între veniturile din lefari Şi pensii, după cum depăşesc sau nuo anumită sumă, „- Când împrejurările sunt astfel încât suntem siliţi să cerem o jertiă până și lo- cuitorilor celor mai săraci ai ţării, justiția socială nu se poate manifestă la noi, de- cât impunând acelor bogaţi dări ridicate până la limitele extreme impuse de necesia tatea de a păstră un capital, fără de care în societatea de: azi cel puţin, producția încetează. Trebuie să știe massele că plata ce Ji se cere e dreaptă, pentru că nu se poate pretinde celor cu.stare, nimic mai mult, fără o pagubă pentru interesul tuturor. Greutatea impunerii :asupra celor cu dare de mână nu trebuie să. nemulțu= mească pe aceștia din urmă. Mai întâiu ei trebuie șă ştie că oriunde și-ar strămuță capitalul, nicăieri nu ar puteă să-și asigure un “regim mai: dulce, Apoi toți contri- buabilii trebuie să ştie, că jertfele ce le cerem. nu sunt Veşnice! Indreptarea . stării. economice ne va permite să, reducem cotele : exemplul Angliei vorbeşte dela sine. Iar o. preluare repede din capitalul care reprezintă mai mult creanţe asupra viitorului, decât bogăţie acumulată din trecut, va reduce, sperăm în scurt timp, sarcinile, la cari 

degrevări repetate atât la cedule, cât şi la impozitul. pe. venitul . global. Sarcinele de 

trebuie să facem față cu venitul. | | Sa Sa In rezumat, sacrificiul ce cerem astăzi contribuabilului e dureros, nu atât-din cauza cotei impozitelor ce creăm, cât din cauza, rarefacţiei adevăratei „bogății, care consistă în bunuri ce pot fi direct utilizate, iar nu in hârtie monetă şi titluri, - pre-. cum și. mai ales din cauza mentalităţii care a creat-o: lipsa până acum a măsurilor. fiscale serioase impuse de răsboi, . SCI - Si _ Acestea zise, să examinăm pe rând regulele cuprinse în fiecare din cele S titluri: ale prezentei legi. | o | ae 
n îi



Di a Da aaa tLUL 1 aa 
„Impozitul pe veniturile proprietăților tunciare neolădite a 

“. Tinpozitul de faţă e un impozit real, datorit. de pimânt şi plătit. de posesor, 
care apare ca un agent de contribuție. | ” e 
| Impozabilii. Impozitul acesta e datorit de orice persoană care are e asupra pămân= 
tului neclădit un drept real, ca, de pildă, un drept, de proprietate, uzufe uct, emba- 
tic,. uz, EI este așezat pe venitul care corespunde capitalului, investit, i în pământ, indi- 
ferent de venitul produs de muncă şi capitalul de „exploatație. Impozitul, de, faţi se 
dcosibeşte dar de impozitul funciar din trecut, prin faptul că. acesta din. urmă în- 
globă venitul „pământului, fără a „distinge între elementele. lui producătoare: capita- 
iul imobiliar și munca sau capitalul mobiliar cu care se face exploatarea, au 

__ Obiectul impozabil. Impozitul de faţă așezat pe venitul net al pământului ne= 
clădit. Pentru. a-l determină se stabileşte mai, înainte valoarea. locativă. Valoarea, 
locativă se stabileşte, în proiectul nostru, in mod obiectiv din trei in trei ani de o co- 
misiune de.recensământ,. Aceasta alcătuește o nouă deosebire între. impozitul nostru 
ȘI vechiul impozit funciar rural. In adevăr, aprecierea valorii. locative, se-făceă: :până 
astăzi ținându-se în seamă condițiunile. mai mult sau mai puţin bune ale contrac= 
tului de arendă, pe care contribuabilul il făcuse. Dese erau. cazurile în cari două 

- proprietăţi vecine și de o calitate de pământ identică, erau supuse la impozite fun= 

ciare deosebite, pentrucă contractele de arendă stabiliseră preţuri deosebite. De aseme- 

nea impunerea făcându-se pe proprietate in globo, . aprecierea diferitelor. e calităţi. de 
pământ nu se puteă realiză. în chip serios, dat fiind că toate elementele se contapeau 
întrun fel de venit general al proprietăţii. Pentru a împiedică asemenea, nedreptăţi 

şi evasii, în așteptarea cadastrului, am crezut: că e bine ca impunerile să, se facă 

pentru fiecare proprietar po elementele obiective identice culese de comisia de re- 

censământ. ta 

Aceasta va trebui, să stabilească în fiecare comună, nomencjafura pământurilor, 
împărţirea pe calităţi înăuntrul fiecărei categorii şi a alcătuirea: unui tacit de. evaluare 
provizorie, indicând un preţ mediu de arendă stabilit pe: baza productivităţii 80- 

lului, fie stabilit direct, fie revelată de cercetarea contractelor de arendă și. de 
actele de translațiune de proprietate « din Tegiune. e. Rezultatul acestor eperețiani ale co- 

prețuri medii, a | e i a Ia i pi 
4
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Chestiunea, prețului mediu pe comună Și pe categorie de pimânt fiind o ches- 
tine de interes general, ea poate îi adusă în judecata comisiunii de apel, după ce- 
rerea oricărui interesat, iar deciziunea acesteia din urmă, de indată ce rămâne defi- 
nitivă, potrivit legii, are putere de lucru judecat pentru toți contribuabilii din comună, 
Numai după ce lucrurile acestea ale comisiunii de recensământ sunt terminate, se 
procede la impunerea pe proprietari de către funcţionarii fiscului anume delagaţi. 

Numai pentru dreapta aplicare a normelor obiective stabilite de comisiunea de recensământ la cazul său particular, are contribuabilul dreptul să se judece cu fiscul inaintea comisiunii de impunere, a comisiunii de apel și a Curţii de casaţie, potrivit regulelor stabilite pentru toate litigiile în materie fiscală, 
Venitul net asupra căruia se percepe impozitul se obține scăzându-se din va- loarea locativă dobânzile datoriilor ipotecare și privilegiate şi degrevările. pentru sar- cini de familie. Prin această dispoziţiune înlăturăm nedreptatea sistemului actual, care consi-tă în suprapunerea de impozite pe unul și acelaș obiect. Greditorul ipo- tecar plătind impozitul pe capitalul mobiliar asupra ipotecii, are drept ca:o “sumă corespondență creanţei să fie scăzută din venitul contribuabilului. Aceasta e permis acum cu condiția însă ca contribuabilul să dovedească două lucruri: a) plata «fectivă a dobânzilor datorite creditorului; b) plata de către acesta a impozitului pe valorile mobiliare, Cedula F, așezat asupra creanţei. | | 
Dacă în momentul impunerii faptele cari motivează scăderea dela art. 8 existau, ea va fi operată fără dificultate. Dacă aceste fapte se nasc în intervalul dintre două recensăminte, scăderile nu se vor face decât în anul care urmează pe acel înăuntrul căruia faptul s'a petrecut şi va fi cerută prin declaraţia obligatorie a impozitului pe venit, la începutul fiecărui an. | a 

In ceeace priveşte pădurile şi minele, reguli speciale au trebuit să fie stabilite. 
In limbajul curent se face obişnuit o confuziune “cu: privire la expresiunea: arendă de păduri; astfel, se zice de multe ori: „sa dat pădurea în arendă« pentru »s'a dat pădurea în exploatarec. 'Prebuie să fie bine înțeles că în spiritul nostru 

arenda de păduri alcătuește ceva cu totul dinstinct de exploatare. Când proprietarul pădurii dă pădurea spre curăţit, admite vite la pișune, trage întrun cuvânt avan- tagii de verice fel, după urma cărora pădurea rămâne încă pe picioare, pădurea se zice că e arendată. Exploatarea pădurii înseamnă darea ei spre tăiere. Propriu zis ex- ploatarea e vânzarea pădurii spre tăiere, ca un bun distinct de suprafață. 
Așa fiind, impunerea pădurilor se va: face potrivit următoarelor distincţii: 
a) Pădurea nu e tăiată, nici nu aduce vreun venit distinct de tăiere 'proprieta- rului. In acest caz, nu se plătește impozit funciar asupra ei ; ii Aa b) Pădurea e dată în arendă pentru păscut, curăţit crăci, ete. In aseinenea caz, impozitul funciar e aşezat asupra totalului avantajului în bani și în natură ce îă pro- prietarul, și care constituie valoarea locativă; iar arendașul va plăti asupra profitului ce trage, peste avantajele acordate proprietarului, impozitul Cedulei C, calculat con- form art. 19 ; cc 

Ă - + e) Pădurea, fără a fi tăiată, aduce venituri din felul celor vizate la alineatul V, prin însăș fapta proprietarului, Acesta va fi impus atunci pentru valoarea cu care
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aceste avantajii ăr [i fost plătite de un arendaş, la cedula de faţă, şi pentru diferențe 
“până la profitul Lui real, calculată conform titlului III, la impozitul cedulei C; . 

d) Pădurea a fost dată în exploatare spre tăiere unei alte persoane: proprietarul 
va plăti impozitul funciar pe baza preţului concesiuni, dacă sinceritatea lui nu e pusă 
la îndoială, sau pe preţul real, în caz contrar; iar exploatantul va fi supus impozi- 
tului Cedulei C, pentru venitul realizat, calculat conform țitlului II, e. 
„:,„.€) Pădurea e pusă în exploatare de însuș proprietar. Acesta va plăti impozitul 
“funciar pe prețul ce ar fi puțut Obține dâcă o dădeă spre exploatare unui terţ, şi im- 
pozitul.Cedulei C. pentru, venitul exploataţiei, calculat conform regulelor de la acea 
cedulă, | a 
„, In rezumat, cu privire la păduri nu se plătește impozit funciar câtă vreme nu 
se trage nici un folos pe urraa ei, nici nu se vinde ; când se trage folos pe. urma. ei, 
fără a se distruge, se plătește impozitul funciar pe valoarea avantajiilor ; când. se 
vinde spre exploatare pe valoarea venală reală. 

In ceeace privește pământurile cuprinzând zăcăminte miniere, patru sunt situa- 
țiile cari urmează a fi luate în considerare: 

1. Nu s'a acordat nici un drept de concesiune minieră ; se percepe numai im- 
pozitul funciar pe suprafaţă. 

2. S'a acordat un drept de cesiune minieră dar nu sa început exploataţia. 
Asupra suprafeţei se va percepe impozitul funciar, în sarcina proprietarului și 

un impozit fix de 50 lei la hectar, sau de 150 lei la hectar dacă exploatarea nu începe 
în 3 ani, în sarcina concesionarului. Asupra minei concesionate, dar incă neexploa- 
tată, se va percepe impozitul de 15%, calculat asupra venitului real ce proprietarul 
primește până în momentul exploatării. 

3. Exploataţia a început. Impozitul funciar se stabileşte anual conform titlului 
VIII pe beneficiul net rezultat din redevenţă şi se percepe, fie anual, dacă redevenţa 
se primeşte anual, fie într?o singură dată, dacă redevența se cedează sau se primește 
cu anticipație pe mai mulți ani sau pe toată durata concesiunii. Cât despre venitu- 
rile întreprinderilor miniere, se vor percepe asupra lor impozitul cedulei D. 

&. Exploataţia e întreprinsă de însuși proprietarul suprafeţei: în acest caz se face 
o ventilaţie intre veniturile sumei, impunându-se cu 15*]o cele corespunzătoare re- 
devenţei normale şi cu 12 celelalte, conform cedulei D. 

Cota impozitului. — Cota impozitului nostru e de 12 sau 15%, după cum 
proprietatea e mai mică sau mai mare de 10 hectare, și de 17%, când contribuabilul 
va fi arendat pământul lui de orice întindere. Ea e de 34% când contribuabilul e 
absenteist, adică are o reşedinţă în străinătate cu un caracter de continuitate Şi mai 
mult de 6 luni pe an. Funcţionarii publici și studenţii contribuabili cari trăiesc în 
străinătate pentru studii nu vor suferi această sporire. 

Cota impozitului nostru nu trebuie să fie socotită exagerată ținând seama mai 
ales de scăderea din venit a dobânzilor creanţelor. ipotecare. 

In adevăr, ea nu e cu mult ridicată faţă de impozitul actual, dacă ținem seamă 
că acesta din urmă e sporit cu 4 zecimi de percepere, care în sistemul nou sa 
desființat, |
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. In Italia impozitul funciar e mai urcat decât la noi. Ele de 18 “o şi cu toate 
“acestea Ttalia nefiind 'o fară: agricolă, sistemul fiscal nu poate fi acuzat că voiește: să 
împiedice desvoltarea” ăgriculturii. | | 

“Scutiri. — La impozitul nostru” scutirile surit cuprinse în art. 10. Unele sunt 
“permanente și privesc imobilele: prâprietațe publică, alțele sunt vremelnice și au de 
stop Incurajarea. transformării in pământuri de cultură a pământurilor necultivate, 
împăduriri Şi plantarea de vii sau construcția de locuinţe ieftine. 
"De sigur nimeni nu poate cere să'se menție in legislațiunea nouă” scutirea de 

ibipozit:a proprietăţilor fanciare mai mici de 6 hectare; așa cum fiinţează astăzi, 
Democraţia cere participarea tuturor cetățenilor la sarcinele publice. Nu întrun Stat 
în care împărţirea pământurilor în loturi individuale la săteni a făcut şi va trebui să 
mai facă: obiectul principalei” preocupări de: guvernământ, se poate “susține o scutire 
de felul acesta, care ar r echivală cu exonerarea: de impozite a: roajorităii contribua- 
Dililor. îi Dieci



m EWRLULI, 
| | Impozitul asupra veniturilor proprietăţi funciare clădite - 

“Ca şi impozitul cedulei : A, cel de faţă este prin eseriţa. lui un n impozit real, 
- Deși legea prin art. 41 pune în sarcina proprietarului, uzufructuarului, emba: 

ticarului sau titularului oricărui alt drept real asupra clădirilor, -impozitul. în 
realitate clădirea îl datoreşte,- ial: persoana e numai un agent care îl achită. pentru ea. 

Realitatea acestui impozit implică i impunerea fiecărei clădiri în'. parte și tota= 
lizarea pe comune sau percepții, iar nu totalizarea tuturor. veniturilor din' țară al 
căror isvor e proprietatea funciară clădită; Nu se va face, :deci, cu privire la -impo- 
zital funciar pe clădiri, centralizarea prevăzută de art. 26 pentru veniturile provenind 
din întreprinderile comerciale sau industriale. In adevăr, dacă impozitul : cedulei D 
e stabilit pe numele fiecărui exploatant pentru"fiecare intreprindere din România în 
parte, totalul acestui impozit: e centralizat la: sediul direcţiunii acestei întreprinderi, 
pentru toate intreprinderile din ţară, pe când dacă un contribuabil are mai: multe 
clădiri, el. va fii impus la fiecare în parte „pentru venitul ce produce ș şi va. plăti un 
impozit centralizat numai pe comune său percepție. i i dă 
O altă caracteristică -a impozitului de față, care îl deosibeşte de celelalte. impo- 

zite cedulare, stă în faptul că el e așezat nu pe veniturile anului precedent, ci - pe 
venitul în curs de percepţie. De asemenea, prin deosebire de altele, cedula - funciară 
clădită nu e supusă secretului. Orice contribuabil va aveă . deci dreptul de a cere 
extrase de pe rol, chiar când rolurile nu-l privesc. 

Obiectul impozabil. — Se socotesc clădiri : i 
1. Construcţiunile având caracterul de imobile prin natură, potrivit dispozi- 

ziţiunilor art. 462 și 463 din codul civil. Deci, în regulă generală, orice clădiri le- 
gate de pământ în chip trainic, astfel incât să nu poată fi ușor ridicate, vor fi 
supuse impozitului, O seră fixată de pământ, așezată pe ziduri, va alcătui deci o 
clădire, pe când un simplu pavilion, care se poate ușor ridică, nu va aveă acest. ca- 

„racter. Morile de vânt sau de apă așezate pe stâlpi vor fi supuse impozitului de 
faţă, pentru că sunt imobile prin natura lor, conform art. 464. Totuş sunt clădiri, 

"cari deși împlinesc condiţiunile cerute de codul civil, pentru ca un bun să fe imobil. 
prin natură, nu sunt supuse impozitului. Astfel, sunt casele situate “în: comunele 
rurale, cari servesc ca locuinţă proprie agricultorilor, precum şi toate clădirile cari. 
adăposteso instrumentele şi produsele lor, ori aniroalele intrebuințate R exploatarea 

i.
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pământului. Proiectul nostru de lege le dispensează, de altfel în mod expres, de 
impozit prin alin. b din art. 47. 

2. Cu clădirile trebuiesc asimilate anumite terenuri pe baza unei afectări spe- 
ciale și cu un caracter de continuitate, pe care le-o dă proprietarul. Astfel vor fi 
supuse impozitului cedulei B terenurile necultivate, afectate unei intreprinderi co- 
merciale sau industriale, ca şantiere, depozite, fie că sunt ocupate de proprietar, fie că 
sunt ocupate de un locatar, fie că ocupațiunca are loc cu titlu oneros sau gratuit, 
De asemenea vor fi asimilate clădirilor, terenurile cultivate sau nu, situate în afară 
de sate sau orașe și utilizate pentru “publicitatea comercială sau industrială. Cu 
atât mai mult vor.fi.supuse impozitului : băile, spălătoriile pe bacuri, cafenele, in- 
stalațiunile pentru spestacole de vară, locurile de gimnastică și alte stabilimente de 
această natură, pentrucă afară de afectaţiunea terenului, mai sunt şi construcțiuni 
asupra lor.;Afectaţiunea împreună cu. lucrările efectuate fue :ca instalaţiunile. par- 
ticulare de căi ferate, tramvaie, conducte şi altele similare, să fie supuse impozitului 
cedului B. Afectațiunea pe care proprietarul o dă pământului neclădit, nu poate fi însă 
niciodată interpretată, în defavoarea fiscului. Astfel, în comunele urbane pământurile 
neclădite vor rămâne supuse impozitului:cedulei A, 'chiar atunci când sau făcut 
asupra lor. anumite : construcţiuni, dacă valoarea acestora din urmă nu, “este, în 
raport normal cu întinderea și valoarea: terenului. Construcţia, însă, oricât de ne- 
însemnată ar fi, impreună cu terenul asupra căreea ea stă, va fi supusă impozitului 
cedulei B. . e e II aa 
„: 1.8. Fac parte din clădiri și; deci sunt : supuse impozitului cedulei B inștalaţiunile 
stabilimentelor inilustriale, când au caracterul de imobile prin destinaţie, potrivit 
art. 468 şi 469. Utilajul fix al stabilimentelor industriale va fi dar supus impozitului 
de faţă, ca imobil prin natură ; utilajul mișcător, ca imobil prin destinaţie. | 

Dela impozitul de față anumite clădiri vor: fi scutite, fie în.mod permanent, fie 
în mod vremelnic, | | pie i a 
| Sunt scutite în mod permanent de impozitul funciar; ei, 

„..«.4) Clădirile; publice, “afectate; unui” . serviciu public şi neproductive de xe-, 
nit. Scutirea nu operează decât dacă. aceste trei condițiuni sunt întrunite. Imo-, 
bilele ocupate de legaţiuni și consulate străine vor fi dar, scutite de impozit'sub trei 
condițiuni::: 1. Să fie proprietatea Statelor străine ; 2. Să fie ocupate de serviciile 
legaţiunii şi ale consulatelor: ;. 3. Să existe „reciprocitate diplomatică: Imobilele ce. 
miniştrii sau consulii străini ar posedă în România, ca particulaui, nu vor fi scutite 
de impozit, Aceasta e consecinţa realității impozitului, care nu îngăduie în principiu. 
aprecieri de 'orilin subiectiv ;. . , , | A SR 

b) Clădiri'e din comunele rurale destinate agricultorilor ; :, ui 
„1 c] Casele de locuit din .comunele urbane, al căror .venit. brut: este sub 210 de 

lei anual. Această scutire este motivată de dorința de a veni în ajutorul populaţiunii. 
nevoiașe, care se bucuri de foloasele proprietății mai mult din: punctul de vedere: 
juridic decât efectiv. .. Pa e pn „i 

Sunt scutite vremelnic clădirile noui sub anumite condițiuni :. e 
a) Clădirile construite în trei ani dela promulgarea prezentei legi sunt scutite de
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impozitul funciar timp de 10 ani, dela data când sunt locuibile. Aceasta, din cauza 
dorinţiei ce avem de a: vedeă sporinde-se numărul clădirilor ajuns astăzi irisuficient 
faţă de trebuinţe; a „i 

“bf Clădirile construite după trei ani “dela prornulgarea acestei: legi; vor fi scutite 
timp de patru ani dela'data decână au devenit locuibile; - = i 

“- e]"Repăraţiunile chiar radicale nu vor fi asimilate clădirilor noui ; : -- 23 

d) Pentru adausele de clădiri se face o dinstincţie: dacă ele nu îrite ec inicăperile” 
vechiului imobil; “partea “adăugită 1 nu se va bucură de scutire; 'dacă partea nou 
construită, întrece” în importanţă” restul clădirii, partea aăhugită se va bucură: de 
scutire pe jumătate termenul de mai sus; 

*"e] Clădirile neproducătoare de venit; cari sunt: pr oprietatea cercurilor militare; 
a căror personalităte morală a fost recunoscută, pentru 10 ani dela punerea în apli- 
care a prezentei legi. E vorba aci de amendarea unei dispozițiuni care există ; | 

-f) Stabilimentele de băi și ape minerale ale Statului : :Govora,: Călimăneşti, 
Căciulata, Lacul- Sărat Şi Teckirghiol 10 ani dela începerea exploatării, precum și: 

clădirile făcute de particulari pe locurile cumpărate” dela Stat în aceste staţiuni și 
cele ce se vor clădi în viitor, pe timp da 10 ani. Dorinţa de a vedeă desvoltândiă- se 
localităţile noastre balneare legitimează această „dispoziţiune ;; - ” 

9] Veniturile clădirilor aflate în comunele Teckirghiol, 'Tuzla, Carmen- Sylva, 
pentru 10 ani, precum şi cele ce se vor consirui acolo de aci inainte pentru 5 ani; 

" “hy- Veniturile clădirilor constr uite de societăţile de locuinţe eftine pentru 10 ani. i 
După acest termen impozitul se va'percepe redus la un sfert pe 5 ani şi la jumătate * 
pe încă 5 ani. In ceeace priveşte: clădirile cari se vor construi „pe viitor, ele s se scu- 
tese de impozit pe 10 ani; - a - a 

4) Venitul” clădirilor. noui construite; p5 calea Victoriei, din Capitală, în con 
formitate cu legile din Decemvrie 1910 şi 1913, în aceleași condițiuni ca cele făcute 
locuințelor eftine.! Aceste legi au trebuit să fie menținute, pe baza lor născându-se 
anumite drepturi naturale (nu pozitive] c câștigate ; ; 

3) Clădirile parohiale din Ardeal şi Bucovina, cari nu produc venit: Și cari nu: 
s! au bucurat până în prezent de asemenea scutiri. | | 

“Impozabilii. — Titularul oricărui drept real asupra clădirilor este în principiu 
impozabil Dar el fiind, cum am spus mai sus, un agent de incasare al Statului” 
pentru un impozit care este așezat asupra imobilului, nici o consideraţiune trasă din 
sitiăațiunea personală a contribuabilului nu: poate influență impozitul. In consecință, 
impozitul e datorit, fie că proprietarul este persoană morală, fie că este persoană * 
fizică ; fie că este român, fie că este străin ; fie că domiciliază în România, fie că do: 
mmiciliază în străinătate. Pentru perceperea impozitului este indiferentă eroarea care 
s'a putut face cu privire la i impunerea adevăratului proprietar. Proprietarul aparent va 
plăti: impozitul: Adevăratul proprietar rămâne obligat faţă de tezaur, însă işi păs- 
trează dreptul de regres contra persoanei care se pretinde pr oprietar. - îti 

Proprietarul impozabil este răspunzător faţă de tezaur, chiar dacă prin con: 

vânţie impozitul funciar trebuie să fie achitat de locatar, dar acesta poate f urmărit 

de îi sc ca un terț deginător al al imobilului.
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;. “În cazul când un imobil e grevat de un drept de uzufruct, emfiteoză, uz, habi- 
taţie, impozitul va fi înscris pe numele titularului dreptului real. | NE 
+; - Locul impunerii, — Clădirea e impusă în comuna-în care se află, chiar atunci 

când ea constitue dependenţa unui alt imobil situat intro altă comună. E 
Venitul impozabil, — Impozitul e așezat asupra venitului net ce proprietarul 

trage din clădiri. . . SE , E 
E „„Pentru.a obține valoarea netă, se procede întâi la stabilirea valorii locative a imo- 

bilului. Valoarea locativă a imobilului, bine înţeles, e determinată luându-se mai întâi 
în seamă contractele de inchiriere şi de vânzare. Contractele de închiriere însă nu stabilesc, 
în mod'obligator faţă de fisc valoarea locativă. Fiscul nu are a face nici o dovadă pentru 
a-l înlătură şi, a procede la evaluarea directă a valorii locative. E suficient ca preţul cu-. 
prins în contractele de locaţiune să nu fie preţul normal, adică să fie disproporţie între 
preţul indicat în contract Şi valoarea locativă a unui imobil similar, pentruca fiscul să 
poată procede la evaluarea directă a acestei valori. In lipsă de contract de închiriere, se 
va cercetă contractele de vânzare din epoca cea mai apropiată recensământului şi se va 
deduce valoarea locativă, aplicând la preţ dobânda de 80, pe care legea presu-. 
pune că o produce investiţiunile - capitalului mobiliar în clădiri. In lipsă de. 
contract de vânzare se poate cvaluă în mod direct valoarea locativă prin compa- 
rație. din să relev că în spiritul nostru nu. există vreo gradaţie obligatorie pentru. 
fisc, contractele de închiriere, de vânzare, comparaţia, fiind numai elemente pentru 
exercitarea dreptului său necontestat de evaluare directă. - ă a PIE 

In orice caz la preţul din contractul de închiriere se va adăugă valoarea în bani. 
a tuturor sarcinilor incumbând proprietarului, cum ar fi: plata impozitului funciar. 
Gatorit de proprietar ; plata asigurărilor imobiliare ; obligaţia chiriașului: de. a - face 
reparațiuni mai mari sau adause de clădiri; lăsarea în folosinţa proprietarului. sau. 
a. unei alte persoane indicate de el, a unei părți din clădirea închiriată, etc., etc. Dacă . 
imobilul a fost subinchiriat, valoarea locativă o va dă, nu chiria pe-care o incasează 
proprietarul, ci totalul-chiriilor pe cari le incasează chiriașul principal, bine înțeles 
dacă ele reprezintă valoarea locativă normală a apartamentelor ocupate. Ş | Si 
„. «Din valoarea locativă va trebui să -se scadă sumele prevăzute în art. î4, şi 
Anume: N 

a) Cheltueli, de gestiune și asigurările contra riscurilor de verice fel, ca de pildă:. 
incendiu, pagube cauzate de ape, spargeri,. responsabilitatea civilă a proprietarului, : 
accidente survenite personalului de serviciu, cu excluderea sumelor cheltuite: pentru 
creşterea capitalului evaluate în total la 15/o din venitul brut ; Ii 

b] Sumele necesare amortizării clădirii, evaluate la 5% din „venitul brut. ... 
“A trebuit.să precizăm aceste scăderi pentru a ușură procedura. .. ă 

„... „Scăderile sunt mai mici ca-până acum insă trebuie să ținem seamă de ușurarea.. 
enormă ce se aduce proprietarilor prin scăderea din venit a dobânzilor datoriilor; 
ipotecare, eee. IE 
î1+ Aceste scăderi se fac în: momentul recensământului. Se “poate. însă -in-. 
tâmplă ca fapte motivând noui scăderi să: se: producă. în intervalul . dintre. 
două recensăminte. In asemenea caz se vor mai scădeă, dar la începutul fie=
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cărui an financiar numai, dobânzile la. creanţele lipotecare şi degrevările pentru 
sarcini de familie, dacă contribuabilul ; nu este supus impozitului £ pe venit şi dacă 
dovedește că nu i-au fost făcute la alte cedule. . DE | 

„Pentru casele dăr A mate, sciiderea impozitului va fi. operati ÎN 4 Aprilie ce ui 
mează dărâmării lor. A Ma 

„Venitul impozabil la această ccdulă e venitul clădirii fără mobile, „afară de "cele; 
cari devin imobile. prin destinaţie, „d a 

Dacă clădirea se închiriază mobilată de o persoană, care înce în chip, obişnut. 
operațiuni de felul acosta, se va percepe impozitul funciar pentru valoarea locativă 
a imobilului și impozitul asupra intreprinderilor comerciale pentru valoarea locativă 
a mobilelor. | 

Dacă închirierea clădirilor mobilate se face in mod âccidental, se va percepe 
impozitul funciar pentru valoarea locativă a imobilelor şi impozitul cuprins în Ce- 
dula E pentru mobile. 

Cota impozitului. — Impozitul de faţă este de 120], asupra venitului net, 
dacă el nu depăşeşte 2.000 de lei, și de 15%, dacă el depăşeşte această sumă. 

Diferenţa. de cote constitue un mijloc de a degrevă veniturile mici, în raport cu 
cele mari. 

Procedura. — Evaluarea valorii locative a clădirilor se face de comisia de re- 
censământ prevăzută de art. 76 din lege. 

Comisia de recensământ procede la evaluarea pe loc, mergând din casă în casă 
inăuntral termenului ce se va, fixă prin decizia ministerului de finanţe, publicată în 
Monitorul Oficial. 

Aceeaș comisiune va evaluă valoarea locativă a stabilimentelor de comerţ și 
industrie, pentru fiecare local, chiar când localul nu formează corp aparte. 

Procesele- verbale de evaluare se vor face pe imobile și contribuabili și de îndată 
ce vor fi into”mite vor fi lăsate la fiecare imobil impus, sub dovadă de primire. In 
caz când partea interesată nu se află de faţă pentru a dă chitanţă de primire, comi- 
siunea va afişă procesul-verbal de impunere la uşa imobilului. 

In termen de 10 zile dela înmânarea procesului-verbal de evaluare, sau dela 
afișarea lui, contribuabilul, ca și fiscul, au dreptul de a face contestaţie la comisia 

de apel, constituită potrivit art. 78 din lege. 

De indată ce procesele- verbale sunt întocmite, se formează de perceptori re- 
gistre-repertorii, pe comune, de toți contribuabilii, și când evaluările rămân deofini- 
tive se procede la stabilirea impunerilor, ținându-se seama, de scăderile prevăzute de 
alin. c şi d din art. 414 şi în condiţiunile stabilite prin art. 7, alin. c şi prin art. 8. 

Procedura în stabilirea impunerilor, contestaţiile la comisia de impuneri, ape- 
lurile înaintea comisiunii de apel, recursurile inaintea Inaltei Curți de casaţie, 
secţia IN, precum și sporirea sau micșorarea impunerilor, bazate pe schimbările 
survenite în cursul anului financiar, se vor face potrivit dispoziţiunilor cuprinse în 
titlul VIII al legii. 

Recensămintele se fac din 3 în 3 ani,
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..„ Termenul iatre, două, recensăminte poate fi sporit . prin decret regal până la 
5 ani, după propunerea ministerului de finanţe. i Sa 
„Nu se pot aduce în discuţiune inaintea comisiunii de impunâre  evaluările şi 

conștatările venitului impozabil stabilit de comisia de recensământ. 
"Am spus că impozitul de faţă fiind real, propristarul plăteşte pentru fiecare clă- 
dire în parte; dar. impunerile imobilelor aflate în circumscripţia acelecaș comune se 
vor centraliză pe comune, fie la principala așezare, fie la reședința contribuabilului, 

„_ Deci, la Cedula D se centralizează veniturile tuturor întreprinderilor, pe când la” 
Cedula B se centralizează numai veniturile dinăuntrul uneia Și aceleeaș comune. 

————————
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Dea e O TITBEUL TI me a ICI 

Ş Impozitul pe jeniturile exploataţiutilor. agricole Aa - a 

“prezentul impozit : nu' trebuie confundat cu impozitul funciar pe proprietatea 
neclădită. Pe când acesta din urmă este așezat pe valoarea locativă a păriântului, 
impozitul de fâţă este aşezat: pe veniturile exploataţiunilor agricole, adică CĂ aceea ce 
revine ârendașului sau proprietarului pâste arenda pământului. * ai 

“Pentru: ce s'a creat acest: irâpozit? Pentru, „Ce am: făcut dintr” insul o cedulă 
speli? sI N ce a 

“A hu fi creat impozitul pe exploataţiiinile agricole, ar fi însemnat să lăsăm o 
întreagă categorie de câștiguri neimpuse; atunci când câştigurile din. intreprinderile 
industriale și comerciale plătesc un impozit similar, pf oi Ra 

“Când proprietarul iși arendează pământul, legitimitatea impozitului nostru e 
aparentă, de oarece venitul valorii locative şi venitul întreprinderilor agricole sunt 
incasate de două persoane fizice distincte. Când proprietarul își cultivă singur moşia, 
el incasează atât veniturile corespunzând valorii locative, cât şi cele provenind din 
exploataţia agricolă. Pentru ce nu ar plăti în acest caz proprietarul impozitul aferent 
câştigurilor pe cari le-ar fi avut arendașul ? Cum însă scopul nostru este încura- 
jarea exploatării pământului de către însăș proprietarul, .am redus cu 29|, cota'im- 
pozitului pe exploataţiunile agricole,: atunci când exploatantul e însăş proprietarul 
faţă de cota pe care o plăteşte exploatantul care:nu este proprietarul pămânțului. 

Veniturile exploataţiuniilor agricole 'nestabilindu-se prin cercetare directă, ci 
prin aplicare de coeficienţi valabili pe o perioadă de trei ani, adică pe intervalul care 
separă două recensăminte, ele nu: “puteau întră în Cedula D, unde principiul este că 
venitul se cercetează în mod direct de către fisc şi unde coeficienţii aplicabili în mod 
excepțional, pentru cazul când veniturile s'ar calculă pe bază de prezumpții, sunt 
valabili numai un an. Pe de altă parte a fi:introdus veniturile exploataţiunilor agri- 
cole în Cedula Aj ar fi însemnat, sau să le confundăm cu veniturile cari corespund 
valorii. locative și să. nu le taxăm de loc; sau să suprataxăm. fonciera propriu: zisă, 
solaţioni, neadrhisibile, Ș - me a 

Pentru. toate aceste motive a trebuit « să. facem din veniturile explataţiunilor 
agricole 0. categorie de sine stătătoare, supusă. unui impozit distinct,-; tii 

Caracteristica impozitului de faţă este de a fi în acelaș timp un impozit. real: şi 
nn;impozit, personal : „real, căci se leagă de impozitul, funciar-rural; personal, pentru 

10
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că consideraţii subiective au influenţe asupra lui, astfel dacă contribuabilul iși mută reşedinţa din resortul percepției respective, impozitul devine imediat exigibil pen- tru totalitatea anului curent. 
Impozitul de faţă nu alcătuește, de asemenea, un impozit secret. Obiectul impozabil, — Sunt supuse acestui iinpozit veniturile nete cari provin din exploataţiunile agricole de orice fel, ca de pildă: exploataţiunile de pământ, pă- duri, vii, livezi, plantaţii, ferme, stâne, creștere de animale, grădini rurale și altele similare. 

| 
E vorba deci aci de un impozit așezat! hu pe economiile aGricultorilor, ci pe produsul culturii lor, chiar dacă nu a realizit nici un beneficiu. 
In adevăr, impozitul de faţă fiind aşezat pe un venit net prezumptiv mediu, lipsa. de câștig real dintr'un .an „poate. fi; compensată printr'ua.surplus. de câștig IA a, m Impozabilii. 1 Cine:este exploatant agricol 9; Netăgăduit, proprietarul care îşi cultivă singur moșia, proprietarul care şi-o cultivă prin intermediul altei persoane, și arendașul. Nu'sunţ, insă exploatanţi agricoli : proprietarul: care şi-a -arendat moşia, arendașul care a subarendat moșia. - iar +, AQine, este exploatant în caz când moșia este dață, în parte sau în total, în dijmă ? i -*Dijma fiind la. noi un mijloc de a exploată pământul, proprietarul sau arendașul care a dat în dijmă, o parte sau,tot pământul său,. e-un exploatant. Sătenii cari. au “luat, pământul în dijmă, vor tiece veniturile lor la Cedula E, adică la cedula venitu- rilor provenind din exploataţiunile necomerciale. :.,... î.î;. atei «i uIn:Cameru franceză, cu ocazia desbaterii "proiectului: lui Caillaux, acestă din urmă, Întrebat dacă arendașul care cultivă pământul ex metayage, este un exploatant, a.răspuus că acest arendaș este.un antreprenor sau negociant,. :care va fiimpus:la cedula:cea:mai apropiati: Starea de lucrări. dela noi: comândă o altă soluţie: care, 

. 4 

a. 

socotesc; este aceea'pe care âm: propus-o noi. : n i, "1. Zarzavagii, horticultotii, pepenieriștii, etc. sunt exploatanţi în sensul legii... i Cei ce Vând fructe, legume, flori, cumpărate, iar nu produse, iu sunt exploataţi, pentru că; ctimpără'spre ă revinde, Dacă cirievă vind& în parte produsă de'ale sale, în 'parteiproduse'cumpărate, va ivsbii să se făcă o'ventilaţie trecându-se la beneficiile agri- cole:câștigurile realizate din exploataţia' proprie şi la câștigurile comerciale, celelalte: î a Crâscătoria: de vite este expiies renţionătă de lege- ca alcătuind o “exploatâţiă agricolă ie cita i Dea „i EPA -::: Când însăipe lângă:5 exploataţie agricolă seva 'creă și o întreprindere destinată trănsforrhtirii produiseloi domeniului, câ de pildă: distilărie, fabrică de zahăr, moarii brănzărie, "lăptărie;vor' intră în :codula “agricolă” numai veniturile “proprii . zișe alo exp'oataţiunii și se vor trece la Cedula D sau E veniturile comerciale sau necomâr= ciale;'după'cuth actiil ps caro l face 'exploatantul este un act de comerţ satu un act civil. Regulele cu“privire'lă distirigerea'actelor de comerţ de cele civile vâr'luimină pe-judetători;! -.. ip te ina) 
ti-i Impozitul mu lovește:numai &xploatâţiunile agricole, dar și acele părţi” ale înot LE
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şiilor, cari “nu -numai că nu produce venituri, ci' necesită cheltueli, ca, dâ'pildă 
parcuri, grădini, ape, terenuri de agrement sau rezervate vânatului. . . :: -.: suit 

Vor fi multe chestiuni de fapt ce vor aveă să fie cercetate de către instanţe: şi 
sperăm că se va forină o jurisprudenţă repede. pentru detalii pe: cari nu le'putem 
prevede în întregime de pe acum; Mă voiu mărgini, deci, a spune că.pentru ca un 
teren să fie impus ca teren de "agrement, se cere "oarecare :amenajaire. - Rațiunea im- 
punerii terenurilor de agrement e simplă. Dacă pământurile cultivabile sunt ' taxate, 
ar constitui o nedreptate strigătoare exonerarea de impozit a pământurilor sustrase 
dela cultură, cu atât mai mult cu cât sustragerea dela cultură e impotriva interesu- 
lui gencral. De aceea impozitul pentru aceste terenuri trebue să fie -mai ridicăt. 
„Na supus acestui impozit expioatantul oricare i-ar fi naţionalitatea..Dacă un 
agent diplomatic ar aveă o întreprindere agricolă, după cum plăteşte foncieră, va 
plăti şi impozitul pe beneficiile agricole. a DN a 
- + Persoanele morale plătesc și ele impozitul nostru pentru moșiile ce cultivă..: :- 

Indiviziunile se vor consideră ca o unitate. Exploataţia, va fi supusă colectiv, 
'pe numele unuia dintre exploatanţi, cu adausul: Indiviziune. o 
- Proprietarul care îşi dă moşia în dijmă-va : plăti, după cele spuse mai sus, atât 
impozitul pe veniturile pământului neclădit, cât şi impozitul de faţă.:.. . | : 
„.*.. Impozitul este stabilit pe numele. exploatantului în fiecare comună pentru 
toate intreprinderile agricole ce are acolo, după întinderea ce au avut la 1 Aprilie 
a anului impunerii. . -: - a 

Venitul impozabil. — Venitul întreprinderilor agricole se determină prin apli- 
care de coeficienţi la valoarea locativii a proprietăţii funciare neclădite, aşa cum este 
„stabilită prin titlul 1 al prezentei. legi, o] e 

Coeficicnţii se fixează pe regiuni agricole, după natura culturii. Pentru între- 
„prinderile cari cuprind culturi, variate, fără ca una să poată fi considerată principală, 
se poate stabili un coeficient mediu unic pe regiuni: . zu 

„_ Coeficienţii se stabilesc de o cornisiune numită prin decret cegal, în urma .pro= 
punerii ministrului de finanţe. Ea va fi prezidată de directorul. contribuţiunilor di- 

.recte, și va cuprinde trei membri ai ministerului ' de finanţe, trei membri propuşi de 
ministerul de domenii, trei de centrala cooperativelor sătești și doi desemnaţi de 
Sindicatele - proprietarilor. In -caz - de paritate de voturi, vocea „preşedintelui 
e „preponderentă. Comisiunea va puteă face apel, la persoane. cu „competență 
technică; va: pute, delegă membri din sânul ei sau specialişti luaţi din afară, pentru 
„a culege informaţiuni la fața locului. : tit 

” Coeficienţii sunt aplicabili trei ani sau pe tot intervalul care separă două re- 
censăminte,. | | e e Es 

:., Pentru primul period coeficienţii vor fi cuprinși în următoarele limite: ă PNL : îi iai , o i aia e 4 pi „0.15—1 pentru pământuri arabile, curţi la clădiri rurale ; ae 
.Î—2 .» , livezi, grădini, pepiniere, pomicultură; pu n 
„î2—8 m terenuri de construcţie; PIC i 

3—4, „2 culturide zarzavat; 
parcuri și terenuri de agrement. * i 
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„Unei grădini lucrată în scop de negoţ i;se va aplică coeficienţii -l — ; -grăa 
dina întrebuințată nurmnai pentru flori de ornament va. fi socotită: :ţeren a, agre= 
ment și i.se va aplică'coeficienții 3—5.. ci i? 

Pe acelaș period pentru pădurile. exploatate de alţii, în “afară . de prcrietarul 
solului, venitul net al întreprinderilor agricole pe care-se aşează impozitul. de faţă 
va fi. obţinut: aplicându-se coeficientul 1 la preţul cu care pădurea a--fost luată în 
exploatare, cu condițiune ca: sinceritatea contractului să nu poată fi pusă în dis- 
cuţie. Pentru pădurile exploatăte direct de proprietar se va a aplică coeficienti 1 Ja 
prețul cu care s'ar:fi putut vinde spre tăiere; : ;.- 5 

Venitul! întreprinderilor; de păduri astfel determinat, se va stabili potrivit pro- 
-cedurii privitoare la schimbările de i impunere, prevăzute la: art.. 68 sau '79-:de sub 
titlul VIII al legii. - î:» aa ji 

Coeficienții sunt reduși cu jumătate pentru, anul: 1924192 2 Și pentră doi ani 
viitori cu un sfert pentru terenurile făcând parte din zona a devastată şi redate cul- 

“turii în urma războiului.) SE DE aa | 
Cât despre terenurile sterpe din c cauza operaţiunilor militare! necesitate de răsboi 

ele-sunt scutite de impozitul cedulei C trei ani dela promulg area prezentei legi. După ex- 
pirarea acestui-termen, dacă aceste pământuri nu au fost redate culturii, deși lucrul 
“ar fi fost posibil, ele vor fi supuse 'impozitului:de faţă calculat: pe venitul terenurilor 
similare. Dacă inăuntrul termenului de mai sus aceste terenuri au fost: redate tul- 
turii, ele vor beneficiă in primul an dela data repunerii în cultură de reducerea la 
jumătate a coeficienţilor ce le-ar trebui aplicaţi şi pentru doi ani „viitori „de redu- 
cerea cu un sfert :a coeficienţilor, cum s'a spus mai sus: * i: i 3 

Procedura. Deciziunea, cuprinzând regiunile agricole cu coeficienţii respecti, 
va fi publicată de ministerul de“ finanţe. ' i 

-: Impunerile vor fi stabilite de funcţionarii desemnaţi de art. 68, tari vor aplică 
a valoarea locativă a proprietăţii coeficienții aferenţi și vor afișă la uşa primăriei din 
“fiecare comună tabele cuprinzând numele contribuabililor şi sumele ce au de plătit 
pe baza impozitului defață. i aaa dă 

"+ Contiibuabilul poate face contestaţie la comisiunea. de impunere în terei de 
zece zile dela această afişare. ” = A i 

* Procedura privitoare la stabilirea impanerilor, idecata comisiunii de i itapuriere, 
apelul la comisia de apel, recuvsul inăintea Înaltei Curți de casaţie, secţia INI, pre: 
“cum Și” procedura: urmărită pentru! sporirea: 'sau micșorarea; impunerii, " bazată pe 
schimbăr.le intervenite în cursul perioadei impunerii, se “Vor ace potrivit dispozi- 
“țianilor cuprinse în titlul VIII al atestei legi. Di ii 

Impunerile rămân neschimbate în tot, cursul acestei perioade, dacă n “a intervenit 
o incepere sau o încetare de exploatare si sau “fapte motivând degre evarea pentru sarcini 
de familie. 

Modificările se fac nuimai “la inceputul anului Bnanciar, pe baza declaraţiei 
anuale prevăzute la titlul VIII. i - 

Nu se vor face degrevări decât dacă contribuabilul nu este supus impozitului 
progresiv pe venitul global și dacă dovedește că degrevări pentru sarcini de familie 
nu i-au fost acordate la o altă cedulă. In asemenea caz condiţiurile în cari degre- 
vările se fac sunt cele prevăzute la art. 7, alin. c, al acestei legi. 

 



iai a O TITLUL IV * | 

as Ri Impozitul pe veniturile intreprinderilor industriale şi comerciale 

Impozitul de. “faţă impreună. cu cel stabilit de titlul V e menit să alcătuească 
sistemul de impunere care va înlocui impozitul : patentelor. EI are anumite caracte- 

ristice, cari îl diferențiază de celelalte impozite cedulare. Astfel, baza veniturilor im- 
pozabile nu e în chip necesar anul care precede pe acela al impunerii; ea poate fi 

înlocuită prin aceea a exerciţiului comereial. De asemenea el are caracterul real al 

impozitului. funciar, pentrucă impozitul e stabilit pentru fiecare întreprindere din 

România la locul ei, Dar el are și un caracter persokal, în sensul că se centralizează 
totalul impozitelor datorite sub această cedulă la sediul direcţiunii intreprinderilor 
de acelaș fel sau, în lipsă, la locul principalei aşezări. Când deci domiciliul contri- 
buabilului se află aiurea decât la sediul direcţiei intreprinderilor, impunerea va aveă 
loc acolo și se va comunică la domiciliu pentru a fi trecută pe foaia venitului global 

cifra impunerii. Prin aceasta impozitul nostru are un caracter mai i puţin personal 

decât impozitul progresiv pe venitul global. 
” “ Impozitul pe beneficiile comerciale şi industriale, deşi e așezat pe venitul con- - 

tribuabililor, nu implică intotdeauna cercetarea directă a acestuia din urmă. In 

adevăr, el ppate fi calculat la alegerea interesatului, fi pe baza beneficiului efectiv, 
fie” riumai pe aceea a sumei afacerilor sale. -.. ” 

: Cota acestui impozit nu este intotdeauna aceea. Dacă pentru veniturile sub 

3, 000 de lei se admit scăderi, o suprataxă specială e adăugată veniturilor. cari i depă- 
şese anumite cifre. - 

i Cota impozițului de faţă fiind. deosebită de aceca: a impozitului stabilit la ti= 
tul V şi suprataxa art. 30 neaplicându-se decât veniturilor comerciale, distincția 
intre benefisiile comerciale și industriale pe de o parte și cele rezultând din profesiu- 

nile și 'ocupaţiunile necomerciale pe de alta, prezintă un mare interes. Legea nu „poate 

prevede toate speţele ce se pot prezentă. Tribunalele vor aveă şarcina să facă dis- 

tincţia, intre beneficiile comerciale. „Și necomerciale pe de o parte și cele comerciale şi 
. industriale pe de altă, parte. 

- „Va fi beneficiul comercial câştigul realizat de cineva. a în calitate de comerciant. | 

Acesta: e principiul. Cum nu e comerciant decât acel ce face din acte de comerţ pro- 
fesia lui. obișnuită, câștigurile provenind din acte de comerţ “pur accidentale, făcute 

de-un necomerciant,- vor fi trecute : la cedula E, iar nu la cedula D. Prezumpţia e
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caracterul civil al actului, comercialitatea e excepția. Regulele cuprinse în codul de comerț, luminate de o jurisprudență bine stabilită, ne vor dă răspunsul in caz de îndoeală. 

In afară de profesiunile a căror comercialitate e în afară de discuţiune, ca să curm eventuale controverse, semnalez că se vor impune la cedula de faţă, cu titlu de exemplu: câştigurile agenților de schimb, ale curtierilor de mărfuri, ale curtie- rilor maritimi, ale agenților de afaceri, ale persoanelor cari ţin biurouri de informa= țiuni, ale agenţiilor de publicitate, de pompe funebre, exploatanţi de manej, patro- nilor pescari, ete. 
| Dacă cuvântul comerț are o semnificare precisă, cuvântul „industrie“ n'are un sens juridic bine determinat. In regulă generală industria are drept obiect transfor- marea materiilor prime, realizată obișnuit prin mijloace mecanice. Astfel putem spune, că ceeace caracteriză veniturile industriale e faptul că principalul lor izvor e însăş transformarea materiei prime, pe când. veniturile comerciale trag izvorul lor din speculație. | Da Sa 

„ au toată lipsa da criteriu juridic mai lesne se va distinge în practică un indus- triaș de-un comerciant, decât un comerciant de un necomerciant. a „.. Voiu preciză.că în ce privește meseriașul, dacă nu are prăvălie. și dacă exercită ! în cameră pe risico-pericolul lui o industrie manuală, fie cu materii ce-i aparține, fie cu fasonul, el este industriaș; iar dacă are prăvălie unde primește comenzi, el devine comerciant, | a 
... Pentrucă veniturile cedulelor D și E sunt cele mai greu de stabilit, am socotit . necesar pentru a nu lăsă fiscul dezarmat, să admitem venituri prezumptive minimale sub cari nu.se poate face impunerea. Ele vor fi cele obținute prin aplicarea coefi- cienților din tabela de sub art. 31, care astfel dă nu numai mijlocul de -impunerea. pentru întreprinderile comerciale şi industriale începute în cursul anului financiar, dar şi un minimum obligator de impunere in toate cazurile, . | . Impozabilii, sunt supuși impozitului de față toţi negustorii şi industriașii cari au realizat venituri în timpul anului care precede pe acel al impunerii, şi continuă exercitarea activităţiilnr în cursul anului impunerii, precum și toți negustorii și indus- triaşii. cari işi încep activitatea în cursul anului financiar. Prin urmare, dacă negus. . torul sau industriașul este decedat la 4 Aprilie al anului impunerii, impozitul nostru nu:mai va. fi datorit, căci el sa plătit dela inceputul întreprinderii până la sfârşitul ei. „Dacă contribuabilul e o persoană fizică, impozitul se va stabili pe numele ei,. Dacă bărbatul şi femeea exercită în mod conjunct acelaş negoț, se va face o sin- gură impunere cedulară pe numele bărbatului, iar dacă ambii soți exercită co- merţuri deosebite, impunerea cedulară va fi făcută pe numele fiecăruia în parte. Dacă contribuabilul e o societate se impun următoarele distincțiuni: 

a) Dacă e vorba de o societate în nume colectiv, sau în comandită, impozitul se stabilește pe numele rațiunii sociale,. iar nu--pe numele fiecărui membru în! parte. Comanditarii vor fi impuși la cedula impozitului pe veniturile capitalurilor mobiliare. Dar, cu privire la impozitul progresiv. pe venitul global, fiecare membru în. societate în nume colectiv sau. în comandită, precum și comanditarul,. va, trece.
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veniturile „trasa din intreprinderile: gomerciale şi industriale în suma totală fă ve- 
niturilor (v. art. 58); 2 îi tepe e Sri e 
„*.b) Dacă e vorba de:6'societate'anonimă, 'ea-'va fi impusă la cedula de faţă 'pen- 
tru beneficiul ei, cuprinzând: dividendele distribuite, rezervele ce! trec” peste limitele 
de 5 şi 10 la sută asupra capitalului, conform 'art. 23, sub orice denuinire ar fi ele tre- 
cute în bilanţ sumele luate din beneficiu spre investiri în imobile și altele, tantie- 
mele date membrilor consiliului :de administraţie, gratificaţiile 'neobligatorii :şi,: în 
definitiv, orice alte sume afară de amortizările prevăzute da lege, n, cit 
„i: Deosebit, acţionarii vor fi impușşi la cedulă G pentru dividendele primite, iar 
membrii consiliului de administraţie la aceeaş cedulă “pentru 'tantiemele distribuite; 
Atât acţionarii, cat și membrii, urmând a fi impuşi la venitul “global cu sumele ii 
puse la:cedula G, societatea nu mai este impusă la venitul global pentru dividende și 
tantieme... .-- n: PR . pr j i T Ă « î: . PN PI RI PR a a : 

ei pi 

pes 
i pt 

In ce priveşte insă rezervele depăşind 5 sau 10 la sută, cum și orice alte suine 
luate din beneficiu ce nu sunt “distribuite, întrucât ele'nu pot fi impuse pe' numele 
acţionarilor, vor fi impuse la impozitul pe-venitul global pe numele: societăţii. Tioatb 
aceste sume; aparținând insă colectivității acţionarilor, -ele nu pot fi impusc cu cota 
progresivă, :prevăzută. pentra. impunerile individuale; de':aceea, prin “art. 64,'%'au | 
stabilit cote speciale și mai ușoare pentru-această impunere. * i îi; ni tit cu 
> Rezervele până la:5 sau '10 -la sută 'rămân defiriitiv 'scultite pentru'sociătate, 
Când ele insă se vor distribui! acționărilor, aceştia vor.fi impuși la cedula' G,'rie'mai 
existând motivul de:scutire, întrucât rezervele au ieşit din :patrimoniul' societăţii; 
Ce'e peste:5—10 la suti. şi toate celelalte sume impuse la "venitul globă! pe seama 
societăţii nu se vor mai impune la: acţionari când vor: fi distribuite nici la: cedula G; 
nici:la venitul global, .; n e ie 

Pentru a clarifică chest'unea:impunerii venitului societăților; dăm mai. jos:un 
exemp'u''de impunere al unci'societăţi:având. un venit net, după-bilănţ, de 1:000.000 
şi distribuit.în inodul mai jos specificat: -. Ec ae ati Si 

  
  

  

| , EXEMPLU, Da: ie i îi 2 în îi A ia 

pm, „de impunere al. unei.societăți pe acţiuni,. .. ...:; 

NI TIN a ie o Aa __| Imounerea la societate (ori acţionari) e i: 
pi. “VENITUL:NET.: e Îi MR a _ Ea it id, Î pr ii ” i - a. 

Cedula D. Cedula F, Cedula 6. | Impozitai pe |  OBSERVAȚILAL 
ŞI REPARTIZAREA LUI Venitul cspita- 

Comerţ, Salariu, lutui inubiliar. venitul giohal. 
Venitul impus | Venitul impus Venitul î „pus || Venitul împr-s 
  

100.000 rezervă 5—100/,....... — — | 100.000 îi (la acţionari) 
(la distriburre 
la acţ ouari) 

50.000 amortizare... 
200.000 rezervă peste 5—10%, .. 200.000 — 200.000 cu cote speciale 

  
100.000 investiţii (la capital) ..,. 100.090] — — 100.000 idem 50.000 gratificaţii neobligatorii . 50.000! 50.000 — la funcţionari) 

[a fancţionari) 
100.000 tantieme .......,..... 100.000 — 100.000 , | la membrii) 

(la menib ii) N 
400.000 dividende........,.. .. 400.000 — 400.000 | (la acţionari) 

1.000.000”            
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-z: Deci, societatea plăteşte anual 135.000 ; acţionarii. 60.000 la cadula G, ȘI calcu- 
lând impozitul datorit de ei pe venitul global cu 8 0], 32.00, drept impozit: pe venit. 
-:-. In tot Statul percepe dela'societate şi dela acționari din: menţionatul beneficiu 
suma de 227.000 lei. Pa a e a a a a 
- 3 Rămâne a justifică impunerea acţionarilor la:cedula G pentru . sumele distri=, 
buite și a societăţilor la venitul global pentru cele nedistribuite, chestiune care: 
şi-ar. aveă locul la titlurile VII Și VIII; însă, fiindcă tratăm aci materia impunerii .so- 
cietăților, o voiu expune în întregime. ;:.. : că 
.;*- Societăţile au personalitatea distinctă, de aceea a acţionarilor, nu- 'numai din 
punctul de vedere juridic, dar şi din punctul de vedere economic, els fiid un element 
activ, iar acţionarii putând fi consideraţi ca un element pasiv. Aceştia nu pot fi asi-. 
milaţi decât celor ce plasează un capital din care. trag uri. venit . fără - muncă, 
iar nu comerciantului care, pe lângă capitalul pus într'o exploatare, trage. pririci-. 
palul său venit impozabil din munca sa.- |. e] 
-.. Aşa dar, urmând principiile generale, c€ formează baza fundamentală care ne-a 
condus în alcătuirea acestui proiect de lege, acţionarii trebuie să suporte impozitul 
cedulei G şi, ca consecinţă, aceste venituri intervin în calcul la impunerea venitului: 

„lor global, iar societatea nu mai are a suportă acest impozit decât, pentru rezervele 
nedistribuite, cari nu se bucură de scutire. . . data 

Obiecţiunea ce s'ar puteă aduce că, prin aplicarea strictă a principiilor, socie- 
țățile ar suportă impozite mai-grele, prin faptul că: se impun iacţionarii la: cedulu G 
și la venitul global, e neintemeiată, pentrucă în definitiv, dacă sccietățile pe acţiuni, 
cari se bucură de numeroase avantagii de exploatare asupra . întreprinderilor parti- 
culare ar fi supuse la un impozit, progresiv. pe venitul global, natural ea ar fi ca ele 
să plătească în mod progresiv mult mai mult ca particularii, pe câtă: yreme însă . 
acționarii plătesc acest - impozit cu cote mult mai mici; e e 
Lu „ Astăzi, 'de altfel, și în vechiul regat Și în nouile teritorii, regimul impunerii so- cietăţilor e mai aspru decât acel al comercianților. particulari. A. scuti _dar.pe acțio= nari de impozitul cedulei G, ar însemnă să inaugurăm un regim nou, acela de a trată societăţile mult mai bine decât pe-comercianții particulari. 
____ Ca să se înțeleagă nai bine regimul "actual, dăm aci un exemplu comparativ de impunerea unei societăți după legeă tn vigoare în vechiul regat, pentru un bene- 
ficiu net de un milion, repartizat în modul prevăzut în exemplul precedent, faţă de
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o intreprindere. părticulară similară, având aceleaşi. beneficii la. 0 o ci itră de : afaceri de 

  

  

  

  

          

3.000. 000. dei RO ea: - E a , CI că E 

IMPUNEREA. |: IMPUNEREA 
a A societăţii având | întreprinderii 

” 1.000.000 lei, -| particulare cu | | 
| , "beneficiu net: “| acelaş beneficiu” 

i Tei ei __| 

| “Patent fă: ia i: a ta | 0 42200[ 4.200]: 
Zecimi de percepere ........... ee ee a 600 „7... 600]. 

:|:. Patentă proporţională la: beneficiul de 1; +000, 000, scăzând lei Lao va 
„-:z_ 100.000 amortizment . -. cs... 109]. 90,000 cativa de 5.000) .. 

„| 'Zecimi de percepere . .'. „| 45.000, 2500] . 
„. Patenta complimentară la o cifră da. afaceri de 5.000. 000 lei î- 19 000 

i îi (dela 1910) ca a Meat [N 
Zecimi de percepere DRE ii ac e a ir ne Mi ii „2: 9.500] = 

i 196.800 „ana, 

De altiăl, dată: prin pliată sirictă a priocipiilor, sociătăţile ar “aveă un desa 
vantaj faţă de intreprinderile simil.re, ele au în schimb „marele avantaj care le dă 
forța lor asupra altor întreprinderi, şi anume ace'a dea formă i rezerve, care în parte. 
sunt cu totul scutite de orice impozit actual, iar în parte sunt impuse la venitul glo-= 
Bal cu cote iai reduse, aceste cote fiind âstlel calculate ca ele să nu întreacă. impo- 
zitul ce ar fi plătit de acționari individual, atât la cedula G, cât şi la venitul global ie 
ci din contră Să constitue un avantaj pentru societate, - 

“Apoi nu Sar înţelege pentru ce capitalul investit în pământ să plătească im- 
pozit pă. valoarea locativă, la cedula A, și impozit pe . fructificarea lui la cedula C, 
cum și impozit pe venitul global, iar. capitalul investit într?o societate pe. acţiuni; 

LĂ 

unde pătrâneţea şi moartea nu influențează rentabilitatea, care e din potrivă mai | 

vidend, sau numai un impozit pe fructificarea lui de societate, iar impozit. pe venit 
global numai în chip redus şi anume pentru partea nedistribuită acţionarilor. 

: De,alttel, în alte ţări, ca de pildă, Franţa, chestiunea. e  tranșată Şi nici. nu. se 
mai i discuţă.. IN E e 

- Prio proiectul ce prezint, fără a ne depărtă de principiile mai sus expuse, , tindera 
la i întărirea tururor întreprinăerilor făcute prin . societăţi anonime, încurajând for- 
marea;.de rezerve puternice, atât prin scutirea lor, chiar şi atunci. când ele au trecut 
de jumătatea capitalului, cât şi ptin taxarea celor nescutite cu cote raduse. 

“Natural, că dacă o societate ajunge la o prosperitate” atât de mare că realizează 
anual beneficii mult mai mari decât capitalul, cum se intâmplă cu unele din ele, nici 
un scrupul nu nemai poate opri a împinge cota de impunere a rezervelor până la 
30.la. sută; Invers, dacă beneficiile sunt: mici, rezervele vor fi impuse cu o cotă foar te. 
redusă, care se aproprie de scutire, a a i sale
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„ti c) Societăţile: cooperâtive:sunt impuse; lă-cedila de faţă” ca 'oricare altă: .socie-: tate. Numai pentru băncile populare, cooperativele sătești, cooperativele populare! orăşănești, cooperativele de meseriași și muncitori din oraşe, precum și pentru so- cietăţile: comunale. pentru construirea de locuinţe ieftene, e acordată o re jucere la jumătâtea “impozitului, cu condițiunea ca operațiunile lor să se limiteze la membrii acestei societăţi; „i 
RE d):In-ceeâce priveşte. societăţile pentru exploatarea apelor minerale ale Sta- tului, :menţionăte în legea din 18 Aprilie 1909, ele: rămân scutite de “impozitul prezentei cedule::până la implinirea, termenului de scutire de zece ani.'dela înce- percă exploataţiunii, potrivit acelei legi.. . ae i SI Când intreprinderea alcătiește o simplă - indiviziune, impunerea se. va stabili la: lOcul exploataţiunii; pe numele persoanei, care :de fapt “exercită comerțul sau industria, cu menţiunea : indiviziune, : 0: Di i CS „ “iNetăgăduit că exploataţiunile comerciale şi industriale, chiar când se fac de Stat, jndej și Gomună, sunt supuse impozitului de, faţă. | pi i TATE 26 indică I6cul unde impozitul de față e stabilit. Dacă sediul principal e în străinătate, impozitul nostru va fi stabilit la sediul cel 'mai important dia România. Pentru profesiunile ambulante, locul de impunere va fi deobște domiciliul său reședința contribuabilului, e a 

„„ Cota” impozitului: Ea e de 12 o. Pentiu cei ce fac însă operațiuni de bancă, scont sau împrumut, cota e de î4 9. i a i N Ta adevăr, cei ce placează 'bani că debândă plătesc 15% A fi lăsat cota de'12%/, pentru cei ce fas profesiunea lor din ' asemena operaţii, va fi insemnăt să ispitim pe aceşti contribuabili să treacă dela cedula G la cedula D. Ai f impus tot cu 15%, ar fi însemnat să nu facem nici o deosebire îatre un venit al căpitalulni pur și un venit mixt e aaa 
“* Cota de 14%, r&prezintă tranzacţia între aceste două idei. Bineînţeles că la cedula G, contribuabilii aceştia nu vor mai fi impușşi. a a 0 Cata de 44: la sută' nu se -puteă însă aplică societăților: pe acţiuni, dat fina. că acolo, pe lângă impozitul cedulei D plătit de societate, acţionarii: plătesc ei impozitul cedulei G..: - a . : . , ae - LI . | o i Da 

Deosebirea întte” impunerea: comercianților. obișnuiți și bancheri există şi azi; deci-aplicarea de cote diferite, după cum e vorba de unii sau'de “alţii, nu-e o inovaţie. Obiectul impozabil. Impozitul nostru poartă asupra veniturilor nete rezul- tând din: întreprinderile comertiale, industriale și miniere, realizate în: anul: pre- cedent;-sau în perioada celor 12 luni 'cari preced ultimul bilanţ. -. 2 i: ;5- Cum “rain “puteă şti Care e -venitul ânului în curs, până-ce anul nu se scurge: întreg, a trebuit să. presupunem că venitul anului în curs e. egal 'cu venitul rea- lizat în. perioada. anului ;precedent, sau a celor:19, luni cari au “precedat ultimul bilanţ, atunci când. această -perioadă nu coincide cu anul civil. - ae ; «Ce se întâmplă însă, dacă în anul precedent impunerii contribuabilul a exer- citat o întreprindere comercială sau induştiială pe.un timp.inferior unui an? Legea face o distincţiune. Si aa Sa
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-*" Dacă activitatea comercială sau industrială: a! durat măi nâult: decât trei: luni, 
venitul anului precedent, ca bază de impunere pentru anul în curs;:se 'calculează ia-: 
portându-se la 'un an beheficiul realizat în cursul lunilor: cât-a durat întreprihderea, 

- -Dar dacă durata întreprinderii industriale sau comerciale din anul precâdent: e; 
inferioară la trei luni, sau dacă ea lipseşte cu totul,: ciim' ss: va calculă :venitiăl pe: 
câre se așează impozitul? aa it 

“Dacă am fi repurtat la un an beneficiile realizate intro perioadă inferioară de 
trei lăni, am fi ajuns la o apreciere cu totul arbitrară, timpul “fiind prea scurt pântia! 
a se stabiliză câștigul. In orice caz ar fi trebuit, în cazul când întreprinderea comer=: 
cială sau industrială îricepe în cursul anului financiar, să'nu se perceapă nici un im- 
pozit, pentrucă venitul anului precedent n'a existat. Această ultimă soluțiune nu' 
puteă fi admisă de noi, fără a nu vedeă scăpate dela impozit anumite: beneficii, cari: 
ar fi putut'să nu lase urme în anul viitor, dacă întreprinderea: ar fi incstât înaintea: 
inceperii lui. Pentru a curmă dificultăţile în asemenea. caz, ain crezut nemarit să sia: 
bilim un venit net prezumptiv, aplicând, la valoarea locaţiunii a stabilimentelor, coe- 
ficienţi diverşi, după cum e vorba de venituri din comerț sau industrie şi după dis-i 
tincţiunile trase din importanţa câştigurilor şi importanța cântrelor în cari ele'au fost. 
realizate, tă tii 

Tot aceşti coeficienţi. ne vor dă, în caz de îndoială, beneficiile minimale sub cari! 
contribuabilul nu poate fi în nici un caz, impus. A a ie 
„Impozitul se datorește din luna când se începe exercitărea comerţului sau in- 

dustriei ; ca o consecinţă logică urmează a se ridică din luna când a încetat. In ce 
priveşte însi suprataxa prevăzută de ârt. 30, aceasta se datorește şi după incetarea! 
întreprinderii, dat fiind că e aşezată pe suma afacerilor, care nu se poate stabili decât 
după încetare, E i a a 

„ Venitul net se determină în două chipuri: fie deducându-se din venitul brut 
Scăderile prevăzute la art. 23, fie aplicându:se, potrivit art, 26, sumei afacerilor. 
anume coeficienţi. o e aie 

In primul caz scăderile dela art. 23 se justifică dela sine... ,,.. N 
„„. Scăderea arenzei sau: chiriei imobilelor ocupate pentru „trebuinţele intreprinde-, 
rilor comerciale și industriale, dacă exploatantul e proprietarul lor, e logică. Dacă nu 
S'ar face, imobilul ar fi impus de:două ori, la cedula funciară A sau :B şi la „cedula D. 

“Amortizările de cari se :vorbeşte în alin. f al art, 23 sunt :referitoare. numai la 
instalaţiunile cu ca'acter mobiliar, amortizările materialelor și instalaţiunilor :cu: 
caracter imobiliar intrând în calculul venitului net al imobilelor, A o permite și la 
cedula de faţă, ar însemnă a o permite de două ori. Nu se scad decât ;amortizările: 
aferente anului impunerii, nu şi amortizările anilor precedenţi, chiar dacă ele nu ar 
fi fost efectuate la epoca normală. Nu se poate în principiu consideră . ca amortizare 
decât cea corespunzătoare unei 'de precieri efective și actuale. Proviziunile constituite 
pentru a face faţă unor riscuri 'sau deprecieri eventuale, sunt . beneficii mele: puse.la, 
rezervă, nu la amortizare. Amortizarea se concepe numai pentru valorile susceptibiie 
de 'pieire, : ceeace în genere e cazul numai pentru. valorile corporale. “Valoarea sunui
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fond de:comerţ, ca și văloarea titlurilor mobiliare de verice fel. nu vor. fi: deci suscep- 
tibile de amortizare. : - i . NE E pa pe 
“i Alin. b al art. 23 autoriză scăderea dobânzilor capitalurilor împrumutate între- 

prinderilor, dacă personalitatea acestora e distinctă de aceea a'exploataritului. In 
adevăr, dobânzile capitalurilor angajate de însiș exploatantul: nu se pot scădea, 
pentrucă ele constitue remuneraţia acestor capitaluri și intră în beneficiile afacerii. 

7 Scăderile dela alin. c cuprind; lefurile,. salariile, retribuţiunile. amploiaţilor în 
bani și în natură, chiar acele :vărsate sub formă de participare la. beneficii, cu: exclu-. 
derea însă a gratificărilor neobişnuite. -. N . Pe 

; Dacă femeea. sau copilul negustorului sau indurtriașului implinește efectiv. o ade-= 
vărată sarcină, pentru:care, în lipsa. lor, ar trebui să fie întrebuințată o altă persoană, .. 
salariul lor va trebui dedus, chiar dacă nu-l primesc. . Bine : înțeles, e vorba aci de 
servicii certe, nu de o colaborare neprecisă pe. care şi-o pot dă; la. un moment, 
unii altora, membrii unei familii. za, Pa aa . 
2» Asigurările de cari vorbeşte alin. e sunt cele aferente exerciţiului profesiunii sau : 

industriei şi ele nu vor fi deduse decât dacă nu au fost -deja sctizute la altă cedulă.; 
Astfel de: asigurări sunt: asigurările contra incendiului, aşigurarea. mărfurilor și.a; 
imobilelor, asigurarea contra accidentelor de muncă, a riscurilor maritime și de răsboi. 
afară de cazul când contribuabilul e propriul hui asigurător și. când primele alcăluese 

” PeA 
4 

ca .. 

pur și simpla rezerve. E at 
-:£ Cheltuelile generale diverse cuprind  cheltuelile de biurou, de călătorie, de.inca- 

sare de creanţe. Comisiunile vor fi însă foarte circumspecte în aprecierea lor, pentru: 
ca nu cuumya o parte din veniturile coznerciale și industriale să șcape, impunerii sub” acest pretext, ez a Dimpotrivă nu se scad și intră în venitul impozabil următoarele cheltueli . cu 
titlu, de exemplu: O em 
„-;,a) Preluările efectuate de exploatant sau asociaţii. lui 'ca reriunerarâa 
lor, Sau pentru cheltuelile caselor lor; Te i Aa 

b) Tantiemele alocate administratorilor unei societăţi anonime; o 
„_€) Smele afectate constituirii “de rezerve” peste 10 /,“dini beneficiul net, atunci 

când rezervele 'nu' au atins încă jumătate din capital, și 5 "Jo după ce această: limită 

“muncii 

a: fost atinsă. - - RE - a E : a 
-- 4) Sumele vărsate de exploatant lă operele debinefacere; -î ii > 
:. e) Sumele cheltuite pentru a dă o. plus "valoare “utilujulăi -'sau'. cele “afectate 

p-- par , . . . o. întinderii întreprinderii. îi ea, i 
“! " Al'doilea mod prin cară'legea perriite coiitribuabiluluiisă calculeze venitul net. 
impozabil - constă în “aplicarea 'de coeficienți speciali” sumei'ăfacărilor. Acesta: 6 un 
inijloc artificial la care nu am recurs decât pentru â împiedică, la începutul: reformei: 
ndasire fiscale şi atâta timp cât va fi necesar pentru ca normele de . purtare impuse: 
de vremuril noui'să se-generalizeze, fiecăturile dintre fisc şi contribuăbil. Bine înţeles!. 
a trebuit să lirhitără acest mijloc de calcul al: venitului prezumptiv : opțiunea de &. 
declară, fie venitul net, fie suma afacerilor, nu & acordată contribiiabililor obligaţi săzși 
piblice:bilanţul, mici âtelor cari fac afateri. de bancă; scont:săi schimb, “A „Acordă:
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acestora. din -urmă dreptul-de a :nu.declară veniturile .lor reale, ar:.fi. însemnat să 
lăsăm:zbeneficii .certe. și publice. nețaxate, ceeace e contrariu, spirițului. :de . dreptate 
icare.stă-la baza reformei celei noui. Art, 27 definește în detaliu -în, ce. consistă suma- 
afacerilor, : : Bine: ânţeles .că, atunci când venitul; «impozabil, se. stabilește:- prin, coafi 
cienţi nu “se.mai fac. scăderile: art. 23.: .. ..-- ra a ra 

«a:tCum-nu sar fi-putut; obține câștigul probabil. realizat de. contribuabil prin 

nplicatea, unui coeficient, unic, dat fiind că el e în raport strâns cu. suma. afacerilor 
şi cu natura întreprinderii, dat fiind mai ales că. coeficienţii fixaţi la început. sunt 

destinaţi-să 'se depărteze din ce în ce de'realitate, am “socotit .că nu putem obține 

imlădierea necesară sistemului, decât fixând coeficienţi “multipli variabili în- timp și 

“făcând! dovada numai până la proba contrarie, O :comisiune. numită '.prin decret- 

egal -de-ministerul de. finanţe şi alcătuită potrivit art. 28, fixează coeficienţii în fie- 
care an' dela 1—15 Ianuarie: Ea poate fixă . în fiecare categorie un coeficient unic, 

“șai-un coeficient maxim și minim, Gu: dreptul pentru fisc,, în acest din urmă caz, 
de a alege unul intermediar. a 

Cum, suma: afacerilor definită. chiar cu gpreciziune în art. 27 poale să mau cadreze 

stotăăcuna. cu realitatea, 0Șa cum. ea. se relevă treptat prin cer ințele praclice, comi- 

siumea :poate să defi inească, și ea-suma' afacer ilor pentru acele categorii . de. întreprin- 

«deri, cţirora multiplele, definiţii legale nu ar. conveni. : Li: at ii 

Datoria comisiunii în stabilirea coeficienţilor e să ție seamă nu numai de im= 
poxtanţa. afacerilor, dar şi de. toate elementele de- natură a. degajă „productivitatea 

mai ales cu privire la industrii. Comişiunea va 'studiă condiţiunile proprii ale fiecărei 

«naturi de industrie, va: recurge în caz de trebuiuţă la avizul persoanelor, competente, 
ea va determină astfel factorii de natură a , influenţă raportul existent intre suma 

“Afacerilor, și: beneficiul. net...  :.-: . „ . m aa 

. In rezumat, sistemul legii de faţă e intemeiat, nu pe un indiciu unic, ci pe 
toate, indiciile: ce specialişti! vor, crede că trebuie să le luăm în considerare. . RE 

Odată coeficientul stabilit, atât fiscul, cât şi contribuabilul sunt : liberi : să! 1 do- 

-vedească că el e superior, sau inferior beneficiului lor real, bine: el, adăugând 
„fiecare toate dovezile: în sprijinul cererii sale; ti pl pda e 

; Opţiunea: e-.dată.- contribuabilului în fiecare « an, „dar. contr ariau,. cu ceeace. se 
diite în sistemul. francez, odată, opțiunea exercitată cu privire la calculul venitului 

;cedular, ea;nu. mai poate fi schimbată pentru impunerea .pe venitul global: .Contri= 
:buabilu]. e legat. pentr stabilirea, acestui din-urmă impozit de felul, în : care a înţeleș 
să :fie calculate veniturile rezultând din : întreprinderile. comerciale, - Şi industriale. 

„Stabilirea, venitului impozabil.; Fie că impozitul e-aşezat pe; beneficiul real, 

fe că.el:e. aşezat „pe,'suma afacerilor, 'contribuabilul e dator, în termenul. fixat ul- 

-terior-prin. decretul de. promulgare d legii și în .termenul de o: lună dela inceputul 
„fiecărui: :an:calendațistie pe:viitor, să facă o o; declaraţie percepției respective. .==..:. » 

Când contribuabilul declară cifraiefectivă. a.veniturilor :nete. comerciale Şi: in= 
sdustriale; realizațe:el' trebuie; să-și sprijine . declaraţia cu toate justificările - necesare. 
«Fiscule&;:de aitfel,: în: drepţ sărpeară toate dovezile, precum: comunicarea, registrelor 

„ ținute conform codului de, comerţ; a-actelor, ăjutătoare, a; vericăruj: salt: registru, ar
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fine“coitiibuabilul şi a coitestă” siniceritaitea” comunicărilor ce i se fac. 'In nici-un “caz “rezultatul bilanţului. nu se poale impune. fiscului. Bilanţul nu corespunde no- țiunii teoretice de. venit. EL dă diferența între activ şi pasiv, nu. între venituri și -ckeltueli. EI constitue 'în realitate o lichidare fictivă a întreprinderii și ține în soco- teală toate elementele privitoare la capital -şi” venit,: fără distincțiune de dată. EI 'poate': dar indică o pagubă atunci când anul 'privit' în el insuş a produs un bene= ficiu, şi în âceastă:privință nu mai vorbim de toată ingeniozitatea cunoscută, datorită “căreia! dese ori- un bilanţ poate să ascundă realitatea, i ci! “Piscul poate dar discută nu numai cifrele, dar şi diversele imputaţiuni, - * î- +: Gând' contribuabilul Sa mărginit să declare 'suma afacerilor, fiscul păstrează toate aceste'drepturi, însă investigaţiunile sale cu privire la comunicarea registrelor şi justificările ce contribuabilul e obligat a-i aduce, se restrâng Ia controlul sumei globale declarăte. Desigur că în practică: contribuabilul va aveă interes să prezinte nesilit şi 'celelalte registre, pentru ca calculul înterheiat numai pe suma afacerilor să nu-i fie potrivnic. 
3 o "7: In eseace: privește - termeriul 'declaraţiunii pentru contribuabilul care întocmeşte bilanţul, “el '“-poate fi prelungit, după cererea ce ar face, până la 4 Aprilie. In adevăr, facerea -- bilanţului „necesită: timp și a! expune pe contribuabilul care lucrează bilanţul și nu l-a terminat pâriă la 4 Fevruarie al anului financiar. la toate consecinţele lipsei. de declaraţie, ar fi nedrept. a . „3% Fiscul în posesiunea declaraţiei o verifică și poate cere lămuriri contribuabilului, 'care e dator 5ă răspundă în termen de 10 zile i e «3 > Toate regulele privitoare la declaraţii și impuneri, la drepturile fiscului de a culege informaţiile: de cari are nevoie, de a rectifică declaraţiile, în caz când 1e soco- tesc inexacte, de a contestă sinceritatea comunicărilor ce i se fac, la contestaţii, la “judecată înaintea comisiunii de impunere, la judecata înaintea comisiunii de apel, a Inaltei Curți de casaţie şi la' modificarea bazelor impunerii înăuntrul anului financiat, sunt cele cuprinse în tiilul VIII al legii. ': - So a Cota impozitului. Impozitul de față este de 12%, din veniturile .nete ale întreprinderilor comerciale, industriale și miniere, determinate cum sa spus mai sus. Pentru ca :proporționalitătea, „care e regulă în materia impozitelor * cedulare, -să nu apără:cu desăvârşire nedreaptă pentru veniturile mici, art.: 25. dispune ca până la 3.000'delei venitul hât rezultând din întreprinderile industriale şi comerciale, care nu depășește 12:000 de lei, să fie socotit pe jumătate. EL trebuie să fia socotit numai pentru uh'sfert; când de asenienea venitul cedular integral nu depășește: 12.000 de lei, pentru anumite persoang cari apar cu deosebire "interesante, precuin : mese ridșii,:văduvele, negustorii ambulănți, pescarii, sub condiţiunile prevăzute:în art. 28. Astfel când beneficiul nu depășește 12.000 de lei, cum primele 3.000 de lei se .cal- culează -pe jumătate, impozitul va fi de 180 lei, iar pentru restul de 9.000 de lei, de 1.080 delei. In total se va iplăti 1.260 de lei, e îi Cota :de 12%, e 0 cotă intermediară între . venitul capitalului pur dela cedula 'A'şi B, care e de 15%, şi cel al muncii, care după cum alcătuește o profesie, sau o funcţie, “e stabilit la: 10%, sau la 6%),,'cum vom: veqeă, i... ii
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Proporţionalitatea ar fi de asemenea nedreaptă dacă nu am suprataxă venitu- 
rile urcate, Art. 30 prevede în consecință o suprataxă și anume: 2%, pentru frac- țiunea sumei de afaceri cuprinsă între 500.000 de lei şi un milion, sporită cu 
1 99 pentru fiecare creştere de un milion. 

Trebuie să fie bine înţeles caracterul ce această suprataxă are in mintea noastră. Za e un compliment al impozitului cedular pe veniturile întreprind+rilor comerciale 
și industriale, independent de impozitul general pe venit și de cel de 1 %. pe cifra 
afacerilor, instituit prin lege specială. 

Nimic mai drept decât să percepem un impozit mai mare pe întreprinderile ale 
căror venituri sunt importante, decât acel.-perceput dela întreprinderile cu venituri - 
mai mici. In loc.să adăugăm o cotă suplimentară, la cota de 12 %o,:cu incepere dela o anume categorie de venituri, ari zis că aceste din urmă venituri vor plăti o taxă de. atâta: lă 'mie':asupra suraci afacerilor. In consecință, contribuabilii, ia: căz când “optează; potrivit:art. 26, pentru. declaraţia veniturilor reale:nete realizate din între- -prinderile comerciale, vor 'trebui să adauge și sumă afacerilor, pentru că:să se:poată percepe aşupra ei impozitul complimentar, i ete ai at feri rit  Ta-Franţa această impunere specială se aplică numai-mmariloi magazine, cari-tau ca obiect principal vânzarea în detaliu a alimientelor:și a rnărfurilor:;Restricţiă legii 
franceze ni: e de adrhis şi de aceea am întins suprataxa. tuturor intreprinderilor co- „merciale, ale căror.venituri sunt superioare cifrelor indicate. Am :scutit de: suprataxă Veniturile industriei, pentru-â-i:veni-în: ajutor. i; i ii i zeii a. . Paă îi Piti 

5 i Când o întreprindere are, mai.multe sucursale, :suma-:globală a afacerilor -aste totalul sumei afacerilor a fiecărei sucursale în parte şi pe sumă globală» se: impune suprataxa., .. - ta , , A AR 
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„7. Impozitul pe veniturile din profesiunile' și ocupațiunile necomerciale * Pa -, ca Ada ID etnia 
: "a Impozabilii, Sunt supuse impozitului de faţă, toate persoanele cari trag vreun 
venit din profesiuni, exploaţaţiuni, sau- ocupaţiuni, cari n'au caracterul comercial 
sau industrial, precum și toate veniturile cari, pentru un cuvânt sau.altul, nu sunt 
supuse unui alt impozit cedular. Cedula noastră E e dar cedula sweepinga, cedula 
„mățură, care strânge toate veniturile necuprinse în celelalte compartimente .ală legii. 
Vor fi dar supuse impozitului de faţă: +: Pa 
0) Profesiunile liberale. Cităm ca - exemplu de contribuabili, intrând în această 

categorie : advocaţii, 'doctorii, dentiștii, veterinarii, moașele, architecţii, inginerii, 
directorii de pensioane, profesorii, artiștii lirici sau dramatici, pictorii; sculptorii, 
artiştii gravori, prin deosebire de comercianții gravori, muzicanţii, oamenii de litere, 
publiciştii, etc,, etc.; . PS CR O N TI a Ar 

b) Ocupaţiunile necomereiale. Citim ca exemplu : experţii, translatorii inainteă 
autorităţilor publice, arbitrii, siridicii falimentului, administratorii: judiciari, lichida- 
torii, membrii în consiliile de administraţie pentru jetoanele de prezenţă ce iau; tan- 
tiemele plătind 15 /,, ele intrând în cedula C; - a Ge asi 

c) Exploatațiuni lucrative. Textul vizează ocupaţiunile sau “profăsiiinil& neim- 
puse la altă cedulă, fâcute întrun scop lucrativ şi prezentând o oarecare continuitate 
a faptelor lor constitutive. Astfel : persoanele cari subinchiriază sau subarendează, 
în mod accidental, dar nu în mod obişnuit, pământurile sau casele cu privire la 
cari au contracte de locaţiune ; pedicurii, manicurii, masorii, femeile galante, pa- 
tronii caselor de toleranță. Nu intră în această cedulă: proprietarii sau arendaşii 
cari își transformă produsele, căci veniturile ce trag din acest izvor intră în ce= 
dula C (beneficiile agricole), sau dacă actele ce fac repetat au caracterul. co- 
mercial, în cedula D; exploatanţii de mine, cariere, etc., cari intră în cedula D; 
exploatanții surselor de ape minerale, cari de asemenea intră în cedula D; persoa- 
nele cari fac din cumpărarea imobilelor pentru revânzare, sau din subarendarea şi 
subinchirierea pământurilor şi a caselor, profesia lor obișnuită și cari trebuiesc a, fi 
supuși unui impozit mai mare şi trecuţi, prin asimilare juridică cel puţin, la cedula D. 
Jucătorii la Bursă în mod obișnuit vor intră de asemenea în cedula D, iar câştigu- 
rile obținute la Bursă prin speculaţiuni accidentale intră netăgăduit in cedula de faţă ; 

d) Orice alt venit periodic sau accidental.
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Obiectul impozabil. Venitul impozabil e cel realizat in anul precedent i impu- 
nerii. Dacă în anul precedent impuneri: cențribuabilul a exercitat o profesie. pe un 
timp inferior unui an, dar superior la 3 luni, venitul anului preced: nt se calculează 

raportându- se la un an beneficiile realizate in cursul lunilor cât a durat profesiunea, 

iar dacă durata profesiunii în anul precedent e inferioară la 3 luni, sau lipsește cu 
totul, venitul pe care se așează impozitul se obține, aplicându-se la valoarea locativă, 
coeficienţii tabloului dela art. 35, variabili după valoarea locativă, a importanţei co- 
munelor înăuntrul cărora se exercită ocupaţiunea Și starea civilă a contribuabilului. 

Venitul impozabil e venitul realizat, fie în bani, fie îa natură, nu venitul posibil. 

Spre deosebire de legea franceză, care cere ca condiție a impunerii de faţă do 
miciliul contribuabilului în România, legea noastră nu cere cetățenilor români nici 
reședință, nici domiciliu, şi impune la venitul net, realizat atât în ţară, cât și în sirăi- 
nătate ; iar străinii, cari nu au reședință în România, vor fi impuși la această cedulă 

pentru câștigurile realizate în ţară. 

Venitul net se obține deducându-se din venitul brut cheltuelile necesitate de 
exerciţiul profesiunii. ÎInstanţele vor aveă să interpreteze cari sunt cheltuelile nece- 
sare exerciţiului profesiunii. Ele vor trebui să fie foarte băgătoare de seamă ca nu :: 
cumva interpretarea ce legea le lasă în grije să creeze un privilegiu pentru contri- 
buabilii acestei cedule, când s'ar compară regulele lor cu normele restrictive edictate 
la alte cedule. Vom cită, cu titlu de exemplu, ca cheltueli necesare exerciţiului pro- 

fesiunii: chiria localurilor profesionale, nu a întregei locuinţe; cheltuelile de întreţi- 
nere a acestor localuri: încălzit, luminat, asigurările referitoare la ele, cheltueliie de 

biurou și corespondenţă, de telefon, în măsura în care e rezervat usajului profesional, 

cheltuelile de trăsură și de deplasare, dobânzile capitalurilor împrumutite pentru 

exerciţiul profesiunii, dacă impozitul corespunzător acestor creanţe mobiliare (ce- 

dula G) a fost achitat, abonamente la jurnale şi reviste, cumpărări de cărţi tech- 
nice, etc. 

Stabilirea venitului. Contribuabilul vizat de prezenta lege trebuie să facă, în 
termenul fixat prin decretul prumulgării acestei legi şi în prima lună a anului calen- 
daristic pe viitor, o declaraţie, cuprinzând în detaliu venitul acestei cedule, cu expli- 

caţiuni precise asupra chipului în care a fost calculat, întovărășită de. toate piesele 

justificative necesare pentru a dovedi exactitatea. 
Să fie bine înţeles, că în mintea noastră cedula prezentă va cup înde, pe cât 

natura lucrurilor o permite, aceleași obligaţiuni riguroase și aceleași sancţiuni severe pe 
cari legea le impune celorla'ţi contribuabili și cărora în cedula de față împrejurările 

ne obligă să nu le putem dă rigiditatea, dorită. Fiscul poate cere toate lămuririle 

orale şi toate actele ce va crede cu cale. Astfel el poate cere profesioniştilor hotărîrea 
judecătoreazcă fixând onorariile, taxele de'expertiză, contracte cu editorul. El poate 

recurge și la informaţii pe cari terţii sunt în stare să le deâ: clienţii. Fiscul poate uti- 
: liză prezumțiile trase din chirie şi felul de vieaţă. Nu e admisibil, în vremuri'e de de- 

mocraţie de azi, ca un contribuabil care duce un fel de vieaţă luxos, să afirme că nu 

are venituri. Şi dacă el refuză să deă fiscului lămuririle necesare asupra izvorului 

lor, felul de vieaţă va fi indiciul cel mai sigur al veniturilor ce contribuabilul îl 
| ui
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isturidd Şi pentru: cate ascunderea e sancţionată priri ridicarea impozitului la dublu, potrivit regulelor impozitului general pă venit. tat Cota impozitufui, Iuipozitul de faţă e de 10 0], veniturile pe cari sunt așevată! izvorând - „mai ales din muncă, „capitalul având un tol'cu totui accesoriu. Pentru: calculul - impozitului porțitinea - până la 3.000 de lei e socotită pe jumiitate, dacă! vânitui net al' cedulei de faţă-iiu depășește 12. 000 de lei. Ină pozitul va fi: sporit cu 50, IA dacă declaraţia nu a fost făcută în termen și s a a pr gtedat la laxarea din oficiu, ” 
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Legitimitatea impozitului de fă e e mai presus! de: orice “indoeală. CAiiă agri-: 
cultorul, negustorul, profesiunile libere, aduc Statului partea lor contributivă la: 
cheltueli; ar însemriă să-“creăm- uri: privilegiu, dacă persoanele cari își câștigă vieaţa 
ocupând funcțiuni publice sau private ar fi scutite să contribue, cu partea carei 
depășeşte' minimum de existență, la sarcinile” publice. | -. 

| „Cedula de faţă vizează vebitatile' produse 'de muncă, fie în prezent! — — - lefuril6 
și șalariile— fi în trecut, ventele şi pensiunile. În ceeace: “privește rentele, se: poâte! 
întâmplă ca venitul impus să nu fie numai produsul unei -munci trecute — - astfel o: 
rentă constituită prin alienațiunea unui capital, nu e un venit din muncă — sau să: 
constitue un venit mixt, izvorind” din capital! și muncă, Deosebirile subtile nu pot: 
fi însă împinse prea departe. Rentele și pensiunile “trebuese trecute intro cedulă şi: 
cum, majoritatea rentelor corespund” reținerilor- făcute asupra unei-munci trecute, 
impunerea lor trebuie să fie făcută la cedula privitoare Ja veniturile muncii. 

„Impozitul riostru e așezat mai direct pe venit decât acel care loveşte câştigurile; 
agricole, comerciale și industriale. EL e aşezat pe persoană, pentru că: la stabilirea veni- 
tului impozabil. veniturile soției şi ale „copiilor nu intră în veniturile capului de 
familie. : e 

Impozabilii, Orice persoanii, de orice naţionalitate, legată de alta printr” un 
contract de locaţie de serviciu (spre deosebire de un contract de întreprindere), : având 

sau nu. 0 reședință în România şi primind o leafă ca fancţionar public sau privat, o 
indemniaţe de, verice fel, un salariu o pensie sau o rentă viageră, datorește i impo- 

zitul de „faţă. Nu: sunt scutiţi dela “acest impozit decât lefurile agenţilor străini, 
diplomaţici Și consulari,. şi încă sub conâiția reciprocității diplomatice. Impozitul 'e 

aşezat pe numels contribuabilului, în comuna unde el e domiciliat la 4 Aprilie, al 
anului impunerii, sau în. comuna unde. are Ja această dată o simplă reședință. 

Obiectul impozabil. Mai inainte de toate se impun nuinai veniturile: efectiv 
incasate, sau puse la dispoziţia | contribuabilului, în afară de excepţiile prevăzute da 

art. M; ; precedent, i impunerii, sau în anul financiar în „curs, dacă venitul naştere după 

1, „Aprilie: al anului în Curs. - 
a, Pnunțarea veniturilor muncii rculă la titlul VI e narnai enupciătivă, nu liimi 

e , aa 
Ti a . EI, IO a Pi . ' „e aa ” ml HR
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a) Lefurile incasate de funcţionarii de orice fel ai Statului, județelor, comunelor, 
stabilimentelor publice și de utilitate publică, şi lefurile cari constituese remuneraţia 
muncii în narile administrații private ; 

b) Salariile, denumire cu care obișnuit se desemnează remuneraţia lucrătorilor ; 
c) Indemnităţile cari reprezintă mai mult o muncă efectuată, decât compensa- 

rea serviciilor aduse, și cheltuelile eventuale, astfel : indemnităţile parlamentare ; 
d) Soldele militarilor armatelor de apă și de uscat; 
e) Remuneraţia serviciilor celor ce slujesc ca secretari, bibliotecari, etc. ; 
f) Leturile servitorilor ; | | 

_- 9) Pensiunile civile.sau militare, fie că sunt pensii de retragere, fie că sunt 
pensii legate de decorații, oricine le-ar vărsă : Statul, judeţele, comunele, stabilimen- 
tele publice sau de utilitate publică, societăţile sau asociaţiile comerciale sau in- 
dustriale ; a Aa a 

„„h) Rentele viagere, fie că sunt cu titlu obligator, fie că, constituesc vărsăminte 
benevole., ;.. a 

In adevăr, dacă n'am trece la această cedulă ' decât rentele cu titlu obligator, 
vărsămintele benevole ar cădeă sub aplicarea titlului V și asupra lor sar plăti un 
impozit de 10 */;,. în loc de 6%], ceeace ar fi absurd. Rentele vor fi: supuse impo- 
zitului fără distincţiune, fie că sunt viagere cu capital alienat sau rezervat, fie că au 
caracter alimentar sau nu, fie că sunt constituite cu titlu gratuit sau oneros, fie că 
rezută din acte între vii, sau prin testament, fie că sunt plătite de particulari sau 
asociaţi, fie că sunt acordate cu titlu de retragere, sau pentru servicii trecute aduse. 
Toate rentele viagere sunt supuse impozitului, indiferent de doza capitălului care a 
participat la creaţiunea lui, nu numai pentru că contrariu ne-ar duce la: distine- 
iuni prea giele, dar pentrucă persoanele cari își plasează averile în rentă viageră 
lipsesc fiscul de taxele succesorale ce ar plăti în caz de moarte. Rentele cari nau însă 
caracterul .viage» nu depind de această cedulă, ci de cedula, G. a] 

Rimâne bine înţeles, că jetoanele de prezenţă ale membrilor din diferitele con- 
silii de administrații intră la cedula F şi pentru aceste venituri se plăteşte 10%, iar 
tantiemele la cedula valorilor mobiliare, plătind 15%, impozit. o | 

Stabilirea venitului impozabil. In principiu, venitul asupra căruia e așezată 
impunerea e cel corespunzător anului precedent. Pentru contribuabili, în afară de cei: 

„Wzaţi prin art. 4î, a căror venituri vizate de prezenta cedulă incep numai în cursul . : 
anului precedent, impunerea venitului anual se va calculă redus pe baza lefurilor, 
salariilor, indemnităţilor, pensiunilor, rentelor viagere, dobândite până la sfârșitul 
anului calendaristic și pe perioada de timp înăuntrul căruia au fost dobândite, rapor- 
tându-le apoi la un an. Pentru contribuabilii vizați la art. 41 impozitul rămâne sta-- 
bilit la sumele incasate prin reţineri, sub rezerva verificării ulterioare, | 

- In adevăr, în ceeace priveşte veniturile din retribuţiuni, lefuri, salarii, indem« 
nităţi, pensiuni, rente viagere, plătite de Stat, judeţ, comună, stabilimente publice și 
de utilitate. publică, societăţi, asociaţii sau simpli comercianţi şi industriași, cari 
ocupă funcţionari, amploiaţi, comiși, lucrători, servitori, impozitul” de 6 % asupra 
lor va fi reținut chiar atunci când aceste venituri nasc înăuntrul anului: financiar 
în curs,
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La venitul cedulei de față trebuiesc adăugate suplimentele în. bani, sau în na- 

tură, căci de multe ori valoarea lor atinge suma plătită în principal. Suplimentele în 

numerar, cari au un caracter normal. sau accidental poartă în practică nume di- 

verse : cheltueli fixe, indemnităţi, remize, prime, participări la beneficii, gratificări, 

alocaţii. Netăgăduit că se vor adăugă la leafă: indemnitatea de scumpirea traiului, 

de locuință, cum şi toate primele de intrare în campanie. De asemenea se vor adăugă 

cheltuelile. de biurou când ele nu reprezintă o cheltuială dejă efectuată, remize. In 

„caz când s'ar alocă unui cassier o indemnitate anuală pentru erori ce ar putea comite, - 

ea trebuie adăugată la leafa lui. Nu se poate zice că această indemhitate nu se chel- 

tueşte,.ci se păstrează de cassier pentru a. acoperi o pierdere eventuală, buza noului 

regim fiscal fiind : a nu se putea luă în consideraţie un pasiv eventual, după cum nu 

se poate luă în consideraţie un activ viitor. Deci în anul în care cassierul a încercat 

pierderea, el o poate deduce din venit ca cheltueală inerentă profesiei și poate chiar, 

dacă pierderea e importantă, să anihileze pentru acel an venitul impozabil. | 

Cât despre suplimentele cari nu se incassează imediat, ci se depun pentru a fi 

„percepute mai târziu sub anumite condițiuni, ele nu trebuiesc adăugate la principal, 

'de oarece impozitul e aşezat pe veniturile efectiv percepute, sau puse la libera dis- 

poziţie a contribuabilului. | | | 

_., La suplimentele în bani trebuiesc adăogate avantagiile în natură. Cele mai obiş- 

.nuite sunt: locuința, încălzitul, luminatul, hrana, îmbrăcămintea. Legea nu face 

distincțiune : Se vor consideră deci ca avantagii în natură și se vor adăugă la veni- 

_turi : permisele de circulaţie la căile ferate, bursele de învăţiimânt, scăderile la abo- 

„namentele de telefon, etc. Nam voit să prevăd în mod expres, pentru calculul veni- 

tului net scăderea cheltuelilor de orice-natură necesitate de funcţie, pentru că mi-a 

fost teamă că ridicarea la. rang de principiu absolut a acestor scăderi să nu autorize 

tribunalele de a le interpretă în chip prea larg. Expresiunea de venit net implică 

însă, până la un anumit punct, unele din aceste scăderi, bine înţeles, cuprinzând nu- 

mai cheltuelile indispensabile. serviciului. Locuinţa, hrana funcţionarului, sunt chel- 

tueli inerente vieţii fiecărui om și lor le corespunde scutirea minimului de existenţă. 

Bine înţeles că cheltuelile de biurou, de deplasări, - cheltuelile excepționale de re- 

„prezentare, urmează să fie scăzute. În nici un caz însă, scăderea nu va puteă să de- 

păşească adausul în bani alocat anume pentru a face față acestor cheltueli. Cum 

însă nu se pot scădeă decât sumele efectiv cheltuite, . dovada cheltuelilor. va trebui 

să fie făcută, alocațiunea unei indemnități corespunzătoare cheltuelilor inerente 

exerciţiului profesiunii nefăcând dovada că aceste cheltueli au fost efectiv realizate. 

Am trecut însă în.mod expres, ca scădere care se poate face din venitul imgo- 

zabil, vărstmintele ce contribuabilul face efectiv pentru a-și asigură o pensie. la 

sfârșitul activităţii sale și am adăogat ca limită că ea nu poate depăși 10], din ve- 

nitul brut. Nu se va face distincțiune după-cum aceste sume suni reţinute din oficiu 

ca la funcţionari, sau voluntar vărsate de contribuabil pentru.a-şi creă o pensie de 

retragere. Nu (rebuiesc însă asimilate cu aceste sume primele. de asigurare. pe vieaţă 

şi primele. vărsate pentru a-și constitui un capital, chiar dacă interesatul și-ar fi 

rezervat dreptul a converti acest capital într'o rentă viageră, |
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“Stăbiliiea venitiilui Benin stabilirăa Sehitalui irhpozabil ari adriiis tari sistem propriu, care. poate fi mai complex in apareriță, dă pe card il “ced! preferabil: “pe când în Frarţa declaiaţii Yenitului de faţă e cerută numai persoanelor! “cari' "plătesc lefurile, indemnităţile, salariile, “pensiunile, reintele: viâgere, “în sistemul! legii” "de faţă, declarația lefurilor, salariilor, indezmnităților, pănsiuiilor, rântelor! e: cerută În "Th0d concomitent atât sontribuabilului, cât și acbloră: ce plătesc” sumele de măi sus. Pen- tru ce ? Acel câre plăteşte veniturile în chestiune cunoaşte precis. intinderea IG și'a nu- 1 obligă « să comunice fiscului cifrele, ar tilseră na să lipsi pe acesta: din'irimă “de , cel mai bin i izvor de informaţii ; dar: 'contribuabilul conoâște! și dânsul scădeile câri trebuiesc făcute: a-l obligă dela inceput” să declare cifrele venitului său: net,: dșa cum dânsul le arbitrează, înseamnă â scurtă operaţiunile adaiinistr ative, Coritribua- bilul nemulțumiţ de evaluarea fiscului, are drept să reclâme, Pentui es nu ani: cu- noaște dela început puuâtul său de vedere? In sistemul legii de faţă contribuăbilul e dator să facă declaraţia în orice! caz, chiar dacă venitul său'i nu depășește minimum scutiţ, Fiscul va stabili i impunerea, bine înjeles, întemeindu:se pe cele "două. decla- raţii, ale creditoi ului și ale debitorului veniturilor! îă chestiune, dar șii pe comunică- rile de tot felul ce administr rațiile publice sunt “datoare a-i face! și pe informaţiile lui Personale. . 
tr “Dn afară de contribuabil, art. 40 impune dar declaraţia: Statului, judeţelor, co- munelor, stabilimentelo; publice şi de utilitate publică și particulară, societăților sau simplelor asociaţii, cari ocupă funcționari, a înploajaţi, comiși, lucrători, serstitori, că- rora le plătesc lefări, retribuţii, indemoităţi, sub orice denu nire, Acestia” sunt 6bli- gați să inainteze în termenul legal “state, indicâna numele ; și adresele persoanelor “pe „cari le întrebuințează, suma lefarilor şi perioada: de timp la care ea se aplică. : Particularii cari au personal în serviciul lor, Precum: bucătari, feciori, precep- toti, dame de „companie, șofeuri de automobile, al căror salariu depăşeşte miniro opozabil, Sunt obligați să facă declaraţia pentru aceştiă din uiimă, L Pe „ Declaraţia e obligatorie, fie că contractul de locaţie de serviciu * există cu toate însușirile lui juridice, fie că contractul care leagă pe patroă de araploiat ar r ave” un căracter j puțin deosebit. : 
iei Declaraţia va cuprinde nuimei6 tuturor jucrătorilor ș Și amploiaţilor- plătiţi p p& 'o „berioadă inferioară unui an, dar superioară! 'de '30 de; ziie, fie Chiar neconsecutive:* i Obligaţia de a face declaraţia există pentru patronul unui staVilirienit; chiar câhd suna pe care au plătit-o e în ferioară minimului dela care începe în puntiea, Decia- „rația, trebuie făcută Chiar dacă lucrătorii, comișii, etc., nu tai sunt în sorviciu la 1 Ianuarie al anului impunerii. Declaraţia e obligatorie, oricăre' ar fi dânumirea ace- -uia ce primește retribuţia bănească: amploiat, corhis;: lucrător, &tc., o interpretare restrictivă dedusă din denumire şi conducând la: exonerarea declaraţiei, nefiind în spiritul prezentei legi, dacă legătura dintre cel ce plăteşte veniturile impozabile:la „Cedula de faţă și cel ce le primește trebuie să existe pe temeiul unui contract:de locaţie „de, serviciu ' sau unui contr act asimilabil'ei; ; obligaţiunea de declărație încetează: dacă legătura între cieditorul ş Și debitorul acestor: Venituri stă inti”un' contract de: îihtre- prindere: Iocația de serviciu implicând « o reraunerăție” proporțioiială: cu tinâpul, iăr



:467 - 

contractul ide întreprindere o:remunerație proporţie nală. cu lucrul.; Deci-nu vor fi. cu= 
prinşi în declarația impusă de alineatul 2 al art. 41: advocaţii, sfâtuițorii: mar ilor 
societari, .publiciștii , cari îşi aduc articolele Caselor de edituri, .sau asociaţiilor lite- 
rare şi Caselor științifice, retribuţiunile muncii acestora din urmii fiind i impuse la. ce- 
dula beneficiilor necomerciale și cota, impozitului fiind pentru ei de 100 lo. De aseme- 
nea: cai'ce sunt plătiți prin comisioane intră în cedula: £ şi plăteso 109 i: 

In ceeace priveşte rentele și pensiunile, legea nu face nici o distincţie, deci ale 
trebuiesc toate declarate. 

Enumerarea cuprinsă în art. 44, alin. 2, poate fi completată de către patroni 
prin toate informaţiile ce cred necesare a dă fiscului. Bine înţeles, numele și pronu- 
mele amploiaţilor, funcționarilor, etc, va fi dat aşă cum aceștia din urmă l-au co- 
municat. Chiar adresa le va fi aceea dela 1 Ianuarie a anului impunerii, bine înțeles, 
dacă adresa dela acea dată e cunosculă, dacă nu, se va dă adresa cuno:cută. 

Fiscul în nici un caz nu e legat de aceste două declaraţii. El are dreptul să ceară 
comunicarea registrelor pentru verificarea lor. 

Pentru fiecare omisie sau inexactitate relevată în state se plătește o amendă de 
100 lei, independent de buna credinţă a declarantului. 

Lefurile, salariile, rentele, pensiunile nu sunt supuse impozitului pentru tota- 
litatea lor. Din totalul veniturilor cari nu depășesc 12.000 de lei se scade 1.200 de 
lei anual, adică câte 100 de lei lunar, iar pentru lucrători 2.400 lei, adică 200 lei 
lunar, iar impunerea începe, în primul caz, dela 200 și în al doilea caz dela 300. 

Impozitul de faţă fiind perceput prin reţinere, a trebuit să recurgem la acest sistem 
de abatere la bază, pentru a nu complică calculele în persoana debitorului acestor 
venituri, Aceeaș scădere de 1.200 lei- anual se va face şi la rente. 

Pentru tot ceeace priveşte regulele declarațiunii, ale impunerii şi procedura 
„contestajiilor, în caz de nemulţumire, sunt aplicabile dispoziţiunile dela titlul VIII. 

Cota impozitului. Impozitul de faţă e cel mai scăzut din toate impozitele ce- 
dulare. Fiind vorba de venituri din muncă, adică de veniturile din cari trăiește ma- 

joritatea populaţiunii noastre : săteni și muncitori dela orașe, funcționari și pensio- 

nari, interioritatea cotei se justifică dela, sine. 

Ceeace caracteriză în special cedula de faţă e că ea realizează stopajul la sursă 

în modul cel mai desăvârșit. 

In adevăr, Statul, judeţele, comunele, stabilimentele publice și de utilitate pu- 

blică, societăţile, asociaţiile, comercianții și industriaşii cari ocupă: funcţionari, am- 
ploiaţi, comiși, lucrători, servitori, etc., cărora le plătesc lefuri, retribuțiuni, indem- 

nităţi, salarii, pensiuni, rente, în bani sau în natură, sunt obligaţi să rețină impozi- 

tul de 6%/, asupra sumelor ce plătesc cu ziua, cu săptămâna, cu luna, cu trimestrul, 

cu semestrul sau cu anul. | 

- De notat că, în ceeace privește servitorii intrebuinţaţi de particulari, reținerea 

nu e obligatorie; servitorii întrebuințaţi însă de patronii cari țin registre comerciale
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și a căror salarii figurează dar într'o contabilitate -în regulă, vor plăti impozitul prin reţineri. | 

Vărsarea sumelor se va face direct tezaurului pe baza unor state, cuprinzând Îndicaţiunile din art. 41, alin. IV, | 
Reţinerea impozitelor la salariile plătite de Stat se va face prin însăși statele de lefuri,



TITLUL VII 

Impozitul asupra veniturilor valorilor mobiliare, creanţelor, depozitelor, garanţiiloi 

Impozabilii. Oricine incasează dividende, dobânzi, produse de veric: fel a va- 
lorilor sau capitalurilor mobiliare enunțate la art. 43 din legea de faţă, plăteşte im- 

pozitul acestei cedule. Debitorul poate fi de pildă: 
a) Societăţile, companiile, întreprinderile românești, oricari le-ar fi forma, na- 

tura, compunerea capitalului, nulităţile de cari ele ar puteă fi izbite, chiat: dacă nu ar 

aveă personalitatea morală, societățile în participare, asociaţiile de fapt cari reali- 

zează beneficii şi le impart între asociaţi. Indiviziunile nu, pentrucă indiviziunile nu 

au affectus societatis. Asociaţiile sari sunt constituite fără scop lucrativ şi nu dis- 
tribue beneficii între membrii lor, cu de pildă: asociaţii:e literare, „șliințitce, artistice, 
de ajutor mutual, nu intră în prevederile de mai sus; 

b) Statul, în afară de excepțiunile anume prevăzute, pe valorile de el emise “i 
celelalte colectivităţi administrative : judeţele, oraşele, stabilimentele publice; 

c) Colectivităţile străine, societăţile, companiile, întreprinderile, corporaţiile, ora- 

şele, provinciile străine, precum şi toate celelalte stabilimente publice străine și fon- 

durile de Stat ale guvernelor: străine, indiferent: dacă e vorba 'de valori având de 
obiect bunuri în Roriânia, indiferent dacă au fost emise, subscrise, cotate sau puse 
în vânzare în România; | - 

* d) Persoanele fizice, particulari sau persoane morale, pentru toate dobânzile ce 
datorează, fie din operaţiuni de împrumut, fie din operațiuni de depozit, fie din cau- 
țiunile în numerar. - 

Obiectul impozabil. Contribuabilii sunt loviți de impozitul de faţă pentru + ve= 
niturile produse de capitalul mobiliar sub verice formă, precum: 

a) Dividendele acţiunilor şi a părţilor sociale, în special câștigurile părților de fon- 
dator și al comanditelor, dobânzile împrumuturilor și obligațiilor colectivităţilor pri- 
vate sau administrativă, anuitățile rentelor perpetue: anuităţile cor espunzătoare 

rentelor viagere intrând, cum am văzut, în prevederile cedulei F. 
Nu se face distincţiune după origina sau natura produselor, Avansurile pe ti- 

tluri sunt supuse impozitului. De asemenea și cele făcute în virtutea unei deschideri 
de credit, pentria că cuprind un tinprumut. Dobânzile împrumuturilor sunt'supuse 

impozitului fără deosebire, după forma, 'durata; scopul, natura şi creanţa împrumu- 

tului. Vor fi-de asemenea taxate loturile și primele de rambursare, precum şi bene-
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ficiile statutare ale membrilor consiliilor de administraţie a societăţilor române sau străine; 
| b) Dobânzile creanţelor de altă natură decât cele enumerate mai sus, Dobânzile sunt impozabile, chiar dacă suma inprumutată în loc de a aparţine cre- diturilor, a provenit dintr'un imprumut ce a contractat el insuși pe titluri, fiind vorba aci de două contracte suprapuse, cari au fiecare un debitor Și un creditor deosebit. Dobânzile vor fi taxabile, indiferent dacă creanța e chirografară, privilegiată sau ipotecară, indiferent dacă titlul ei constatator e autenlic sau sub semnătură pri- vată, indiferent dacă venitarile lor au o denumire specială în act, indiferent de na- ționalitatea debitorilor sau creditorilor. Astfel: venitul obținut pe baza unui contract de.anticreză. e -taxabil. ÎI O PI „Impozitul. nostiu nu ţrebuie însă să siânjencască” creditul comercial. Deci — și legea.o prevede. în "termeni expreși— nu sunt tax bile opzraţiunile comerciale cari nu prezintă. caracterul. juridic ul unui împrumut. Un efect de..comerţ - (tată sau. bile la ordin) emis ca urmare: a unei opraţiuni comerciale,: nu e:taxabil. Efectele „de comerț cauzate: valgarea primită în marfă:nu vor fi dar supuse impozitului, pe când cele cauzate :: valoarea în'cont, sau valoarea, primită în numerar, precum și deschi- derile de credite realizate în profitul: debitorului sunt. supuse impozitului. Rațiunea e lesne, de:inţeles, când cineva vinde, pe.: credit și vâuzătarul pentru::a-și „mobiliză cueanța cere un efect de,comerţ, acest efect reprezintă: pentru dânsul un preţ de vân- Hates:asupra;;căruia,, dacă- am. luă 15 la -sută, ar însemnă Să taxăm pur, şi; simplu vânzările cu o suprataxă așa de urcată sub: această formă. Bine înţeles, că dreptul fiseului, de a contestă sinceritatea cauzării efectelor. de seomerţ rămâne intreg:- | c] Dobânzile, izvorite din depozitele de bani la- vedere-sau cu scadenţă fixă, ori- Care ar fi depozitarul și oricare ar fi afect «ţia depozitului. | ae | ai ;Chestiunea conturilor de bancă ridică chestiuni delicate. . Sa DDR „5 "Conturile, depozitelor sunt taxabile, de oarece prezintă caracterul juridic al unui imprumut. Conturile curente comerciale, comportând remiteri reciproce elective, sunt scutite. Costurile cari au numai în aparenţă caracterul unui cont curent, fără recipro- citate de remiteri, sunt impozabile, ele constituind în. realitate un, simplu contract de imprumut sei de depozi i au Bine-înţeles că operaţiunile de scont ale societăţilor sau negustorilor particulari cari fac din. ele profesia, fiind impuse : la cedula D,-nu mai plătesc impozitul asupra creanţelor ce nase din ele in folosul ziselor.sociatăți sau particula; > m... d). Dobânzile cauțiunilor. in numerar. Dacă cauțiunea consistă în titluri,.ea con- stitue un amanet şi titlurile achită impezitul pe renitul valorilor mobiliare. .. Dra ae ':Stabilirea venitului impozabil, Prin deosebire de celelalte im pozite cedulare, impozitul ue faţă -c:aşezat pe:venitul brut, fără scăderi. Astfel nu se iă în considerare „Hici.0.cheltueală pentru incasarea efectivă a dobânzilor, ca cele de: advocat, urmăriri, :Curtaj,. impozitul fiind calculat pe dobânzile obligatorii cuprinse în titlu. 4, «:Determinarea..asietei impozabile va ridică insi în practică numeroase chestiuni „asupra cărora e bine ca tribunalele să găsească directive date.de noi... :, o zei „cs: Ce e în adevărvenitul capitalului: raobiliar. sub orice formă ? Evilent, în primul
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este, ar fi însemnat să fe ustrăm, fiscul de sume, importazate 
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vAhd; ebealcătuit'ag Beneficiile şi produsele de verice fel cari:au sporit fondul:șocial şi 
a fost împărţit între asociaţi, precum și de sumele efectiv incasate :ca, dabânzi. ale 
creanţelor obignuites ale. depozitelor sau.-ale: cauţiunilor, in numerar, Dar, sunt„veni- 

lor nusi: primesc. - Arificu. putință ca: legiuitorul, să, lasa. libera voinţă. a. părţilor 
stabilirea venitului. Și să permită -astiel, capitalizări- dela: cari „fiscul, Nu, ar, trage nici 
un folos până în momentul împărțirii lor sub forma de beneficii ? Am cr ezut. că, DN 
-A face, calculul venitului; pentru fiecare creditor în. parte, ar fi insemnat să xenunțărn 
la principiul stopajului la sursă, caree baza sistemului nostru. fiscal ȘI 4 dela care „AȘ 
jteptăm incasarea efectivă a, „impozitelor .ce creem, A. ne fi mulțumit să socotina « ca Venit 
al capitalului mobiliar numai. ceeace părțile interesate ar [, convenit să denutnească 
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n Am recurs deci la un sistem mixt. Impozitul "cedulei "de faţă vă “fi aşezat” pe 
ceeace percep efectiv contribuabilii vizaţi de titlul VII al legii, Venitul, „ăcosta al alcă 
tucşte însă pentru noi numai un venit provizorii, al capitalului "mobiliar, căci” ori 
de câte ori.se va putea constată că ceeace s'a “impărțiţ ca titlul ds: dividend sati! “de 
câștig social e inferior beneficiului real, “societatea vă'fi impusă pentru diferânţă la 

..p. 
“impozitul global pe. venit, Constituirea d6 rezerve trebuie, de sigui încurajată. “De atâta 
rezervele până la 5.sau 10% după distiricţiunile! mai, sus stabilite, au fosti complet 
scutite de impozitul c: dulâr. Sumele cari au fost” constatate: ca "rezervă peste: acâastă 
limită, dacă ar fi fost impărţite între acționari, ar fi'plătit, 'osebit d impozitul Ce- 
“dulăr” pe veniturile intreprinderilor comerciale Şi industriale 'de 12%, un impozit de 
13%, la 'ceiula de faţă Şi un impozit” cotaplimentar la “venitul! Şlobat al fiecătui iceri- 

tribuabil. Așezând' impozitul cedulei de față'numai pe venitul efectiv incasat de-ton= 
tribuabil şi impunând beneficiile căpitalizate sub forină de: rezarve'nurhâi la inăpozitul 
“e “Venitul global al societăţilor, singurul caz în care de ă"tfel: persoanele moială:sunt 
_Supuse acestui impozit, de fapt, noi renunțăm la impozitul d&150/yăsupratacestor 
“porțiuni. Aceste 'sume în adsvăr:nu: plătesc: decât'impozitul 'cedulei'D şi:impozitul 
“progresiv: pe“ venitul: global pe: o'scară: mai redusă; Prin'urmare; tn sistemul: nostru, 
“impozitul pe venitul global aşezat 'pe''aceste!sume'-înlocueștă. irapozitul: coduleisde 
„pată Și prin “urmare! şi acel-pe 'venitul'global ce: urmă a plăti acționatul: + i catia 

+ Aşa fiind, mai multe: distincţiuni se impun: ai tere De Li oh 
"4. Penttu: acţiunile: propriu zise, părțile de: interes: Și cobandită în: Societăţi, ue 

"nitul actual iinpozabil la -cedula' G,“vă fi dar:cel fixat: a se. distribui car: dividend, ŞI 
“tantieme după deliberările adunării generale a acţionărilor, sqmi a-consiliului :dă-ad> 
ministrație ; iar la împărţire devin impozabile rezervele până la 5 sau-10joss *scutite 

„de impuhere pe seama societății; :..- .. : =. tigaie fiti Digi 
„+2. Pentru obligaţiuni sau: imprumuturi, venitul. impezaii e egal,:cu, dobânda 

“sait venitul distribuit în timpulanului; nec i pi tei a cani ab 
"8. Peritru loturi, venitul: impozabil e:egal cu. valoarea, în iei româneşți a Jerului 

“Și i pentea prime. cu:diferența dintre: preţul:de emisiune, și :suma. rambursată rii: 
4. Pentru asociaţiile cari iși interzic distribuirea beneficiilor;:;venitul. impozabil 

:va;licalculat: pe bazărde evaluare:directă a;fiscului,-care poate; 1nâ; de bază; de; pildă, 
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o dobândă de 8% astipra valorii brute a bunurilor mobile şi imobile, posedate sau 
ocupate de ele; a e RI a 

"5. Pentru valorile străine 'vom aplică aceleași reguli ca şi i cele; privitoare la valo- 
rile românești. Venitul impozabil va fi egal cu venitul ce se plătește. în România. 
Acorduri ulterioare între Statul român şi Statele străine se 'vor stabili în măsura în 
care scăderea: impozitelor similare plătite pentru aceste valori în străinătate va trebui 
făcută. e a 

| Pentru' a asigură așezarea impozitului, potrivit legii de faţă, anumite: obliga- 
jiuni trebuiesc i impuse. Astfel: - 
a); In ceeace priveşte societăţile pe acţiuni : dările de seamă in extenso ale ad- 

ministratorilor, extractele deliberaţiunilor consiliilor de administraţie, sau :acţiona- 
rilor, extracte depe oricari documente analoaze, bilanţ, inventar, contabilitate, 
trebuieso depuse în termen de 20 de zile dela data lor la „administrația financiară a 
sediului social, pentru a permite fiscului de a cunoaşte dividendele distribuite. In 
lipsă acestora, fiscul fixează singur bazele ; 

| b). Societăţile, altele decât cele pe acţiuni, cari au un consiliu de administraţie 
„sunt aşimilate,sorietăţilor pe acţiuni din punctul da privireal depunerii documentelor; 
a) Pentru obligaţiuni şi imprumuturi, o declaraţie a sumelor distribuite e obli- 

gatorie. Dacă aceste. sume sunt inferioare dobânzilor promise, declaraţiile trebuiesc 
sprijinite cu acte justificative ; 

d) Pentru perceperea impozitelor pe loturi şi prime trebuie depusă la adminis- 
-trația financiară o copie certificată a proceselor-verbale de trageri la sorţi și un.stat 
prezentând. toate elementele necesare pentru lichidărea drepturilor ; Ea 
1: +..€) Pentru-societăţile cari şi-au interzis dreptul de a distribui produsele lor,. va 

„trebul in acelaş termen înaintată o declaraţiune detaliată, indicând. valoarea venală 
a bunurilor posedate; | - e 

“ f) Pentrutcei ce plătese titluri străine în România se notăm că orice persoană care 
Își i face o profesie din a strânge, incasă, plăti sau cumpără: cupoane, cekuri sau orice 

| alte instrumente de plată create pentru plata : dividendelor, intereselor, arerajelor, 
"ete., trebuie să facă: declaraţie la administraţia financiară a. reședinței sale și 'să țină 

| două registre parafate, în cari să inscrie toate operaţiunile de plată sau de negociere de 
cupoane, celkuri, sau alte-instrumente de plată, supuse impozitului. Afară de aceasta 
orice persoană car€ cere în România plata acestor cupoane, 'cekuri, sau instrumente 

" de:plată, trebuie să depue un borderou cuprinzând - numele, semnătură Şi. adresa 
depunătorului. : . See : 

Toate aceste obligaţiuni nu micşorează cu nimic dreptul general al fiscului de 
a cere: comunicarea registrelor, precum: şi. a verice: fel de acte justificative 

| de incasări, cheltueli, facturi, registre de depozite de titluri, chitanțe, borderouri' de 
"cupoane, coturi curente, etc., acest drept de comunicară pulând servi fiscului să 
stabilească fapte nu număi contra colectivităţii supuse“ la coniunicare, dar Și “contra 

„altor contribuabili.” 
:* Dă asernenea judeţele: coriiunele, stabilimentele publice; ȘI” de utilitate: “publică
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sunt obligate a face comunicările cerute, precuni ȘI asociaţiile cari nu impart bene- 
fcii între membrii, lor. a e Deta taie ee e a? e = "Sunt 'sciitită de impozitul asupra veniturilor capitalurilor mobiliare : 

“fa: ILES 4 e 

| 1. Dobânzile sumelor inscrise pe livretole de econoimie ale Casei de depuneri, de 
oarece ele nu constituese atât iin izvor de venit, cât un mijloc de forinațiune a mi- 
cilor capitaluri, e Sa 

2: Dobânzile creanţelor hipotecare sau privilegiate, în reprezentarea cărora 
Creditele funciare sau urbane au emis obligaţiuni, titluri sau valori supuse ele înşile 
impozitului. 

In adevăr, societăţile de credit fiind numai intermediari între capitaliști și im- 
prumutători, ele își procură fonduri prin emitere de obligaţiuni. Dacă dobânzile 
acestor imprumuturi hipotecare ar fi tâxate şi ele, osebit de impozitul pe care îl 
plătește posesorul obligaţiunii, ar fi o dublă impunere. 

3. Renta română scutită prin lege specială. 
Plata impozitului. Prin deosebire dela principiul că impozitul trebuie plătit 

de persoana care incasează venitul, legea noastră pune in sarcina persoanelor cari 
plătesc veniturile plata impozitului pe cale de reţinere. 

In ceeace priveşte veniturile prevăzute în alin. [ al art. 42, adică dividendele, 
dobânzile și produsele acolo specilicate, nici o dificultate nu poate fi pentru reţinere. 

In ceeace priveşte valorile menţionate în alin. II, reținerea impozitului se 
„operează prin aplicarea de timbre mobile, al căror model va fi fixat de ministerul 
de finanțe, asupra chitanţei, sau inscrisului constatând plata, sau prin trecerea 
sumei la vreun cont de dobânzi sau alte produse. Aceste timbre vor fi anulate. 
prin semnătura de primire a creditorului până la 25 lei. Pentru a împiedică 
frauda care ur consistă în aplicarea timbrelor mobile posterior momentului când. 
impozitul trebuiește reținut, și anume în cazul când un conflict juridic ar obligă 
pe una din părțile litigante să prezinte actul constitutiv de creanţă, legea noastră 
cere ca, pentru valorile mai mari, anularea să se facă prin viză de către perceptorut 
fiscal sau persoanele menționate la art. 47, alin. 4. In lipsă de timbru, atât percep- 
torul cât și acele persoane sunt autorizate să incaseze impozitul, făcând menţiune 
despre aceasta pe act, toate vizele sau incasările fiind trecute in registre speciale, 
conform art. 48, | 

Prin urmare, în raporturile dintre debitor. şi creditor, impozitul e in sarcina 
exclusivă a creditorului, oricari ar fi clauzele contrarii ale contractului, oricare le-ar 
fi data. E deci nulă și de nul efect orice clauză care impune debitorului sarcini 
contrare acestui articol și această nulitate se va pronunţă, chiar dacă clauzele au 
fost anterioare promulgării legii de faţă. Faţă de fisc, creditorul şi debitorul sunt 
solidari la plata impozitului. Debitorul e agentul de control al fiscului. El e interesat 
a face controlul, căci dacă nu veghează la aplicarea lui, adică dacă nu-l reţine sau 
dacă na aplică timbrele mobile, el va fi pedepsit cu amenda egală cu de două ori 
sumele de cari fiscul a fost lipsit, şi nu va avea dreptul să.ceară dela creditorul în | 
sarcina căruia cade definitiv impozitul, decât pe acesta din urmă, pentru fiecare |
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din anii auteriori aceluia cână s'a descoperit „intracţiunșa, fără ca totuș „Sreptul de repetițiune: să se poată întinde 1 mai mult de zece ani. 
Art. 47, 48 şi 49 cuprind sancțiuni severe pentea cazul and regulele egii EA față au fost 'violate, 

te 
Cota impozitului; Cota impozitului e de 150 Venitul: provenind din valorile: mobiliara fiind venitul capitalului pur, netăgăduit a trebuit să aplicăm impozitului cota cea mai ridicată. 
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POL Vu i 
Sc aa Impozitul progresiv. pe venitul. Jlobal ma ; , 

Legitimitatea impozitului de faţă e mai presus de orice indoiala” taia 
“Discriminarea și progresiunea, cari sunt azi “manifestările” principiului ide uni- 

fGrinitate a impozitului; nu se pot luă în considerare: decât în. chip redus la impozitele! 
cedulare. In adevăr, proporţionalitutea impunerii e regula lor de băză-: “Numai :j “prin 
așezarea unui inipozit pe venitul g global se 'poate țină :seamă de” factorii: personali, 
cari joacă un rol aşă de însemnat în producerea veniturilor. : Pe de''altă parte, sunt! 
unele Venituri, cari pentru 'motive speciale: scapă dela im pozitele- cedulate. - Un! 
impozit: pe” venitul: global permite ca 'aceste venituri să - fie: şi” clei inipuse: în' 
interesul-public, Fără un asemenea im pozit, am creă un privilegiu intolerabil pentru: 
anume categorii de contribuabili. De - asemenca. impozitul : pe venitul : global: fiind! 
aşezat în chip direct pe persoana impozabilului, repercutarea lui, nedorită de lege; 
asupra altora nu se va produce de loc, sau,: în orice caz, în chip foarte limitat, hi! 
fine, impozitul pe facultăţile globale ale contribuabilului, e: impozitul elastic priri 
excelenţă: Sporirea cotei poate aduce resurse importante: în momentele grele, scăz: 
derta ei poate ușură traiul contribuabilului în momentele de “prosperitate, fără: că 
bazele așezământului fiscal să fie repuse, intrun caz sau altul, în discuţie.-:::: 

„ Impozitul: de faţă are patru caractere, care îl separă de toate celelalte si:  . 
"aj EI e general, pentrucă e așezat nu pe un izvor de venituri, ci pe -totalul::'ve=: 

nitutilor contribuabilului, fie că aceste venituri au fost la- rândul lor: lovite de un 
alt impozit, fie că nu au fost.  . i E 
"* De sigur, pentru a ajunge la suma globală, contribuabilul” e obligat să indice în 
detaliu izvoarele. Acesta: e insă un simplu motiv de “calcul, :care nu: influențează! 
dşezajea impozitului decât pentru discriminarea - "veniturilor, legea 'prevăzând'redu= 
cerea în parte a veniturilor rezultate din muncă. Şi fără această discriminare, de - 
alifel; de multe ori venitul global impozabil poate fi inferior sumei 'veniturilot cedu- 
lare, De pildă, în urma unui deficit de e exploatare la o cedulă care autoriză o: stă 
dere! a: deficitului din: suma globală 'a venitului; e Ia: 

-b) Impozitul pe venit e personal j prin excelenţă, căci el &: “aşezat pe persoană, că 
tote expresiune a activităţii i ei economice: generale ; PR ae i i 

i c) Impozitul pe venit e 'de! asemenea: prin excelenţă progresiv. Pe când la irapo- 
ziţele: cedulare' progresivitatea se manifestă numai în chip redus, prin anume scăderi 

zel pentră determinarea Venitului de bază, la: impozitial pe venit” progiresiunea se ma»
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nifestă nu numai prin scăderea unui minim de existenţă, ci printr'o scară treptată 
a impozitului, corespunzând unei scări analoage a veniturilor ; | 
d) Impozitul de faţă e un impozit colectiv, iar nu individual. În loc ca fiecare 

contribuabil să fie impus pe numele lui, impozitul e aşezat pe familie, în persoana 
capului ei. | 

Impozabilii. Sunt supuși impozitului. pe venit: 
„1. Orice persoană care are în România o reședință obişnuită pentru toate veni- 

turile ce trage din ţară sau din străinătate ; 
2. Persoanele morale cu scop lucrativ, dar numai pentru rezervele ce nu im- 

part anual între membrii lor. n 
Acesta e principiul: “Se prevăd: însă 6xcepţiuni,. impnse . toate de necesitatea în 

care se găsește fiscul de a impiedică,.evasiile .de venit... . a 
0] In adevăr, cetățenii români sunt supușii mpozitului de faţă pentru toate. veni- 

turile ce trag din țară şi din străinătate, fie că au sau nu un domiciliu, sau 0, Leşe=. 
dinţă în România. ,-........ E a a Ş 

tu "Rațiunea dispoziţiunii e, uşor, de ințels. Cetăţenii români, în lipsa acestei dis- 
pozițiuni, ar fi putut să-și strămute capitalurile şi reședința. peste graniţă Și să păs- 
treze cu țara sa. numai legătura juridică a naționalităţii, care să le deă drepturi, iar 
nu datorii.; Un asemenea rezultat trebuiă dela început. împiedicat. -Dacă, se vor găsi: 
cetățeni români, cari, pentru. a scăpă..de obligaţiunile impuse de patriotismul fiscal, să. 
iă drumul. străinătăţii, să'știe că, scopul lor .nu va fi atins:.decât, dacă renunţă, și la. 
cetăţenia română. In adevăr, pentru „toate veniturile ce acești . viitori absenteişti „ar. 
trage, nu numai din ţară, dar.și din străinătate, vor fi impuși în România ca şi restul 
compatrioților. Numai dacă ei vor faca dovada că pentru venilurile trase, de ei, în 
străinătate, ei sunt impuşi unui impozit similar celui de faţă, impunerea. română .pa. 
venitul lui global se va face scăzându-se impozitul similar plătit aiurea. Dar, pentru 
ca argumentul schimbului să .nu indreptățească pe absenteiștii noștri, să susție că, 
plătesc mai mult decât românii cari trăiesc inăuntrul graniţelor țării, legea dispune 
că calculul ;se va face socotindu-se cota. impozitului român ca exprimată în aur; 

-„ b).De sigur că supușii străini cari au reședința obișnuită în România, nu trebuie. 
„să sufere un regim tot așa de sever, ca românii cari trec graniţele în. mod. definitiv. 

„ Aceşti străini, cheltuind o parte din avutul lor in; România, vor putea.cere ca. .veni- 
_turile lor din străinătate să nu fie impuse la impozitul pe venitul global, dacă dove- 
desc că plătesc în ţara lor un impozit similar, chiar inferior celui stabilit prin legea . 
de faţă ; : IE n PD a DR E p | , i -;7, €) Sunt insă. supuși impozitului străinii cari mau -nici domiciliu, , nici reședință. 
in România, dar trag. anumite venituri din ţară, fie periodic, fie accidental. A-i fi 
impus pe aceştia numai la impozitele. pe veniturile: cedulare și a-i fi scutit. de supli- 

- mentul de impozit datorit pe baza titlului VIII allegii noastre, ar fi insemnat să creăm 
pentru veniturile lor un privilegiu, faţă de veniturile similare realizate de. cetățenii, ” 
români, sau de supușii străini cu reședința în România. Simplul argument de sime= 
trie logică că impozitul pe venit e un impozit personal, nu ne puteă serios“ impiedică 4 

de a stabili un impozit. complimentar și pe aceste venituri, deși cu privire la această »
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categorie âs tăntribriabil iagozită cotnpliinântar are de sigur imăi i'mâli” catăoteiul 

real, cc 

i | „Ada expus fațiunile dci tită cari trâbaie: să stabilira ur impozit pe venit cu pri- 

vire la rezervele neimpărțite anual intre membrii lor, în sarcina persoanelor: moralg 

“cu scop lucrativ. Nu mai reveniră. Ne mărginir a adăugă că. pentru celelaite Nâni- 

turi, asupra cărora ele au plătit impozitul cedulei D, iar acţionării im pozitul cedulei 

F său G, elen nu u puteau îi imipuse și la impozitul global, fară ca Să nu ajungem la o su- 

iei 

turile neîmpărţite anual intre membrii nu se pot socoti € ca venituri ale lor, am sta= 

bilit dispozițiunile. alin. III din art. A 

N "Legea cere în principiu. contfibuabililor o reșădință obişniită., | 

Chestiunea de â șii cinic âre o reşedinţă obișnuită & importântă pentru străini, 

căci cei ce nu au reşedinţă obişnuită. în România plătesc. impozitul pe venit. riumăi 

pe veniturile ce trag din ţară, pe când cei "ze au reședința obișnuită, în România 

plătesc impozitul atâi pentru veniturile din” stiăinătate, cât și pentru cele din țară. 

In legea franceză reședința e definită în terrăeni restrictivi. Ea trebuie, să fie 

coristatiită printr'o-convenţie de locaţiun sau mâi multe convenții succesive, fără 

intrerupere, şi ea trebuie să aibă durata de cel puţin. wi an... 

”” Asemenea reguli nu puteau fi adinise la noi. Mai întâi; reședința se consideră a 

fi obişnuită, dacă persoană a locuit cel puţin 6 luni în anul” precedent impunerii în 

„România. Apoi, dacă reşedinţa obișnuită e inainte de toate aceea pe care o'are cineva 

cu titlul de proprietar, uzufructuar, sau locatar, nu se “poate: să nu socotim: că ea 

există și pentru cei ce invoacă gratuitatea adă; ostirii lor într”o locuință, pusă Ja dis- 

poziţie în România, fără a nu încurajă combinaţiuni f frustrătoare pentru Îisc, 

„Reşedinţa poate fi eventuală, aceasta ajunge. E suficient c ca cineva să-şi rezei ve 

un imobil sâu parte din imobil la dispoziţia sa. 

i „Continuitatea reşedinţei e o chestiune de fapt lăsată aprecierii instanţelor, cazi 

sunt suverane să decidă dacă continuitatea a fost sau 'hu destul de importantă 

şi mai ales. dacă intrerupere ea ei a fost Sau nu, făcută "cu scopul de a eludă pro 

zenta lege. 

Bine înţeles, că atunci când contribudbilul are în Ronăânia doăiciliul, chestitirică 

„de a şti dacă el a.avut sau nu pe deasupră, 0 teşedință devine fără interes, 

Impozitul, de față e aşezat pe capul familiei, român său străin, nu importă. 

Deci, străinul care nu are nici domiciliu, nici reşedinţa În: România, va, fi impus nu 

numai pe veniturile ce trage din fată el Însuș, ci . şi pentru acelă ale persoanelor 

cări alcătuesc familia lui. | . 

"Justificarea ifapunerii pe cap de făzpilie e. lesne; de înţeles. Nu numai că. n: 

punerile individuale ar spori considerabil numărul veniturilor, “globale ' de. Stabilit, 

“dar ele ar “constitui: pentru Stat. pagubă nedreaptă. Scutirile individiăle, bazăie. _pe 

inferioritațea venitului, nu-şi au rostul. când. mai multă „persoane trăi, sc sub îcelăș 

ăcoperământ. şi au avantajul traiului comun totdeauna mai ieften. Fână; indivizi iși 

amestecă veniturile, peatru că diri totalul loc să inăcască toţi, 6 “lăgitină i ca ele să fie 
12
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tratate ca;un Yenit unic. Statul, are interes, a „aceasta, „Prin faptul CĂ nu scutește decat un singur minim de existenţă. Legea permite de altfel * râintoărceresi la - impiinerea individuală, de îndată „ce membrii familiei 0;cer,.sub anumite „condi iuni de dreptate, Impunerea colectivă € e „condiționață p? in arti 25 de, dguă îi imiprojuăuti; cari “amâtidouă trebuiesc să fie re alizate la A Januarie a, „fiecărui, ani 1; Cominițaţea. de Ioniță ; 2, „Existenţa unui cap de familie.” , A “ „Prima condiţivne e un fapt: şi, se. poate: verifică uşor. Vicaja comună” irebăiă. „să fie obișnuită, nu continuă. „Prin excepție, însă, pentiu persoanele & cari sunt: in Sarcină contribuabilului, veniturile lor s se cuprind în cele ale: „Capului de făilie, „deşi: nu locuesc cu, el, : | 

i Ce trebuie să înțelegea. prin câp de familie. ge ae Noţiunea de cap de familie.nu e identică in dreptul civil şi tă drepthii Bscal. br: dreptul civil „legăturile de, familie indică j pe cap. In „dreptul fiscal, ; terenul „câp de familie presupune: ! , Mi PRE aj Existenţa. unei legături de rudenie, fie legitimi, “natarălă, „adoptivă, sau « ga alianţă, afară de cazul când anume persoane se găsesc în sarcina cuiva în sensul legii, dei nu sunt. nici rude, 'nici aliate; - 
- „8 Concentrarea în: drept si sau. în fapt, de. cate „cap,. sau eprezentantiil” ui PI tututor resurselor per. soanelor trăind cu dânsul. Astfel în “dreptul fiscal va îi iasi șa șef al familiei un minor, chiar: neemancipat, „dâcă' el conduce de” fapt” viața” “în comun a familiei, Dacă “soţul” e absent, interzis, sau s6 adi int in Stabilitncăt de alienaţi, femeea va fi considerată cap. de familie.” A SS PE Impunerea colectivă va puteă, Găistă chiat în liiiie colateral: doi fraţi câri teii trapreună, SR DR : In schimb, e ea nu vi aiei diloc; dacă, hembrii. fait” dă trăicie în "doză casă, nu. vor fi abandonat venitiur ile lo unind din ei, care. e Gagu. Da. asârnenea' “persăa- nele trăind sub ăcelaș acoperiș și punând, Veniturile lor unii Li dispoziţia. celuilalt, dacă nu sunt rude sau aliate vor fii impuse distinct, -] me sii pi In regulă generală, în faţa locuinţei în „coriun, "îscul + va aveă dătoria sa facă o impunere colectisă, el neputând. cunoaște dacă . „Persoanele ce locuesc' sub acâidş acopărământ sunt! rude, Sau liu. Aceştia ' din î urmă, de ; găsesc cu cale și au drepti după. lege, trebuie să ceară impuneri distincte, a za AP ” “Când: sunt permise de lege. îm punerile, distincte pie mai. în celtice: € îş...). Când soţia, separată d Bunuri, nu. trăește ! 'de' fapte cu bătbatul' ei. Asităl; d ferace : separață d6, banuri, care “trăeşte: cu bărbatul, „ei, percepe Veniturile e ei proprii şi! „dispune. de ele cum: yreă, nu va putea cere impanerea * distirictă: De” asemeni fernesa măritată sub regimul 'dotal: și a cărei bunuri sunt; patafernale, x riu gate: cere impunerea personală, deşi regir 1 are - nuri, dacă „trăeşte impreună. cu bărbatul gi n d) Când ” copiii sâu căilălţi răâinbiii. ai “fanailiei, afară de 'Soji” aa “venii din propria lor : muncă „Său dinti” 0 “avere îndăpenidentă” de. aceea a , capului“ dei “filie > Deci, chiar dacă “copiii Sau ceilalți membri ai fâniiliei” ăbaidonă” “veniturile: odăi - muncă capului de forilie, „ei pot cete Ampinereâ. distinctă, btormi $i3, “Ii ce “pre 
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Aieşte veniturile provenind dintr”o:avere independentă de:ateea.a. capului, de :familie, 
dacă copiii sunt emancipaţi, ei au libera dispoziţie a veniturilor, deci pot cere,. pe 
baza.art; 55, punctul2, impuneri distincte,-Tot astfel'dacă folosinţa legală aparţine ca- 
pului, impunerea distinctă e autorizată, dar nu pe baza alin. I din art.: 195, ci -pe 
:baza alin. IV. din "acelaş articol, . Pe e pă 

Nici o, impunere distinctă nu se va puteă stabili pe numele fermeei, in afară de 
aceea prevăzută în art. 55, punctul 1. 

' Cererea de impunere distinctă , ; poate fi făcută fie de- persoana. interesată; fie de 
capul familiei. . : ...- 7 Pa za 

| Impunerea. se. face la locul reședinței, dacă! contribuabilul are o singură: reşe- 
dinţă, sau la locul'unde e presupus că are principala lui așezare, dacă are mai. multe 
xeşedinţe, Locul -unde contribuabilul -e supus la impozitul .pe.. venitul global are:o 
importanţă deosebită, pentrucă acolo se vor centraliză . toate datele referitoare : la 
impozitele cedulare. stabilite şi percepute aiurea și toate, datele referitoare la veniturile 
Peimpuse la altă, cedulă. | e „i i 

„Dacă contribuabilul nu face nici o;  doclarație, şi s se > lasă. a f. taxat. din oficiu cu: 
toate sancţiunile legii, fiscul trebuie să determine locul de-i -impunere..El.o va..face 
aplicând codul civil, şi ţinând: seama de fapte și intenţii. Regulele stabilirii domici- 
liului cuprinse în codul civil vor servi de călăuză : „locuinţa. efectivă, inscripţiunea 
în listele electorale, importanța. intereselor, pecuniare şi morale, relaţiunile de familie, 
vor ajută fiscul în stabilirea pr incipalei. așezări. |. . IE - iai 

„Dacă contribuabilul a fosti impus în două locuri, el va; pu teă: reolatnă şi. obţine. 
descărcarea dela una din impuneri. Contribuabilul care își strămută reședința.sau 
domiciliul într o; altă comună, trebuie :să facă . fiscului comunicare despre aceasta 
puntea termenului acordat pentru:declaraţie, altfel va rămâne impus la:vechiul loc. - 

„. Cu;toată generalitatea 'formulii. în. art. 53, sunt unele persoane cari nu.sunt 
impuse: impozitului: pe venit, In adevăr, sunt scutiţi : M. Ş, Regele şi membrii familiei 
Regale a României ; judeţele, comunele, stabilimentele publice și de utilitate: pu-. 
blică; străinii, miniştrii :plenipâtenţiari sau:agenţi diplomatici; ate.;sub:baneficiul re- 
ciprocităţii diplomatice și sub condițiunea pentru consuli și agenţii consulari de-a 
nu: face; comerț, În România: Persoanele cari:au. uri venit: inferior : minimului de 
existență. - a Eau a caza e da 

Obiectul. impozabil. “Impozitul de faţa. e aşezat: pe venitul global;: Donă ches- 
tai se ridică :. Ce trebuie să înțelegem prin. venit ?-'Ce e:veriitul global ?.... .. 

Impozitul pe venit: opunându-se “impozitului .pe- capital, : materia impozabilă 
urmează:a fi scindată, după:cum e vorba de aplicarea. titlului VIII al legii, sau de 
aplicarea legii de impozit asupra “capitalului. :Impozitul de față: nu trebuie să lovească: 
decât pergepțiunile ct caracter de vânit, adică fără ca -aceasta: să alcătuească o defi= . 
niție a venitului, venitul: fiind: 0 noţiune individuală și: relativă,-: produsele . conforme - 
destinaţiei:normale a unui lucru sau inerente exerciţiului ' unei: profesiuni şi cari nu 
au origina în împrejurări fortuite sau'numairaccidentale.. . : :; , = ad 
si *Cam aceasta: e concepțiunea-obişnuită a: “venitului, argumentul. lui James. Mil, 

cum'căirâpunână şi. economiile se ajunge la:- o: dublă: -impunăre; :una - a venitului -
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-economisit, -alta a venitului acestuia - din urmă, fiind de mult: inlăturat-in ştiinţa financiară. e aa A ea "+ Cu titlu de exemplu, să facem câteva aplicațiuni ale idezi diriguitoare. de -mai sus: - Ra , _ e PA SR Nae 
Constituesc venituri percepţiunile calificate în drestul civil de fructe, adică-tot ceeace: un lucru poate dă la intervale regulate, fără micșorarea propriei sale substanțe. a PI ae 

-: Constituese de asemenea venituri percepțiunile calificate: în dreptul civil de produse şi cari intră în dreptul de folosință al uzufructuarului, acesta putându-se folosi de tot ceeace lucrul e normal destinat să producă in :momentul când-el e supus “imprumutului. Astfel : arborii, cari sunt-un capital, devin un venit când fac obicctul “unei exploataţiuni. De asemenea materiile extrase din mine sau 'cariere, după urma unei exploataţiuni, constituesc venituri din punctul de vedere fiscal. Redevenţa! mi- 'nieră, deşi jaridicește reprezintă indemnitatea exproprierii parțiale suferită de proprie- tar, constitue un produs nu numai în drept fiscal, dar şi în drept civil : în adevăr, dacă dreptul uzufructuarului s'a deschis după punerea in exploatoare a minei, : redevența :e un produs la care uzufeuctuarul are dreptul. a m Nu va constitui însă un venit tezaurul descoperit de cineva, Să --*“ Câştigurile realizate din specula la bursă constituesc în. concepțiunea noastră venituri, în toate cazurile şi fără distincţiune. Ele sunt impozabile, cim ara văzut, la cedula D, sau la cedula E, după cum sunt sau nu rezaltatul unor acte obișnuite a'contribuabilului De asemenea sunt venituri câștigurile realizate la joc: 'cărţi, curse, etc. o Ia sti 
- “Rambursarea au pair a titlurilor pe cale de tragere la sorţi,: precum şi loturile valorilor cu-loturi și primele de. rambursare, trebuiesc socotite -ca un. câştig ex- cepţional, ce obligator se trece în venitul. anului când au fost realizate. In adevăr, ele trebuiesc considerate ca un cupon mai mare. aferent anului: când incasarea. lui s'a: efectuat, DE DI Da 

“Ca şi indemnităţile obținute pentru expropriere, despăgubirile de răsboi nu sunt însă venituri:. m a O e E 
” Preţul unui bun, când vânzarea e făcută in schimbul unei. rente viagere, con- stitue un venit. Legatul, sumele vărsate ca urmare a unei asigurări pe vieață nu sunt venituri. Premiile obținute in concursuri sunt venituri, când reprezintă. produsul unei munci sau a unei sforțări intrând în sfera ocupaţiunilor profesionale a aceluia căruia au. fost decernate. Plus valorile realizate. accidental pe valori mobiliare sau imobiliare nu sunt venituri, afară de cazul când rezultă din speculațiuni obişnuite. Am enuhţat câteva aplicări culese din practica acelora cari au păşit:înaintea noastră 'pe calea. reformei: impozitului pe venit. J ustiţia, inspirându-se de principiile cari.ne-au călăuzit, va aveă să 'rezolve în speță chestiuni ce practica. va ridică şi. va şti, :vigilentă strajă a legii, să, dejoace toate calculele.subtile, pe cari contribuabilii neimpăcaţi cu legea de faţă Je vor face, pentru a o eludă. . .: aa ri. Când'ne găsim în faţa . unui venit din cele cari cad sub aplicarea prezentei legi,i nu e loc:de a face :vreo distincţiune, după 'cum veniturile : sunt incasate 

J. 
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în bani--sau: percepute. în “natură.- In consecinţă, contribuabilul . în-.momentul de-. 
claraţiei e obligat, sub sancţiunile cari lovesc ascunderea de venituri, să adauge 
la veniturile Și. câștigurile în bani ale anului evaluării, avantagiile, de cari se folo-. 
seşte în natură, şi nu e vorba aci numai de. profiturile şi. avantagiile în na.-. 
tură, pe cari cineva le are ca o remuneruţie suplimentară a muncii sale, ca de pildă 
locuinţa, încălzitul, imbrăcămintea,: :spălatul, ci chiar de : acela pe care cineva îl are, 
în calitate de proprietar. Deci, proprietarul care locuește casa, va trece: la: vepituri 
chiria. ce. ea reprezintă și pe care e așezat impozitul cedulei B; cultivatorul va trece 
la venituri, pe lângă valoarea locativă a pămâritului, pe care e aşezat im sozitul ce- 
dulei A, pe lângă câştigul agricol, pe care e aşezat impozitul cedulei C, - produsele. 
în. natură ce consumă depe proprielatea sau exploataţia lui în timpul anului impu- 
nerii. De asemenea, indiferent pentru aşezarea impozitului, dacă veniturile constatate 
sunt. destinate „Consurmaţiunii, “sau sunt destinate a se transformă . în: capital pe 
cale de econcmie. a a . 

„Nu e-interesant ase distinge intre natura veniturilor contribuabilului în genere, 
afară de cazul, când contribuabilul e un strein impus în România, pe baza alin. e. 
din paragraf. 4. al art. 53, când impozitul român nu e așezat decât pe veniturile 
trase în România, - E , 

Veniturile. astfel defi nite devin. obiect impozabil, dacă sunt. percepute de con= 
tribuabiji în calitate de cap. de familie. Prin urmare, capul de familie -fiind impus 
pentru veniturile căminului comun, fie că aceste venituri îi sunt „personale, fie că ele 
aparţin. membrilor familiei lui, e Jegalmente . socotit că le percepe, deci nu area se. 
ține, seamă de faptul că el a beneficiat sau nu de ele. i 

Să luminăm acest principiu prin câteva exemple trase din practică : | 
_ „Moştenitorul unei persoane decedate în cursul anului care precede anului im- 
punerii, nu e impozabil în calitate de cap de familie pentru totalitatea veniturilor, | 
produse în timpul zisului an de bunurile alcătuind moștenirea, ci. numai pentru ve- 
niturile percepute dela deschiderea succesiunii, căci numai pe acelea le-a perceput 
în calitate de cap. de familie. Dacă, din. cauza acceptării sub benefiiul de inven- 
tar, veniturile. mau fest percepute în anul decesului lui de cujus, aceste venituri. 
vor fi i impuse în anul. care va urmă aceluia in cursul căruia au fost percepute, De 
asemenea o femee devenită văduvă la 1 Iulie 1920 nuva fii impusă la impozitul pe venitul 
global aşezat pe cămin decât pentru veniturile percepute de. atunci până la 1 Ianuarie. 
1921, căci numai pe acestea, le-a luat în calitate de cap al familiei. Bărbatul căruia 
femeca, separată de bunuri, îi dă pentru cheltuelile casnice o treime din venituri, va 
fi totuş impusă pentru totalitatea bunurilor soției,. aceasta neavând drept a cere 
impunere distinctă, ambii soți locuind sub acelaș acoperiș. - | 

Legea impune capul de familie pentru toate veniturile percepute în această 
calitate în anul precedent impunerii, fără a distinge dacă la 1 Ianuarie mai are, sau 
nu, această calitate. Deci, soțul divorțat la 1 Iulie 1920 va fii impus pentru veniturile 
lui personale dela 1 Iulie 1920 — 1 Ianuarie 1921 şi pentru veniturile percepute în, 

„calitate de cap al familiei dela 1 Ianuarie 1920—1 Iulie 1920, înglobându-se astfel 
și veniturile soţiei. Pentru acelaș cuvânt, în caz de”predeces al soției, soțul. supravie-,
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juitor vă adăuga la veniturile percepiite de:e1 dela deschiderea” moștenirii toate ve: niturile percepute în timpul-ciisitoriei provenind âin- averea lui personală, sau acecă a soţiei. Da asemenea va fi-impozabil, pentru: că a- avut folosinţa” jegală, tatăl unui copil decedat in cursul anului, pentru veniturile acestuia, i „Când âsupra unui bun există un drept de uzufruct și de nudă proprietate, cum uzufructua 
- 

rul percepe venitul, impozitul pe venit va: fi așezat asupra lui. - - | >» > Venitul impozabil am spus'că e alcătuit din toate veniturile: cedulare şi nece- dulare percepute în'anul precedent impunerii. - Am văzut cum se calculează fiecare din ele cu privire la “anul: precedent: impunerii. Pentru veniturile nesupuse unui impozit cedular, impozitul va f aşezat pe totalul lui realizat în anul precedent im- punerii, chiar : dacă veniturile acestea “impuse ar fi încetat de a există în anul im- punerii. - : E A a Pe . De 
| Cu privire la veniturile necedulare, regulele stabilite la impozitele cedulare se vor aplică prin analogie. Mă voiu mărgini să adaug că se vor trece în declaraţie numai veni- „turile realizâte și cheltuite efectiv în cursul anului care precede pe acel al impunerii, fără a distinge între ele după data de origină a acestor cheltueli și venituri. _ “Veniturile realizate sunt cele cari, cu rezerva cazurilor -de folosinţă in natură, au fost percepute în bani de beneficiar, sau au fost puse la dispoziţia lui și ar fi putut fi percepute; dacă ar fi voit. Dimpotrivă, veniturile la cari contribuabilul ar fi avut un drept câștigat, dara căror percepție a fost amânată prin efectul unor împrejurări independente de voinţa interesatului, nu vor fi considerate ca efectiv realizate. Chel- tuelile efectuate sunt, pe de altă parte; acelea cari au fost plătite, oricare ar fi epoca la care s'a produs faptul generator” al cheltuelii și :oricare ar fi de asemenea dati exigibilităţii plăţii. Ia Sa N Trebuie să ne oprim pentru veniturile necedulare la această doctrină simplă de o aplicare practică din cele mai ușoare. a | 
” Contribuabilul nu e nedreptăţit de faptul că i se socotesc ca venit pe un an su- mele incasate în acel an, dar corespunzătoare lu perioade mai indelungate, Și pentru „că'plăteşte astfel o cotă mai ridicată decât cota ce ar fi plătit, dacă incasările lui se făceau anual, în Chip regulat. Contribuabilul are, în adevăr, “dreptul să ceară sub 
formă de daune debitorului care prin întârzierea lui de plată i-a sporit cota, dile- „rânţa plătită în plus. La rândul lui; fiscul încearcă acelaș risc ca şi contribuabilul, când acesta scade din venitul unui singur “an cheltueli aferente unei perioade mai lungi și plăteşte o cotă mai mică decât suma cotelor ce ar fi plătit, dacă cheltuelile erau eșalonate pe mai mulţi ani; Fiscul nu poate intră în discuţiuni necfârşite asu- pra veniturilor și cheltuelilor de asemenea perioade de timp, şi de aceea se menţine Pe tărâmul faptelor vizibila: incasările și cheltuelile fiecărui an. - | 
„Am văzut ce este venitul. | 

„Ce trebuie să înţelegem prin venitul global? - | | 
Ezpresiunile de: venit global, venit met şi venit general, au în legea, ce propun 

uzi sens tecnic, pe.care l-am dat penru a ușură priceperea textelor. * | 5 
“ Totalul veniturilor nete cedulare și necedulare alcătuește venitul general al con- tribusbilului. a e | o -
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aia “ee Sea a Ţ o Pota 
“anl Cgeace rămâne după ce se Scad din veaitul eter, știraele prevăzute inait. 30, 
se, numește, venit, met. ÎN 

Ceeace, rămâne după ce, s6 scad din “venitul” net, degrevările pentru sarcinii de învolnie, prevăzute, în art, 60, alcătuieşte veniiul global. | Ă i „Ca. să ajungem, deci la determ marea, „acestuia din urmă, trebuie să: incepea 
prin tâțalizarea veniturilor cedulare ; și neccăulare. 

Am. văzut da dreptul. fiecărei cedule « cum, se. câloulează venitul net, respectiv, Pentru a obţine venitul generul, Yom totaliză dar veniturile . cedulâre nete astfel dez terminate. “Sunt însă cazuri în cari, incasăriie „anuale depășesc cifra . venitului net cedular, aștfel dețer minat. Uni „exemplu : Un proprietar. de casă al cărui Venit cedular 
net a fost stabilit la 20. 000. ei, își închiriază în intervalul dințre două! „recânsă= 
minte casa sa cu 40, 000 lei. De, sigur .că asieta impozitului cedular nu se: poate 
schimbă, modificările impnmerilox: cuprinse în. „cedulele,. A, B şi C, „bephtândii-se 
lace, confor art, 79, după. 1 „Aprilie-a al fieciitui an, decât pentru. cazul când o pro- 
prictaţe a dispărut, sau a juăt: naştere când, terrăenul de scutire ă “expirat, său “când, 
pentru un motiy sau altul, nu, a fost impusă, până atanci. Vom, adinite dar, ca, la în- 
ceputul fiecărui an financiar „coniribuabilul să declare ca venit nurăai, 20; 000 lei, 
sau Să. declare cei 40. 000 lei ce. a. incasat efectiv 9 A, admite ' prinia. Soluțiunie,, în 
seamnă a transformă impozitul pe venitul global într” un impozit: pe un "venit artificial, 
iar nu pe "facultăţile contributive. reale: ale persoanei. « 

În consecinţă, proprietarul, de” casă sau moșie, care incasează, ui venit “superior 
venitului, gedular, astfel cum e ștabilit pe, cale, da. recensământ, Na. trebui Să. declare 
venitul” efectiv, incasat. |. - _ | a e 

„În, ceeace priveşte venitul cedulei c el find calculat: pe venitul mediu : a trei ani 
cu „coeficienţii prevăzuţi șub titiul UL al legii, valorânid în adevăr pentru aceșt inter 
val de timp. venitul, cedular net, va î și la impozitul pe. enitul, „Slobal acelaş ca cel 
trecut în cedulă.. E 

Veniturile rezultând din intreprinderile comercială şi industriale că Și cele proș 
yenind.din „profesiunile ȘI, ocupaţiunile. necomerciale, 'stăbilindu-se în fiecare! an, stimă 
or reprezentând venitul. net cedular, va fc cea trecută şi pentru stabilirea impozitul 
pe venitul global e 
a Din „acest. punct de priiire n noi, nau 4 admiterii opțiunea pe care a lejeă fr ancez ă 0 'dă 
contribuabilului, cu privire la declararea veniturilor rezultând, din comerţ, “industrie și 
cxploataţiuni.” miniere. In. adevăr, in F “ranța, negustorii şi industriașii” au facultatea 
de a stabili impozitul cedular, fie prin evaluarea venitului lor net' impozabil, fie, prin 
aplicarea, de „coeficienţi. sumei. afacerilor, Și Opţiunea . făcută din punctul, de vedere al 
impozitului cedular, nu-i leagă pentru impozitul global. In sistemul nostru concor> 
danța între modul stabilirii. venitului la cedulă ș și la impozitul pe venitul global e obli- 
gatorie. Eu socotesc contrariul un non sens. Dacă, în adevăr,. la rigoare, 'contribua- 
bilul poate alege între două feluri de a, calculă venitul săv, din „care numai unul e 
sincer, iar celălalt o „prezurpție,. imi pare, că a-i dă dreptul să prezinte ca pornind dela 
dânsul! două „gevâluări! „deosebite, ! e neadmisibil, E 

In ceeace” privește lefuriie, salariile, 'rentele, pensiunile, se va “calcălă ia fl ve- 
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nitul lor net şi la cedulă şi pentru impozitul global. De observat e însă că dacă im- 
pozitul cedular se reține asupra acestor venituri nuinai în momentul plății, s sumele 
rezultând din veniturile cedulei F, şi incă neincasate, vor trebui să figureze la impo-' 
zitul global, pehtru“că acesta e așezat pe veniturile efectiv incacate sau puse la. dis- 
poziţia contribuabilului. De asemenea salăniile cari nu sunt impuse la impozitul ca- 
dular din cauza moaicităţii lor, vor figură totuş în declaraţia impozitului global, 
pentru că suma lor adăugată la alte venituri poate întrece minimum de existență 
scutit. Astfel salariile inferioare la 100 lei lunar cari sunt scutite de impozitul d de 
6%], trebuiesc totuş declarate la impozitul pe venitul global. , 
Ă Nu trebvie să tratăm însă veniturile rezultate din muncă, ca cele din capital: 
Discriminarea făcută la impunerile cedulare, prin diferenţierea de cote proporţionale 
nu este de ajuns pentru veniturile mari, ci trebuie stabilită o nouă . discriminare, în 
vederea progresivității impozitului pe venitul global. | 

„In adevăr, pentru veniturile mici acest impozit are cote neinsemnate Şi de aceeai | 
impunerea cedulară e cea principală, iar aceea pe venitul global secundară. In acest 
caz discriminarea are importanță numai în ceeace priveşte impunerea cedulară. 

“Pentru veniturile mari, însă, impurierea progresivă pe venitul global e cea im 
părtantă și în acest caz dis'riminarea cedulară pierde orice însemnătate și nu ră- 
rââne. decât cea realizată pe cale de reducere a venitului în calculul venitului general. | 

“Pentru a limpezi aceasta, să luăm un exemplu: un negustor câștigă din 
munca personală un milion lei. Neapărat că acest venit nu trebuie tratat la. fel cu 
un venit egal realizat dintr'an capital plasat. E drept că el plăteşte cu cota cedulară 
dă 120], uri iiripozit mâi redus de 120.000 lei, pe când venitul din capital plăteşte 
eu cota de 150|, un impozit de 150.000 lei; însă, la venitul global ar plăti, fără o 
nouă discriminăre, atâi prirăul, cât și cel de al doilea, 315.000 lei. Aceasta nu ar fi 
drept, căci venitul din muncă, care are caracterul temporar, nesigur și e mai greu 
de obţinut, nu poate fi tratat la fel cu cel realizat în mod sigur şi fără muncă. 

De aceea am prevăzut prin proiectul ce prezint, reducerea veniturilor „cedulare 
în calculul venitului general, şi anume: 

Pentru veniturile rezultate atât din capital, cât și din muncă, cum sunt cele din 
exploataţiuni agricole, comerţ și industrie, 'o reducere de 200/,; pentru veniturile 
protesionale, „o reducere de 30%; pentru cele din salarii, o reducere de-t+0%, . 

Cu privire la valorile niobiliare se va trece la impozitul general atât valorile 
tăobiliare'i impuse la 'cedula G, cât şi cele cari sunt scutite de lege.de acest impozit: 

" Veniturile sunt considerate incasate în ziua scadenței lor, perceperea nedepin- 
zând din acest moment decât de voinţa interesatului. 
La impozitul cedular se lovesc veniturile brute ale capitalurilor mobiliare de 

verice fel, valori sau creanţe. Această dispoziţie a trebuit să fie' admisă, din cauza. ne- 
cesităţii practice a stopajului la sursă, care ar â fost impiedicat, dacă trebuia. să se 
facă calcule asupra scăderilor. 

Prin urmare, cheltuelile pentru realizarea creanţelor, cu condiţie că să fie bine 
dovedite şi ca contribuabilul să nu exagereze cu privire la ele, vor putea fi scăzute 
din venitul „cedulei G inainte ca el să fie totalizat cu , celelalte, venituri cedulare,
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+ = Lastotalul veniturilor cedulare se adaugă veniturile necedulare, adică toate cele, 
- cari, pentru un cuvânt sau alțul, nu sunt impuse la vreo cedulă. Astfel : rentele scu- 

tite prin lege, pentru cari, cum spuneă d. Ribot, ministru. de finanţe, în expunerea 
sa de':motive a legii din 16 Noemvrie 1915: »0 asemenea, scutire se face titlului ca Şi 
cuponului şi nu. se poate aplică „impozitelor cari izbesc totalitatea averii, sau ve-: 
mitul, ete... SR IDR E o a Nr ară 

Totalul astfel obţinut am spus că constitue venitul general. .. , N 
„„.» Pentru-a obține venitul net, se sca le: din el cele 4 categorii de sume vizate de 
art. 59, şi numai-ele. Hrana, locuinţa, îmbrăcămintea, domeşticitatea, caii. şi trăsu- 
rile, distracţiile, pierderile la joc, liberalităţile, fiind, o repetăm, ca lucrul să fi bine pri- 
ceput de toată lumea, cheltueli inerente. vieţii -omeneşti, adică cheltueli pentru cari 
se consumă venitul, iar nu cheltueli. cari trebuieșc scăzute, pentru a-l cunoaşte. . 

”.. Prima scădere autorizaţă de art, 59 e referitoare la dobânzile imprumuturilor 
și datoriilor, cari cad în sarcina venitului general. .. at pu 

Proiectul prezentat în 1907 Camerei deputaţilor din Franţa, de d. Caillaux, nu 
permiteă scăderea din venitul general al datoriilor. contribuabililor, Camera deputa- 
ji:or a conșiderat însă, că o lege de impozit pe venit trebuiă, pentru .a fi dreaptă, 
să;autorize această scădere. Proiectul votat în 1909 conțineă această dispoziție ; în 
acest sens legea din 15 lulie 1914 o menținea. . RR 

Trebuie să facem o distincțiune între dobânzile datoriilor hipotecare şi privile- 
giate și cele chirografare, garantate sau nu prin .amanet, al căror capital a fost în- 
trebuinţat în întreprinderile industriale şi comerciale. Cu 
„... Dobânzile datoriilor hipotecare se scad din, venitul brut. al. cedulelor A şi B, 

după distincțiunile făcute mai sus. Dobânzile datoriilor garantate sau nu cu amanet, 
reprezentând capitalurile imprumutate pentra intreprinderi comerciale şi industriale, 
dacă acestea din urmă au o personalitate distinctă de aceea a exploatantului, se scad 
din venitul brut al cedulei B, conform alin. bal art. 23. Rămân „dobânzile celor- 
lalte imprumuturi şi datorii. ă | | a 
„.. Din venitul global, spune legea, nu se vor scade decât. dobânzile împrumuturi- 
lor şi datoriilor cari cad în sarcina venitului general, Astfel: nudiul proprietar, care 
efectuează reparaţii mari la imobilul grevat de uzufruct, din care nu trage. nici un 
venit, nu poate impută sumele cheltuite decât din totalul veniturilor lui, neexistând 

un venit cedular, în sarcina căruia să. cadă aceste cheltueli. De asemenea, dâcă o 
percepere. de venituri a fost ulterior anulată — spre exemplu: cazul "dividendelor 
fictive — suma ce se înapoiază va fi dedusă din venitul global... a 

Șă determinăm acum noţiunea datoriilor şi împrumuturilor vizate de art. 59. 
Nu se pot scădea decât dobânzile efectiy plătite, oricare ar fi exercițiul la care 

- se:raportă, iar nu şi partea sau totalul capitalului datoriei sau împrumutului achitat. 
„Deci, dacă datoria se stinge prin plăţi, parţiale anuale, nu se va -scădeă din „venitul „ global decât porțiunea corespunzătoare dobânzilor efectiv. plătite, nu mai inult, i 

„În principiu se scad, din venitul anual. dobânzile oricăror datorii în grnere, 
afară de dobânzile sumelor luate cu imprumut peniru a fi înirebuințate într'o 
intreprindere comercială sau industrială, cari se. scad din venitul brut al cedulei
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aferente. Scăderea ? se facg indiferent dacă. dâtoria &: persânălă: său "că : girărit- dacă 
are formă auteiitică sau forma unui act sub” "semnătură. privată; dacă” & “chirogra- 
fară său gatântată cu âmanăt.. ia aL ip 

* Pentru a perinite scăderea; 'se:cere insă ca: angajamentul să fie regulat: Şinesus-. 
pect. : Inregistrarea actului în regulă. generală va face dovada aceasta;- pentru dato- 
riile comerciale insă, registrele vor probă sinceritatea lui. Pentru datoriile civile, 
existența reală va fi o: chestiune de apreciere. n ae 

„DE âsenăenea nu e: nevoie ca datoria-să mai existe la:1 Ianuarie-a anului i impu- 
nerii. “Dobânzile: platite în anul precedent pentru o datorie stins, , înainte de 1 Tanua- 
ie a anului” impunerii; sunt deductibile... a - i 

“AL doilea caz de scădere: prevăzut de art. 59-e privitor. la anuităţile rentelor 
plătite; cii titlul obligator.-Cum; plata e cu titlul obligator, iar nu renta, se vor:'scă= 
deă anuităţile, fie'că renta există: fără 'voia rentierului, fie că există prin voința lui, 
ca, de pildă, în cazul părinţilor că cari se obligă a servi o rentă copiilor: în vederea: căz 
sătoriei. ie e CIRC : Aaa ; E : 

“ Sumele vărsate benevol, chiar” la: epoce fixe, 'rudelor sau străinilor, -nu consti- 
tubso' însă'o'rântă în sensul prezentei legi. Ele vor continuă să. figureze în: veniturile 
generală ale donatorilor, cari nu Yor putea cere scăderea decât pentru faptul că' au: 
o persoană în sarcina lor, bine înțeles, "dacă conâiţiunile prescrise de lege in această 
Brivință sunt implinite; e m 
- Legia condiționând scăderea de existența unui tilhi cu forța obligatorie, coiulri:: 
buabilul nu are, dacă voiește să fie scutit, decăt a întocmi un asemenea: act. Capul de 
familie nu e însă îndrituit a scăe ventele vărsale unui, membru din familie, a cărui 
impunere ecuprinsă îni”'a sa. Astfel un soț în instanță de divorţ, condaimnat provizoriu 
la'6 pensie alimentară, nu poate scădeă această pensie din venitul lui global, de oarece 
soția continuă a'fi cuprinsă în im punerea lui. Pentru aceeaș rațiune o rentă plătită” cu 
titlul obligatoriu uneia din persoanele zise în sarcina contr ibuabilului, nu poate fi'scă- 
zută, nu numai pentru că e vorba de o singură impunere, dar şi pentru că pe bază 
cheltuelilor ce face capul, de familie, i se acordă o deducție de” impunere prevăzută i în 
art. 60. i ' 
i” Vor'fi: socotite rente plătite cu'titlu obigatoriu sumele ce contribuabilul își: ia 
ângajaentul să 'verse anual în mod obligator, Statului, județelor, comunelor, sta- 
bilirpențelor publice și de utilitate publică. ! : - Aa 
" “A treia scădere prevă ăzută, în art. 59 se referă la impozitele directe şi taxele asi- 
milate plătite de contribuabili: - 
i Pentru ce în sistemul nostru scăderea impozitelor directe e admisă la Venitul 

global, şi nu se face respectiv la “fiecare din veniturile cedulare ?. 
“ “Pentru că o parte din veniturile cedulare fiind stabilite pe cale:de: prezumpţie, 

ca de pildă * beneficiile agricole, beneficiile industriale Şi - comerciale determinate 
prin aplicare de coeficienţi la” suma afacerilor, dacă “am 'admite că fiecare impozit 
trebuie scăzut din venitul brut al cedulei aferente, am lovi numai unele categorii i de 
ebitări. i a 

* Din tolălul veniturilor 'se vor scade deci, chiar dacă s sar raportă la o sursă! 'spă- 
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cială- de venituri, toale:impuzitele directe percepute pe cală de roluri ominătius; ni: spe 
cial impozitele. codulăre şi impozitul global pe venit plătit: în anul. care precede pe 
acela al.impunerii cu cotele lor normale, fără adaosul ce ar proveni din cauza: călcării 
legii..de . faţă, precum și taxele asimilate, fără a distinge - dacă : 'sunt percepute 
în. numele Statului, judeţelor, comunelor, stabilimentelor publice și de utilitate- publică. 

Impozitele divecte plătite in străinătate nu se vor. scădeă din impozitul “global, 
ci numai din categoria de venituri lovite. de zisele impozite. Pentru :ce ?: Pentrucă: 
socot că egalitatea în fața impozitului cere ca să nu se scadă contribuabilului cu ve- 
nituri trase din ţară străină, impozite mai mari sau mai' mici ca cele românești, 
Vom socoti dar sumele nete de orice impozit incasat în străinătate și le vom aplică 
impozitul progresiv pe venitul global egal cu acela al celorlalți contribuabili. * 

Asupra veniturilor nete trase din străinătate și lovite de impozitul progresiv pe 
venitul global al titlului VIII, am văzut în art. 53, $ 4, alin. 2 dela : punctul a, 
că cetățenii români impuși din cauza domiciliului sau reședinței lor. în 'străinătate 
unui impozit similar, vor putea cere ca veniturile trase de ein st ăinătate; - să 
fie impuse pe baza art. 52, numai pentbu diferenţa dintre impozitul român progresiv 
pe venit şi impozitul similar ce ar fi plătit acolo. In asemenea caz calculul se va: face 
socotindu- se cota impozitului român ca exprimată în lei. aur. 

Această dispoziţie a legii române nu: schimbă dar principiul, că impozitele di- 
recte plătite în străinătate trebuiesc dedu:e din tategoria veniturilor acolo percepute, 
iar nu din venitul general, ci modifică numai „cota impozitului progresiv pe venitul 
global perceput in România. dă 

Taxele de mutație pentru deces nu se scad din veniturile contribuabililor, căci 
ele nu constituesc o sarcină a veniturilor, i 

Contribuabilii nu pot cere scăderea impozitelor plătite pe numele lor, decât dacă 
“le-au achitat cu banii lor proprii. Ei nu vor fi admiși să ceară contribuţiile plătite de 
arendași sau de locatari, pe cari aceștia le-au luat prin convenție în sarcina lor. Aceștia 
din urmă sunt autorizaţi a scădeă din veniturile lor: impozitele stabilite in: numele 
proprielarilor, dar p2 cari sunt obligaţi să le achite, în virtutea contractelor de arendă 
sau de locaţie, sau pentru cari datoresc legal rambursarea. 

“In cazul în care proprietarul sa obligat a plăti impozitul, 'care după lege'e: in 
sarcina locatarului, cu obligaţi: acestuia de a-l rambursă, scăderea operată de loca- 
tar nu se opune ca şi proprietarul să facă scăderea sumei din 'venitul lui. In adevăr; 
proprietarul trebuind să treacă la venituri toate sumele efectiv vărsate de chiriaş, sa 
incărcat:cu impozitul ce trebuie să. supor'e,' deci el e autorizat să seacă din venit 
suma ce a cheltuit pentru: achitarea impozitului de care a fost ra mbursa a 

A patra scădere cuprinsă în art. 59: priveşte deficitul de cunloutate Acestă 
expresie are un sens precis, care nu îndritueşte interpretările. : A ae 

“Deficitul de exploatație nu consistă niciodată intro lipsă de câștig -(lucrum 
cessans], ci esenţial într'o pagubă efectiv încercată de contribuabil în unul :din izvoa- 
rele venitului lui (damnaum emergens). Nu se vor scădeă deci sub denurnirea de deficit 
de exploataţie: chiriile neplătite, vacanţele de. case, cupoanele neplătite, scăderea valorii 
capitalurilor” mobiliare, scăderea de lefuri, ci numai paguba încercată în unul sau mai“
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multe izvoare de venit sub suma dela care începe câștigul.» Astfel, pentru a- luă: un exemplu, concret, o, exploataţie agricolă care normal .produceă 10.000 lej anual, incearcă întrun, an, prin incendiu, de pildă, o pierdere egală cu venitul normal de 10.000 lei. Nu se chiamă deficit de exploatare această pierdere, şi lipsa venitului. de 10.000 lei nu se va scade din venitul general. Incendiul cauzează însă o pagubă care anihilează și aceşti 10.000 lei şi 5.000 lei în plus. Paguba e alcătuită numai de acest deficit de 5,000 lei, numai pe acesta contribuabilul poate să-] scadă din venitul lui general, nimic mai mult. a E . i: ÎN regulă generală, dar nu în chip absolut, deficitul de exploatație e acela: care. rezultă din bilanțul anual,. liscul rămâne însă în drept să controleze prin el. însuş veracitatea cifrelor ce i se propun. In nici un-caz nu poate fi vorba a se scădea sub deficit de exploataţie 0 pierdere de capital. Pe o .... Trebuie însă asimilat deficitului de exploataţi orice pierdere similară produsă în celelalte categorii de venituri cedulare. Astfel un cassier rambursează o eroare de cassă superioară lefei lui anuale. EI poate scădeă suma plătită, -nu la cedula unde-e impusă. leafa 5, ci la venitul global, anihilând astfel o sumă poate chiar superioară venitului cedulei F. . . | Na | | Cheltuelile pentru imobilele locuite de proprietar, pentru terenuri de agrement;; nu. pot creă niciodată un deficit de exploatare. 
. Justiția chemată a aplică prezenta lege trebuie să fie bine Pătrunsă. de spiritul restrictiv care ne-a animat în momentul când am edictat dispozițiunile art. 59. Orice interpretare care depășește textul strict al legii și aplicările făcute de noi in această expunere de motive trebuie considerată ca neconformă cu intenţiunea noastră. Suma, obținută, după ce s'au scăzut din venitul general sumele prevăzute în. art. 59, constitue venitul net în regulă generală. o Ce, vom face însă cu privire la persoanele nedomiciliate în România, dar cari au una sau mai multe reședințe aci, fie aceste persoane române sau străine ? Re „Reguli speciale au trebuit să fie impuse pentru stabilirea venitului net a acestor. persoane. Art. 63. le cuprinde. „ : : Venitul acestor contribuabili e calculat pe bază de prezumpţii. legale: el.e fixat. la cel pe o sumă egală cu de zece ori valoarea locativă a reședinței sau. a reședin- țelor, În. nici-un caz acești conlribuabili nu pot dovedi că veniturile lor reale sunt în-- ferioare prezumpţiei legale, | a "+. Valoarea locativă. de care vorbeşte art. 63 nu trebuie confundată cu chiria, ea . poate să fie cu mult superioară. Valoarea locativă a apartamentelor mobilate se va: stabili făcându-se abstracţie de mobile. Venitul astfel calculat e chiar venitul net; nu; se, va efectuă, deci la el nici o scădere din cele cuprinse la art. 59. | ă Prezumpţia legală există în favoarea fiscului, nu împotriva lui. Deci, dacă fiscul: e.în stare să. dovedească că venitul ce contribuabilii vizaţi în. art. 63 realizează, e superior calculului făcut prin înmulțirea cu zece a valorii locative a reședinței, aceşti: contribuabili vor fi impuși pe valoarea reală a veniturilor lor. In acest din urmă caz. însă; scăderile art.:59 se vor aplică, evident, după cererea interesatului numai ; iar. dacă străinul trage venituri din România şi nu are în ţara noastră: nici reședință,
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nici domiciliu, atunci fiscul îl:va impune pe-veniturile reale ce trage din țară, 'fie pe- riodic, âe accidental, stabilite: fie pe baza declaraţiei contribuabilului, fie prin :caâr= „cetare directă, : .. .: .. aa i 
Minimum de existenţă. In toate legile de impozit pe venit se prevede scutirea unui minim de existenţă, care variază în ce privește cifrele dela e ţară la alta. El variază și în cuprinsul aceleeaşi țări, după. localităţile unde contribuabilii impuși îşi au reședința. O“ e 

„Pentru țara noastră acest minimum nu poate fi prea ridicat, căci în . genere la la noi veniturile sunt mici şi a scuti o, sumă prea ridicată, ar însemnă .ca impozitul * pă venit să fie aşezat asupra unei mici părţi a contribuabililor. e 
Am prevăzut deci scutirea veniturilor după'comunele în cari contribuabilii au reşedinţa, şi anume : pentru comunele rurale lei 2.500; pentru comunele urbane, după populaţiunea lor, lei 3.000, 3.500-sau:4.000 Iei.:. -: ta "i In regulă generală minirhura scutit se scade : din: -venit, spre a nu creă ne- dreptăţi pentru contribuabilii. a Găror venituri se află la limită; intrecând “cu:0' mică sumă minimum scutit. Cum însă, pentru-veniturile cari întrec prea puțin acest mi- nimumm, impozitul ar deveni prea neinsemnat, față cu cota destul de redusă, nu pu: tem sc.ideă din veniturile impozabile decât minimul: redus cu câte 1.000 de Iei de fiecare cifrăjtadică 1.500, 2.000, 2.500 și 3-00 lei. ! i | „+ Pentrusaceleași- motive am prevăzut ca orice contribuabil care nu îe află'impus la impozitul: pe venitul global, ca având un venit mai mic decât minimum-sus" pre văzut, să plătească un impozit-minimal'de 10 lei anual. Acest impozit nă' e vechiul impozit personal, ci:un impozit minimal pe venit, acolo unde calculele ar dă cifre prea. mici de impozit, -astfel:încât ele nu ar. acoperi nici-cheltuelile ocazionate ct stabilirea impunerii.  :. a e 

21... Acest impozit- minimal e de altfel justificat, pentrucă nimeni. în ţară nu poate să se bucure corhplet 'de scutire de orice impozit, atât cât el poate trăi aci,-sub:scu2 tul legilor, cu toate drepturile ce decurg din ele. Cu atât mai mult cei ce suportă alte impozite cedulare, fără a. fi supuse la impozitul pe venitul global, trebuie să plătească acel impozit minimal, fiindcă având şi venituri cedulare, sunt în putință a plăti un impozit. complimentar extrem de redus. i i e 
-“Legăa prevede scutirea, însă, pentru cei cari se află în neputinţă de'a plăti impo- zitul, cum sunt : infirmii, bătrânii în neputinţă de a munci şi fără.avere, ni. 
+... Degrevările, Din. venitul. net astfel obţinut .se vor scade. sarcinile de amilie prevăzute în art, 60... ÎN ua 

„In sistemul legii ce propunein, sarcinile de familie dau drept la degrevări.o sin- 
gură dată, fie Ia: impozitul cedular cel mai ridicat, dacă totalul veniturilor “cedulare şi necedulare e inferior minimului de: existenţă, fie la stabilitea: impozitului progresiv 
pe venit. DT ES „+ Scăderile:art. 6Oprofită tuturor contribuabililor, fie că «venitul lor. global:a fost 
calculat potrivit art. 58, fie că a fost calculat potrivit art. 63, prin deosebire deci de 
scăderile art. 59, cari nu se pot face decât dacă venitul a fost obţinut prin cercetare 
reală, iar nu pe baza de prezumpții legale. | 
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-« = Rațiunea 'e:simplă: Scăderile -art..60 “sunt: desvoltarea: firească... a:scutirii .mini= 
2 €, e male de baza admisă la:impunerea progresivă pe venit: îi: cotei ia 

Degrevările pentru sarcini de familie sunt acordate în moa limitativ număi 
pentru“pârsoanele:cuprinse in art. 61. Ele sunt'permise peniru:“ n 
«= -4'zAscendenţii în vârstă de mai mult de 70 de ani, sau infirmi, 
i i"2; Descendenții, soţia, sora nemăritată și copiii luaţi de suflet, cari au mai puţin 
de 21 de ani, sau cari sunt infirmi. Evident dacă toate aceste persoane sunt în sar- „Cina'căpului de familie, m | 
Cu privire la căsătorie ea trebuie să existe la 4 Ianuarie a anului impunerii, so- luţie impusă de necesităţile practice, Da . 
“ „Ce se va întâmplă când, potrivit art. 95, partea I, soţia e impusă separat? Menaj 
din punctul de vedere financiar numai există, Vom admite vare scăderile prevăzute în 
art, 60, paragrafele 1, 2 și 3, în profitul fiecăruia din soți? Aceasta ar fi absurd. Cum nu se. yede însă, pentru ce scăderea s'ar face mai mult in profitul unuia din soţi, decât 
in, profitul celu;lalt, reducerea se va face, pe jumătate, la amândoi. Altfel am trată 
maj pine.. căsniciile, unde vieaţa conjugală se duce separat, decât, acelea unde vieața 
șe duce.așa cum trebuie, în comun, | e 

Soţul în instanță de divorţ are drepţ la scădere ; dar - văduvii şi. divorţaţii.nu au 
drept Ja-scădere, dacă decesul -cau transcripția divorțului a avut loc la o dată. ante- 
rioară lui,1 Ianuarie a anului impunerii. Celibatarii, cari au. persoane în sarcina lor, 
au drept, la,scădere,. ca și văduva. divorțată ; 'sarcinile ; trebuie să existe însă la-A la- 
nuarie a anului impunerii.. Tatăl mare care, a luat la el nepoţii « are drept la . scă= 
derea „art..60, deşi. părinţii trăiesc. Bine înțeles-scăderea pentru sarcini de : familii, 
presupune că aceste persoane, dacă au venituri proprii, sunt cuprinse “cu privire; la 
ele „la „impunerea .capului de : familie. “Bine. : înţeles iarăș : că: scăderile .pentru 
sarcini, de familie nupot profită.la mai mulţi contribuabili în acelaş timp. ” 
„+... "Scăderile. pentru sarcini de familie corisistă : . ... De m 
--t In reducerea cu:5%/,'până la'a:-patra persoană: în sarcina “'contribuabilulăi și cu 
7']o dela:a: cincea; în sus a venitului net, când el nu depășește 5.000 -lei; -.. a 

In reducerea cu 49|, de fiecare persoană in Sarcină. contribuabilului “până la 
pătră işi! cu 60/g dela a“patra:'in sus, când venitul'net' “depășește 5.000 lei, dar nu atinge 10.000 lei; - i E i ii i i i * ICLi veducerea du cate 400 lei anuâl pentru fiecare persoăniă până a patri şi 600 
pentru, cele următoare, când venitul neţ depășește 10.000 li. : îi 
„3. Oeeâce rămâne diipă, ce se fac din A 
“IcMueate ;penital global, Pe acesta, 6 asezat impozitul progresiv, pe venit. 

zi r 
at a d .. . 

a 

n. venitul net, scăderile, prevăzute de art. 60 

câ, 

Cota impozitului. Cota impozitului e deosebită. | a 
: "i :)*Pentru veniturilă tuturor contribuabililor, e cea: cuprinsă în: art, 64; alin. 1. 
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Declaraţiunea. Impozitul progresiv pe venitul global se stabilește pe baza de- . 
clărăţiunii contribuabilului. | 

i Dorim .ca toată lumea: să! fie bine pătruhsă de valoarea. declaraţiunii,. in sis- 
temil : nostru fiscal.ea având. un rol. propriu cu mult mai important decat cel 
pe cate. i-l atribue legislaţiunile străine: 

; Orice venit „cedular, .sau mecedular,, trebuie să facă obiectul, unei deplarațiuni. 
„Venitul global. trebuie. șă facă Şi el obiectul unei declaraţiuni! 

: Pentru veniturile stabilite direct de fisc, : declaraţia contribuabilului. + va cu- 
prinde Și. indicaţiă evaluării fişcului. Pentru veniturile cedulare ștabilite pe baza de- 
claraţiunii, aceasta din urmă! va cuprinde, fie venitul ! inet - real calculat direct, fie 
elementele cerute de lege pentru ca :pe. baza lor să se: aplice prezumpţiile legale. 

| „Dacă, impozitele cedulare se 'datorese la acelaș loc 'cu. impozitul . pe venitul . 
global, declaraţia lor se'va „face odată cu declarația” acestuia din utmă. Dacă 
impozitele, cedulare se percep, lă locuri deosebite de cel unde. e aşezat impozitul 
global pe venit, șe vor face declaraţii la toate locurile unde se datoresc impozitele ce- 
dulare Şi in declaraţia făcută pentiu impozitul ptogresiv. pe. „venitul global se : vor 
trece extractelg declar ațiunilor! făcute pentru impozitele cedulare.: _! 

„Veniturile; necedulare se vor: declară. numai la: domiiliu, odată cu venitul global. 
Prin urmare declaraţia pe care o cere art. 65 cu privire la venitul: global e un 

rezuniat al tuturor declarațiunilor făcute peutra irâpozitele cedulară, cu inodificările 
pe cari regulele: speciale impozitului pe venitul global le i impune (de, pildă, adausul' 
suplimentului, de chirie încasat , peste valoarea locativă trecută în. . declaraţia. cedu- 
lei B, ete sită -. — 

i Nici < o scuză nu; poate A invocată de contribuabil, pentru ă' acoperi lipsa de 
declaraţie, care e sancționată, cum vom: vedeă, prin taxarea din oficiu, prin sporirea 
cu 500%: a cotei impozitului şi: prin indoirea ei cu privire-la -veniturile ascunse :sau 

„ nedescoperite de fisc cu ocazia, taxării din oficiu. Obligaţia de, declaraţie constitue 
insă și un drept pentru, contribuabil ; ; prin urmare, contribuabilul care într” un an ş 'a 
lăsat a fi taxat din oficiu, nu pierde prin această dreptul de, a face , declaraţie” aul 

-viitor. : 
Cine face declaraţia ? ai 

- Declaraţia e în sistemul ce propun obligatorie chiar pentru contribuabilii a căror 
- venituri globale. sunt inferioare: rninimului de ezistenţă,. Adi voit in: adevăr.să împie- 
dicăm lipsa de declaraţie bazată pe credinţa mai mult sau mai puţin sinceră a;con- 
'tribuabilului, că după socoteala lui, el hu atinge minimum impozabil, fie pentrucă | 

suma, veniturilor sale nu întrece minimum de scutire, fie pentrucă aplicând: scăde- 
„ rile din art.59 și degrevările pentru sarcini de familie, venitul lui se "reduce sub 

acest minim; | . 
Practică nenorocită pe cară 5 lipsa declaraţiei obligatorii a zevelat- 0. o îi n alte State, 

trebuie să ne servească de învățământ. = se - 

Declaraţia va fi bine înţeles, subscrisă de capul: familiei, de mânătarul lui, suu 

de reprezentanţii lui legali. Dacă: declarantul nu şti6, 'carte sau! ni. poate completă 
declaraţiunea, aceasta din urmă se poate face de contribuabil verbal la primărie, în 

pi. 
Pi
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față primarului, sau a 'notarului, sau la percepție, în fața perceptorului...Contribua- 
bilul „va fi-asistat de doi martori ştiutori de carte, cari vor semnă: -de: conforrnitatea 
declarației verbal ficută de contribuabil Și redactarea ei de către: funeționarii- -admi= 
Ristrativi :sâu fiscali, sus. numiţi. i ei top 

Soții vor face declaraţii deosebite pentru impozitele cedulare, iat, soţul, "in -cali= 

tate:de cap de familie; -va.face-o-singură declaraţie pentru venitul global... - > 

Când capul de familie; a încetat din vieaţă, fără a fi făcut declaraţia în termenul 

impus de lege, ea va fi făcută. de toţi moștenitorii impreună ca continuatori :ai per- 

soanei defunctului, sau'de legatarul. lui. universal... i, Pr 
Legea nu-face nici o distineţie..cu privire... la naționalitatea contribuabilului. 

Deci declaraţia e obligatorie, fie pentru contribuabilii domiciliaţi în afară de Ro- 

mânia, fie pentru cei domiciliaţi înăuntrul ei ; fie pentru români, fie pentru străini ; 
fie că venitul se, calculeazii pe bază de prezumpţii legale, fie că el se calculează: prin 

cercetarea;:direcță a lui.: SE Se eta da 

Declaraţia se face-pe , formulare tipărite date de fisc, potrivit modelului ce:se' va 
stabili prin instrucțiuni date de ministerul de finanţe pentru aplicarea prezentei legi. 

; Pentru. locuitorii satelor, al.căror venit.e tras din agricultură, făcută -pe întin- 

deri maj mici de 10 hectare, declaraţia venitului global se poate face în mod colectiv 
prin primăriile. şi: percepțiile respective, pe formulare întocmite ;:în - acest - scop.:. de 
către ministerul de finanţe. Aceeaș facultate de a face declaraţie colectivă; :cu privire 
la'veniturile globale și chiar la: veniturile cedulei F; art; 66, se dă lucrătorilor stabili- 
nentelor industriale, cari întrebuințează un număr mai mare de 30 de Jucrători. În 
acest din urmă caz, administraţia acelor stabilimente va i răspunzătoare : de z,con=- 

-formitatea declaraţiei făcută. şi redacţia întocmită, . îi, n zei 
„.„.. Ce cuprinde declarația ? -... sc ci DI iii 

Art. 65 enunţă în mod detaliat toate elementele | pe cari trebuie să le, cuprindă 
declaraţia. Fle sunt obligatorii, dar nu limitative, pentrucă ultimul alineat -al art. 65 

-di drept ministerului.de'finanţe ca, „prin instrucţiunile ce'va :dă.. pentru. aplicarea 
prezentei legi; să poată cere, cu putere obligatorie, ca şi alte menţiuni, ce sar: socoti 

necesare în urmă, si fie-cuprinse în declarație... fite m at 

“Contribuabilul trebuie să fie bine' pătruns de. ideea ;că indicaţiunile” pa cari le. 
giuitorul le cere pentru completarea; declaraţiunii trebuiesc a: î date cu toată, serio- 

-zitatea,:sub sancțiuni din cele mai: severe; a zii 
In adevăr, echivalează cu lipsa de declar ajie Qrice declaraţie mesenată, 4 sau.care 

miouprinde, toate. detuliile cerute de art..05. . sc er : 

“Contribuabilul va aveâ deci :grije să nu facă greşeli cu.privire la. nurhe şi “pro= 

„nume, Ja indicarea. locului de reședință, la indicarea veniturilor ,cedulare brute ce are 
e] sau persoanele pentru cari e impus a.face declaraţie;ilă '-indicarea sarcinilor. pe 

“cari contribuabilul: le-propune spre a fi.scăzute, din fiecare. venit brut cedular sau 

'necedular,;la .enumărarea sarcinilor cari se scad. din.venitul general, -potrivit art. 79, 
Ja:datași-locul căsătoriei și indicaţiile privitoare la .persoanele în'arcina:lor; la:ve= 
spitul: global ce propune:pentru.a fi luat în seamă. de fisc. : Contribuabilii itrebuia: să 

-deă detalii, justificări, nu numai.să indice cifre; In, spețial, pentru, datoriile. centrace 
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late și .reritele--plătite cu titin obligator, el nu trebuie să nite-sti indice: numele şi domiciliul. creditorului, natura: și data titlului constituind creanța şi, de e cazul, tribunalul care a autentificat actul, i A a Cu-privire la impozitele directe: natura fiecărei contribuţii, locul impunerii, articolul rolului și totalul cotizaţiei, a i Cu privire'la pierderile rezultând dintrun deficit de exploataţie : desemnarea întreprinderii deficitare, cifra și elemeritelă constitutive ale deficitului.: - „. n ce termen-se face declaraţia:? Sa 
Art. 65 răspunde la această intrebare : in termen de o lună dela promulgarea legii şi, pe viitor, în termen de o lună dela inceputul annilui calendaristic. + Declarația trohuie veînoită în [iecure- at. Ie „+ “Bine înţeles că pentru ușurarea. contribuabilului, formulare de reînoire speciale ii vor fi date atunci când elementele averii lui nu Sau schimbat dela un an la altul, ori Sau 'schimbat numai în parte, fie prin creșteri sau prin scăderi, fie prin repar- tițiunea aceluiaș venit global în venituri cedulare deosebite ca in trecut. Unde se face declaraţia ? Se Se La percepția respectivă a locului unde sunt impuse: veniturile cedulare, pentru declaraţia reteritoare la aceste venituri ; la percepția respectivă a reședinței. a prin- cipalei așezări, sau a locului unde venitul s'a realizat, pentru o declaraţie referitoare la impozitul pe venitul global, a | a -:: Declaraţiile nefiind acte publice, ele vor fi păstrate sub chea și nu vor putea fi cercetate decât de contribuabili însăși și de funcţionarii în drept a stabill sau verifică “impunerea, . | Se Ea a ii Verificarea declaraţiei și întocmirea actelor de impunere şi contes- taţiuni, Odată declaraţia făcutii, fiscul procede la verificarea ei și la impunerea con- bibuabilului. ! . | | 

”:.. Cine face aceste operaţiuni ? 
| - * Controlorii de finanţe, subinspectorii de linanţe, administratorii linanciari, di- 'rectorii, inspectorii și inspectorii generali de finanţe, sau.-alţi funcţionari speciali dele- gați în acest scop de ministerul de finanţe; “ i :. „1: Aceşti delegaţi proced  la'- verificare: declaraţiilor la :locul fiecărei - percepții. “Verificarea are 'loc. fără asistența contribuabilului, i : Delegații fiscului pentru a putea procede la verificare trebuie ză exercite anume puteri, expres recunoscute “de lege, -- i 

Ac] atingem una din chestiunile cele mai delicate ale mecanismului impozitului po venit! :A nă permite fiscului să ceară justificări și să facă investigaţiuni amiinun- țite, inseamnă a decretă falimentul reformei. A recunoaște. fiscului atotputernicia, înseamnă 'a permite închiziţiunea-:in afacerile particulare, - a „- “Peoblemul, insolubil in teorie, e'mult mai ușor de rezolvat în practică: Nu'e:acl vorba de o chestiune-de principiu, ci de o chestiune de tact administrativ. Controlul averilor şi afacerilor se face astăzi la noi “in România în atâtea imprejurări, :fără plângeri din partea: contribuăbililor şi fărti pagubă 'prea mare pentru fisc, Nimic nou nu introduceri În această privință. Trebuie însă su formulăm precis: 'drepturile: fs
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cului, pentru ca tăcerea legii să nu fie pentru interesați „pretextul: scuţirii” lor dela datorie. Delegații fiscului vor aveă dreptul : pui "-::"0):Să ceară informaţiuni cui vor crede de cuviință; :. i -, „b) Să facă cercetări la faţa locului ; .. Dn De „1 €) Să ceară 'băncilor, burselor, societuților, usociuţiilor, sau persoanelor menţiv-, nate în art. 47 verice fel de știri: precise asupra stării bănești a contribuabililor ; d) Să ceară, Ge în scris, fie verbal, lămuriri directe contribnabililor:,. zi "+ e) Să ceară comunicarea registrelor comerciale, a actelor ajutătoare; precuu ȘI a oricăror alte registre ar ţine contribuabilul, E Secretul vieţii private a contribuabilului e păstrat, pentrucă fiscul nu. poate cere hârtii de farhiiie, Şecretul afacerilor comerejale de asemenea. In adeyăr, ori veniturile industriale și comerciale sau stabilit pe bază de coețicienți. și numai pe, urma. pre= zentării registrelor din cari reiese suma vânzărilor, şi atunci pentru stabilirea-impozi= tului pe venit celelalte registre comerciale nu au de ce să fie cerute; .suu „Yenituriie de mai sus s'au stabilit pe beneficiile comerciule și industriale. reale, pentrucă așa a cerut-o contribuabilul, și atunci prezentarea registrelor e obligatorie, pentrucă con-. tribuahilul consimte lu aceasta, ! _ i pa, i In rezumat, contribuabilul e “dator să-și justi fice declaraţiunca cu toate elemena tele ce crede de cuviinţă. EL nu poate fi insă siliţ. a. 0 face și, în, cazul, aând nzenză de această libertate, riscă consecinţele tuxării din oficiu. | e Dacă declaraţiunea e socotită de delegaţii fiscului ncîndestulii luare, ineăucță sau incomplectă, fiscul poate să substitue venitului indicat de contribuabil o altă citeii. Pentru' aceasta el trebuie înai întaiu să ceată limuriri ditecte dela co: ivibualii! Și să-l invite în scris a se prezentă Ji Jocul unde să face impunerea, in cel mult zece zile dela primirea invitaţiei, fiicută sub forma 'prevăzutii de art: 75, contribuabilul e dator să deă lămuririle cerute, Dacă a dat lămuriri satisfăcătoare pentru fisc, delegaţii acestuia! rectifică declâraţiunea, și consecinţele taxării din oficiu 'nu se produc. : Dacă contri- : buabilul nu'răspunde cererii de a dă limuriri, sau. dă lămuriri echivalente cu n -: refuz de a răspunde, schimbările pe cari fiscul e în drept să le facă in. declaraţiune nu alcătuesc rectificări, ci taxarea din oficiu, și toate consecințele acesteia din. urmă - se tor produce, | i ti 
Ce e taxarea din oficiu ?, E A ICI A Ia IN Se Da N Taxarea din oficiu constitue un, mod de impunere, fără colaborarea, „contri- buabilului. a, SO a : » Din-cele mai sus expuse ezultă că, ea are loc în următoarele cazuri pete N a)-Câud contribuabilul nu a făcut de loc. declaraţia. înăuntrul termenului: de 0- lună, în care caz taxarea se face după datele, culese de fise, și, ua b)-Când contribuabilul a făcut înăuntrul termenului de o lună,o. declaraţie atât de incompletă; incât fiscul o socotește echivalentă cu.0 lipsă, de. declaraţiune, „care 

„e pr PN IEI Ia 

nu-l mai autoriză a cere limuriri şi a procede a rectificări ; ea, „+ €) Când contribuabilul a. făcut o declaraţie nefndestuliituare, imexactă..și, incom- pletă, pe care fiscul crede că.o poate desăvârși prin informațiuni ulterioare. și „când contribnabilul nu dă lămuririle cerute în termenul de 10 zile prescris . în arț,. 68;
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"-* d) Când lămutirile suplimentare sunt.atât de: neiridestulătoare: iheât ele. echi- 
valează cu un refuz de a răspunde. eu 

Deci, în faţa unei declarațiuni necomplete, fiscul are de: exercitat o opțiune: 
sau consideră neconcordanţa declarațiunii cu realitatea atât: de” gravă, incât, fără 
alte demersuri, trece la. taxarea din oficiu, sau consideră că declaraţia e 'nelămurită 
ŞI cere lămuriri. “Dacă nu i se dau lâmuririle cerute in termenul legal, fiscul procede 
la taxarea din oficiu ; dacă aceste lămuriri i i se e dau în chip satisfăcător, el „procede 
la rectificarea declaraţiei. i 

Distincția între taxarea din oficiu și iectificarea declar ației e din cele “ mai im= 
portante, căci, în primul caz „contribuabili e reclamant şi cifra ' la care sia “oprit 

fiscul în taxarea din oficiu, chiar dacă n'ar fi sprijinită pe elementele indicate de cl, 

rămâne în picioare e atâta- vreme cât contribuabilul nu reușește s'o dărâme cu probe 

contrarii; pe când, în cel de al doilea caz, acel al declaraţiunii rectificate, dacă, ulterior 

rectificării, fiscul socotește că s'a înșelat, se face contesiaţie înaintea comisiunii de 
impunere, sau apel înaintea comisiunii de apel, şi trebuie cl să dovedească” căi declti- 

rația originară completă, sau declaraţia ulterior rectificată, nu concordă cu adevăr ul. | 

Dacă contribuabilul şi-a schimbat reşedinţa, fără a aviză fiszul, ele taxat 'din: 
oficiu la ultima reședință ș și nu poale obţine descircarea impunerii astiel stabilită, 

decât dacă dovedește că “a lost impus la noua lui reședință, pe baza unei declaraţii 

în tegulă,, „ . 
“Consecințele laxării din oficiu sunt extrem de importante: Ca, 
«) Impozitul va fi plătit cu 0 sporire de 50 0. la venitul taxat din oficiu de fisc; ; 
-b) Dacă ulterior se-constată că o parte din veniturile contribuabilului-au scăpat 

de taxarea :din oficiu, asupra acestor venituri impuse . ulterior se va percepe impo- 
zitul îndoit; a | | A 

-€) Scăderile din art, 59 și cele din art. 60 nu se mai pot invocă nici pe > cale de 
contestaţie Ja comisiunea de i impunere, nici pe + cale de leapel la comisiunea de apel, dacii 
venitul a fost taxat din oficiu: . 

"Cu ocazia rectificării însi, contrilncahitul poale invocă, chiar ulterior «ler luraţiei, 
scculerile din art. 59 și 00. e 

'Taxarea din oficiu e anuală, deci contribuabilul taxat din oficiu redobindeşte 
ariiial pentru a anul următor dreptul de a fate! declaraţia în ter menul legal. | 

Actul de impunere astlel întocmit de delegaţii fiscului va fi supus spre aprobare 
organelor ierăiichice” superioatic, contorm instrucțiunilor ce se vor dă pentru punerea 
în aplicare -a prezentei legi: EL va rămâne definitiv, dacă nu se deosibește cu nimic 
de declaraţia contribuabilului. In cazul în care actul dei impunere: cuprinde o schim: 
bare & declaraţiunii, + a adus; la'cunoștința contribuabilului, trimiţându-i- se un 
extract de pe actul de impunere, conform art. 75, sub luarea unei dovezi semnale 
de primire. In termen de:45 zile dela data. predării -extractului de “pe actul de im= 
punere, contribuahilul poate face: contestaţie, inregistrând-o la percepția respectivă 
și i avănid dre eptul de a asisti- la: inregistrare şi a cere numărul ei. 

: Contestaţiunile 'vor'fi judecate: de: conmisiunile de i impunere, tări vor lucră la 

po. da, :
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 lieeare ptrecp ție. Numărul lor pe județe și datele întrunirii lor. se : vor, fixă prin ;.de- 
zizia- ministerului de finanţe, ce se va, publică in Jonitor ul Ofieial.. -. E . : 

In caz de nemulțumire. impotriva comisiunii de. impunere, contiibuabilul, său 
“iseul, Yor puteă face apel în termen, de zece zile dela „pronunţarea ei, sau, în caz când 
eontribuabilul a fost lipsă, în termen de zece zile dela comunicarea făcută, conform 
art. 75. Apelul va fi declarat la administraţia: financiară, contribuabilul având dreptul 
;să asiste la inregistrare și să obţie numărul e:, Apelul fiscului se poate face de admi- 
nistraţia. financiasă, de directorul de finanţe, de delegaţii fiscului in comișia, de im - 
punere și de acei chemați să aprobe j impunerea, conform art. 68. N 

- Apelurile vor fi judecate de. comisia: de. apel, cari vor îi una sau mai i multe de 
ficare județ. Se | | 

Atit, contestaţinuile, „exit și “apeluipile, vor ti anti. sii cuprindă pe larg utuliue le ce 
contr iuedilul înțelege sc ineoace, sul pedeapsă de nulitate d cererii sule, mepulcinul use 
„ucorilă amânarea pentru comunicare de motive. 

' ) 

' 

In termen de 15 zile dela pronunţarea deciziunii de către e comisia de apel, iar 

„în caz de lipsa contribuabilului, dela comunicarea hotăririi, xub forma pre evăzută la 
art, 75, acesta din urmă, sau fiscul, poate [ace recurs inaintea inaltei Curți de casaţie, 

„Pentru motivele de exces de putere, incompetenţă şi violare de lege. | 

| Pentru u a ușură pe contr ibuabili, “recursul va fi declarat la “administraţia finan- 

"ciară de care depinde locul inzpunerii. * Administrația financiară înaintează recursu- 
rile, impreună cu dosarele ministerului de linanţe, care la „rându-i le inaintea 

“inalti Curți de casaţie, secția III, Ia 
„Ministerul de linanţe are dreptul și si retragă, răcuzsurile tiscului pe cari le 

“crede neintemeiate, a a 
Coutestaţiuiile, apelurile; recuisurile, nu usuapesdă dreptul de impunere al fi- 

- cului; pe:baza actelor de'i impunere. : sui 3 Ia 
- Compunerea comisiunilor de impunere: și a comisiunilor de apel e dată de 

„art-:10:şi 12 ale'tâşii. aaa a Io 

Cât despre comisiunile de recensământ, t pievăzate de art.:4, 6 Și 16, ele nu sant 
"altceva: decât comisiunile anuale de i impunere și apel, cu adausul unor delegaţi tech- 
” nici speciali, cu vot consultativ. Deciziunea va trebui însă să facă: menţiune că pă- 

vevea lora fost luată. :-  .-: au, ii 

Membrii comisiunilor de impunere și apel, cari nu sunt t funcţionari publici, vor 
„depune jurământ în faţa. comisiunii înainte de a funcţionă ca judecători. - ..: 

: Procedura de urmat în procesele fiscale nu. poate fi aceea de drept: comun. A 
te chit să ținem seama de schimbările pe cari necesităţile practice le impun .regule- 
-! lor mai:greoaie din dreptul comun. Astfel, cu privirela citaţiuni, am. ac mis că, trans - 

- miterea, ei se. poate face prin agenţii: percepţiei respective, prin notarul comunei sau 
prin luncționarii poliţiei. a iti ate cai 

+. Dacă „persoana citată -e găsiti, . i se inmânează, citația, , luându-se dovadă sem- 
„mată: de, primire; iar, dacă nu ştie carte, . şe. va face, un proces-verbal. de predare, în 
; asistenţa a. doi martori „Știutori de.. “carte și, contribuabilul y va. semnă prin . punere 
2 Ale deget: În:caz când contrihuabilul nu şe găsește de. faţă la,locul de: predare 4
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citațiunii, ea va fi lăsată in primirea unisi persoane care locuește cu dânsul, Pre- darea din art. 74 îl codului de proceduri civilii, care. face: măteria atâtor: nulităţi de procedură înâintea tribunalelor, nu mai poate fi admisi în procedira fiscală. Oricare ar fi persoana, sub condiţia că locueşte cu contribuabilul, poate semnă - de primire. Dacă nu știe carie, se procede la dresare-de proces-verbal in asistența :a doi martori știutori de carte, Dacă nici conti ibuabilul, nici vreo persounii care locueşte cu dânsul, nu se giiseşte acasă, suu dacă agentul care inmâneazi citajia se isbeşte de un, refuz de primi:6, citaţia: va fi afişată, la uşu locuinţei, făcându-se proces-verbal . despre cele săvârşite. i E -  Citaţia trebuie predatii cu cel puţin trei zile libere inainte de data iafițişării, „ Contribuabilul va fi dator să depuie la dosarul. cuuzei, cel puţin cu o zi liberi: inainte de data înfățișării, toate actele de cari inţelege a se folosi în sprijinul cererii - sale, sub pedeapsă de a nu A ținute în seamă in momentul cercetării pricihei sale. In adevăr, în asemenea materie, nu se pot acord: amânări pentru comunicări de motive, sau de acte. Lipsa de motive atrage nulitatea reclamaţiunii (contestăție sau : apel), lipsa de corhtinicare de acte în termen atrage respingerea ei pentru lipsa de - dez, E : Pe, 
_„ „Înaintea inaltei Curți de casaţie, secția IU, părţile nu se citează. 'Termenelă se afișează la ușa secţiei și se publică în Monitorul Oficial cu 10 zile inainte de ziua judecății. i a Ia Atât hotăririle comisiunii de impunere și ale comisiunii de apel, cât şi cele ale inaltei-Curţi de casaţie se dau fării drept de opoziţie. - a 

Toată procedura în materie de contribuţiuni direste e scutită de timbru, afăiă de recurs,.pentru care un-timbru de 100 lei trebuie plătit înainte de toate. _ 
„A trebuit să ne gândim la consecinţele casării  deciziunii comisiunii de; apel, “A trimite pricina unei alte comisiuni de apel, înseamnă a desesiză de ca tocmai ju decători cari o cunosc mai bine. Prin urmare, soluția care rimâneă eră retrimiterea "pricinci inaintea acelezaș comisiuni de apel, cu obligaţia pențru ea, de a se contormă „deciziunii înaltei Chţi, cu privire la punctele șupuse casării. Noua deciziune va fi și “ea supusă re:ursului în acelaș termen ca, cea, dintâiu, şi dacă și această a doua deci- ziune e casată, a trebuit să dim înaltei Curți de casaţie dreptul si evoce fondul şi să judeca in ultimul resori, - | ME | Impunerile stabilite se pot dovedi in cursul analui financiar, sau in intervalul dintre două Tecensăminte, a nu mai fi conforme: cu realitatea. Ce se va întâmplă “atunci? A trebuit să ne gândim la o soluţie, care să impace și necesitatea. ;pentru - fisc de a nu procede la impuneri fără sfârşit și la necesitatea de a nu lăsă dezarmaţi, ... ; liseul ca și părțile interesate, în faţa uniei situaţiuni noui, care motivează.o- schimbare. . - de iinpunere. | i 
Sistemul la cate ne-am oprit e acesta. Evaluirile directe făcute de fisc, pe cale de recensământ (cedulele A, B şi C), rămân în principiu definitive trei ani. Ele nu „Se Vor puteă modifică decât'cârid o proprietate ă dispăriit,: sau. luat nâștăre, când: . termeiiul de sciutipă a expirat şi când pentru un inotiv, sau altul, se descoperă că un
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bun.n'a: fost impus.:până atunci ȘI în asemenea -caă:' modificarea nu se va puted fată deeudt la 1 Aprilie al fiecărui an. ii RI Contribuabilul e obligat a menţionă in declarația anuală, adică lu 4 Ianuutrie, iin- prejurările.de mai. sus, iar. dacă aczaste trei puncte s'au petrecut în intervalul dela 1: lanuarie—1 Aprilie, :el .va trebui si facă o declaraţie suplimentară. ta  În:ce priveşte celelalte impuneri, cari nu se fac numai-pe cale de recensământ, in principiu ele nu se pot modifici in cursul anului financiar, afară. do excepţiile următoare : 
i Ne Ma îs E a 1.: Când, în cursul anului incepe sau încetează exploatarea ;unei păduri,:A ceste fapte. necesită o,declaraţiune -suplimentară inainte de implinirea lor. Impunerea va fi stabilită după regulele. ceduleloy A și C, pentru venitul corespunzător. perioadei „din anul în curs în care are loc exploatarea,  . a ” 2. Când în cursul anului financiar. incepe sau încetează un comerţ, industrie, sau proteşiune. In primul caz, declaraţia va trebui făcută. inaintea începerii.comer- țului, industriei. sau profesiunii, iar impunerea va aveă loc din prima zi in care se petrece faptul. In a! douilea caz, scăderea impozitului se va face din prima zi a lungi care urmează încetării, dacii . declaraţia a avut loc in cursul lunei «de incetare, iar: in caz contrariu, dela prima zi a lunci ce urmeuză declarațiunii, e 3. Când industriașul, sau negustorul, datorește suprataxu creată de art. 31 asupra cifrei afacerilor şi comerţul încetează în cursul anului. ln acest scop cifra urmează a fi declarată în termen de 15 zile dela ultima afacere, iar impozitul va: [i achitat de indată, conform prevederilor art. 86, alin. «. Sa - - 4. Gând persoana realizează câștiguri ocazionale din afaceri izolate, fără a avea 0 profesiune, ea e obligată a declară câştigul „corespunzător în. terimen de zece zile dela realizăreu lui Ja locul reședinței, sau domiciliului, : san, în lipsă, la locul uride “a realizat câștigul. E a Aa a Celelalte moditicări ale impuna se vor face la inceputul tiecărui an calenda- ristie, la locul decluraţiei obiigatori a veniturilor cedulare și a venitului global. Matricolele, rolurile şi carrietele de contribuţii, Sumele ce conteibuiabilul " datorește îi virtutea legii de faţă “se vor trece pe matricole intocmite de percepții, de cătr6 Organele chemate a Stabili impunerea, pe bază de forinulate tiimise de minis- 

pm 
pui 

terul de finanţe. | - = Matricolele iuu“sunt-aete publice. Ele vor [i păstrate sub ehee și stu 'se va liberă. copie depe ele; decăt direct contribuabilului interesat. a 
= În sistemul legii noastre, organizarea niatricolelor e un punct de căpetenie, căci 'de ea depinde centrâlizarea veniturilor contribuăbililor,. fără de cure socotim 'că im= pozitul pă: venitiil“global nu poate fi pe deaintregul eficace, ici ci: ii er La fiecare percepție se vor ține două registre matricole. Primul, -penteu lo- “cuitorii domiciliaţi in: comuna “ȘI: în ' coprinsul! circumseripțiunii de: percepere, va cuprinde: o rubrică pentru fiecare din “impozitele * cedulare din “legea -de „faţă, cu. toate detaliile de. aplicare, alta pentru impozitul: progresiy - pe venitul global „eu toate detaliile și una pentru suma lotală.a contribuţiilor directe ce'contribuabilul - are de plată, AL doilea registru- matricol va. [j: intocrpit pentru Iocuiţorii: nedomici- 

d
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liați îri coniună Și. circumscripția de - percepere, dăr cari trag, inăunte ul: ei. venituri | 
cedulare impozabile. i a 

“Prin-art: 81'se pune formal percepţiilor respective oblig gație: ds 4 dotunică. de 
urgoâţă inscrierea acestor venituri din' urmă lă domiciliul contribuabililor. “Pedeapsa 
necomunicării va fi o ămendă dela 1.000—5.000 de Lei, şi, în caz de recidivă, destituirea. 
„tii în. Această: comunicare nu dispenseaz ă i po contribuabili-de decluruţiu veniturilor lor, 
potrivit at. 65... e. ue 

Pe baza matricolelor se intocmesc rolurile. 
"Rolurile cuprind; cifra totală a impozitelor stabilite prin matricole. "Ele sunt 

'acte publice. Certificate depe ctiprinsul loc se pot liberă, la cerere, interesaţilor: : 
+ - Prefacerile matricolelor vor fi trecute şi în rolurile jespective, *- :: i. i 

Formularele de roluri vor fi intocmite de ministerul de finanţe, potrivit instruc- 
fiunilor date pentru aplicarea prezentei legi. m i 

„Rămășițele neincasate în cursul unui an vor fi vepurtate pe unul “următor, itn- 
preună! cu dobânzile, la debitul respectiv ul impozitului neinicasat dela „ecare Con- 
tribuabil. a ! | 

” Rolurile vor aveă î şi o rubrică specială pentru ainenzile pronunți ate! pe bata 
prezentei legi. Aa 

| Peniru a sancţionă, în mod cât mai. eficace, dispozițiunile piezentei legi, am 
crezut că e bine să introducem carnetele de contribuţii directe, pe care liccaie contri- 
Dbuabil va trebui să-l posede, și in care se vor trece toate sumele ce are de plătit, și 
incasările efectuate in contul lui. a 
N , Carnetele de. contr ibuți „directe. zor [i sinupurele. love: i clise pentr u slubilireu 
identităţii persoanelor în fața „instanțelor, juulecăitorești și ceh inislvative, Ele Ru vor 
face însă o dovadă, decăt dacă vor puvtă o vizi a per cepției emitente. dela care nu 
trecut G luni. Cum viza nu se pune decât odată cu plata, impozitului, contribuabilul 
e obligat, pentru a-și stabili identitatea, să achite impozitul, pentru a obține viza. 

Insuticienţa i impunerii, Insuficienţa i impunerii se poute constată fie in cursul 
vieţii contribuabilului, fie după moartea lui. Dacă. ea se constală în cursul vieţii, 
contribuabilul: va. trebui să achite pentru veniturile neimpuse : impozitul îndoit, ac- 
țiunea fiscului prescriindu-se prin cinci ani dela data când aceste venituri trebuiau 
să fie declarate. ... . a a e 

Când se constată, cu ocaziu deschiderii unsi succesiuni, că contribuabilul defunct 
a. fost omis, sau insuficient taxat, pe rolurile avului morţii, sau-a unuia din cei cinci 
ani anteriori morţii, se va piocede lu incasarea impozitului. neperceput. ; din. activul 
succesiunii, aceste impozite socotindu-se ca o sarcină succesorală, e tm 
-... Pentru a puteă face 'descoperir;le de felul acesta, ugenții fi fiscului sunt oblisgaţi, 
prin-art.:85, să cerceteze impunerea defunctului pentru cei cinciani din urmă, ori 
de câte. ori.se deschide o succesiune.. : -. pa 

Plata impozitelor. Sumele înscrise în roluri şi rămase  delinitive conslituieie 
creănţe executorii in folosul Statului, cari nu pot fi reduse sau desființate, prin: liotă- 

, pire judecătorească, în alţ, mod, dâcât.cel: prevăzut prin legea de față -. au
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-": *sPlătazacâstor eicunţe se face după urtirătoarele distiucțitini «7 27 si2 

a) Se incasează dinti”odată toate amenzile pronunţate! potrivit: acestei Legi pro 

fGuin și impozitul- din ultimul alineat al art, 31 și Boti 
sade "i Se incascază: «anual, pe ziua a de 1 Aprilie, iinpozitul minimal de lei 1, piste 

“zitin art..57; i : ae 

: c) Se incasează trimestrial, la priina zi a fieciireia din lunile Aprilie, Tulic, "6e- 

tomvrie Și lanuarie, toate impozitele cuprii inse în n prezenta lege, cu excepţiile ailuse 

“de alin. uinător; îi da 
.. d) Sei incasează lunar impozitele pe lefuri i indemnităţi, salarii, pensiuni şi tentă 

viagere, o ar a 

Sumele neplătite la datele sus prevăzute vor fi ur mărite cânturi m "legii sptciale 

le percejere, şi urmărirea se va face 15 zile dela exigibilitatea, lor. Ele y vor „produce, 

în folosul Statului, 6 dobândă de 3/ anual.“ Ea - iii 

| " Sancţiuni. Sancţiunile legii de faţă sunt de doui feluri: unele civile; altele 

penale. | 

DER Sajnţiuni civile: a) 'Taxarea din oficiu, cu sporirea impozitului” cu 500] ȘI 

'cu i îndoir ca lui pențru veniturile ascunse; D) O amendă civilă dela 200—1. 000 lei pe 

zi, pentiu necomunicarea' către fisc in, termenul prevăzut în legea de faţă: a vegistre- 

lor Şi actelor ajutătoare cerute potrivit legii. | . 

Acţiunea Ascului se prescrie in termen de cinci ani cari turmează, „deal când 

impunerea trebuiă să aibă loc. E : 

2 Sancţiuni penale, consistând i în amenzi i pentru comercianții ș Și industriaşii cari 

nu țin registre in regulă; pedepsele penale pr evăzute de art. 305 pentru: violarea se- 

cretului, profesional. SI e ca ti 

O procedură specială. e organizată do lege pentru pronunțarea. atestat amenzi. 

In principiu, amenda se dă pe baza unui proces-verbal; întocmit de un agent al 

fiscului, care sa va comunică contravenientului, conform art. Ţ5, în «termen de 15 

zile dela data notificării ; contravenientul.poate “face; contestaţie, pentru : „motive . de 

formă. şi tond. Contestaţia, va trebui să fie motivată, și să cuprindă o. alegere: de do- 

miciliu, sub pedeapsă de nulitate. Judecata e face de urgenţă ș ȘI cu; „precăşlere e,, Hotă- 

ririle se dau fără drept de opoziţie. ae pa na apa atu, 

| Apelul înaintea comisiunii de apel trebuie făcut în termen de 40. zile, iar re= 

„cursul inaintea Inaltei Curți de casaţie,.şecţia III,.. pentru motive de exces, de putere, 

incompetenţă și violare de lege, în termen de 15 zile dela data deciziunii pronunţată 

in prezenţa contravenientului sau dela notificarea ei. E 

Dispoziţiuni tranzitorii. Prezenta lege va fi 6xecutorie cu inzepre “dela 1 

Aprilie 1991. - 
Ministerul de finanțe va alcătui pe temeiul oi instrucțiunile necesare pentru 

aplicarea ci, cu dreptul de a le modifică ulterior, potrivit cerințelor-practice, instruc- 

țiuni cari vor aveă — în măsura în care nu contrazic legea - în dispoziţiunile ei — 

putere obligatorie a legii. - 

Titlurile VI și VIlale prezenței legi sunt aplicabile cu incepere dela 1 April 1921,



dată dela care se vor. reține de persoahele în drept — sub răspunderea cd crează le- 
gea de față — nouile impozite, | 

E Până la data punerii în aplicare de fapt a celorlalte impozite, dată ce va îi fixată prin decret regal, impozitele existente acum vor continuă a fi percepute și pe anul 
1921 —1929, potrivit legilor azi în vigoare în vechiul vegat, Ardeal, Basarabia Şi 
Bucovina, ca aconturi din impozitele cedulare similare, sau, in lipsă de impozit si- 
milar, ca aconturi din impozitul datorit pe venitul &lobal al anului 1921 —1992, Pentru ca aceste scăderi să se poată face, se vor liberă chitanţe speciale distincte pentru impozitele virtual] abrogate şi incă plătite pe anul. 1921— 1999, cari nu pot fi aceleaşi ca pentru chitanţele ce se liberează pentru incasările pe anii anteriori sau pentru incasările din alte impozite ale anului 1921 —1999. „Pentru ca să impiedicăm frauda, um dispus ca aceste chitanțe să se prezinte in termen de cel mult & luni dela punerea in aplicare de fapt a prezetei legi şi, pentru ca să evităm o speculă asupra lor, am dispus ca ele să fie prezentate de contribua- bilul insiaș: e Ia e Pedepsele falsului vor fi pronunțate contra aceluia carea prezentat chitanţa falşă, fără ca el să se poată apără spunând că altul decât el ar fi autorul falsului. Aceasta - ultimă dispoziţie se înțelege dela sine: sau contribuabilul a plătit efectiv suma tre- cută în chitanţă, şi atunci nu poate fi vorba de fals, sau contribuabilul na plătit-o și atunci, inditerent cine a făcut falsul, din uoinent ce el vreă să beneficieze de el, va sufer) pedeapsa. Ea _- | o: Sumele cari alcătuesc rămășițe din impozitele trecute vor fi inscrise in rolurile noi, îi a o ps Ş “Sunt insă anumile-contribuţii, cari nu mai sunt în drept a fi percepute şi cari. prin urmare e inutil a le mai vedeă figurând in roluri, Printre uceste £ontribuţii sunt : a] Cele reteritoare la imobilele ovupăte de inamic sau de armatele aliate, fără plâtă, in timpul răsboiului ; 

Si | 0) Cele referitoare la clădirile cari au suferil stricăciuni. de răsboi până intria= tâtă, încât au'devenit improprii oricărei intrebuințări N zi ":c] Cele referitoare la, terenurile situate în zona fostului front, pe distanţa de 15 im intr'o parte și alta, și nu au putut fi cultivate din cauza răsboiului, sau a stricăciunilor provenite din operaţiunile militare. a aa ” Procedura pentru strângerea rămășițelor din rolurile vechi. e stabilită prin . art. 39, privitor la modificările impunerii in cursul anului financiar. SIRE ata ta 
sri 
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| CONCLUZIUNE 
Încă a 

“Am spus că reforma contribuţiunilo» noastre directe e impusă, inainte de toat, 
de dreptatea socială, Consideraţiunile fiscale pot dar determină cotele impozitelor, dar 
nu noul aşezământ! financiar în sine insuș. - 

” Dreptatea „socială cere o discriminare in taxare, după, cum e vorba de venituri 
izvorite din capital, din munci sau din' munca asociată cu capitalul. Dreptatea su- 
cială mai cere ceva : capitalul, oricare i-ar fi forma lui de investiţie ; tovărăşia capi- | 
talului cu: muncă, ca un izvor mixt de bogăție, oricare ar fi forma po care ar lua-o; 
munca singură, după cum e mai mult-sau mai.puţin productivi (profesii sau salarii), 
să suporte toate sarcini corespondente egale. a RR 

+ Așa fiind, reforma contribuţiunilor noastre directe, prin - in'oducerea .nouilor 
baze de impunere și a impozitului pe venit. eră necesară, chiar dacii tezaurul nu var 
îi găsit secătuit, cum e azi. | Na 

In asemenea condițiuni, evaluarea precisă a veniturilor nu mui are importanța 
pe care ar fi avut-o dacă această reformă se fiicei inainte de răsboi. - 

Din moment ce vechile impozite transformate se mențin cu cote ridicate, din 
ioment ce altele noui se crează, — preciirmm impozitul pe unele valori mobiliare până 
aci neimpuse și impozitul pe venitul global, — legitimitatea nouei retorme nu inai 
e în funcţie de egalitatea rentabilităţii ei cu cea u vechiului sistem fiscal... 

„ Dimpotrivă, altul e problemul care trebuie si ne preocupe și anume : rentabili- 
„tatea pe care corcăm să o creiim cu noul sistem fiscal, sporul pe care suntem siliți 
să- L.cerem dela impozite, nu stânjenește producțiunea *? a 

| Recensimântul ne va dă, acă va ti condus așa cum o cer interesele superioare 
ale Statului, citrele serioase pe cari. ne putem, intemeiă pentru consolidarea, pe cale 
de impozite, a finanţelor noastre publice în viitor, Până atunci nu inseamnă insă, că 
uu avem dreptul să tacem anumite calcule, cu totul aproximative, pentru a ne puteă 

“dă seama cu anticipaţiune de valoarea fiscală a instrumentului ce propune, . 
Aplicând un coeficient normal de sporire a veniturilor constatate la-ultimul re- 

„censământ din 1910 în vechiul regat, şi la veniturile cadastrale in Ardeal, Banat şi 
: Bucovina pe deo parte ; pe. de alta, evaluâna veniturile în Basarabia pe baza întin- 
derilor de pământ și a prețurilor mijlocii, precum și ținând seama de elementele. di-
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verse pe cari le-am puteă culege din datele inregistrate la ministerul de linanţe pe urma multip'elor contacturi dintre contribuabili şi fisc şi aplicând lu toate aceste venituri, astfel calculate, impozitele cele nNoui, S'ar păreă că suntem in drept a ue așteptă, intPun viitor nu depărtat, pe urma aplicării reformei noastre, la un venit de circă 4 miliard 600 de milioane în folosul Statului, faţă de un venit de aproape 400 milioane la cât sunt evaluate azi contribuţiunile directe in tot Regatul. 
Această operaţiune se poate ușor urmări din citirea anexatelur 4 tablouri, cari, incă odată, sunt prezentate numai cu titlu de mțicațiune, șI a căror recapitulaţie o dăm aci. 

mer rr 

RECAPITOLAȚIOnEĂ tal ORILa- 0% CONTBIB0AIONL DINGarE PENTRU ÎNTREAGA ȚARĂ 
DUPĂ PAOLECTUL D? LEGE 

EVALUAREA VENITURILOR IN LEI | 

      
  

  

  

  

  

- "E AMPOZITELE | = ==] == —— = TOTAL a ea Vechiul regat ] , Ardeal | " Dasarabia | ltucovina es ; 

":: Cedula A. .108.000 000| . 06.000.000) 30.000.000] „19 700.000 '916.700.000 pe -[: 66.000.000| 48.000.000! 22.000.000 „9.000.000, 1:45.000.000 -79000.000|  47.000.000| 20.000 000, _9800.000| 153.80000u| 182.000.00v! : 134 000 000. - 48. 000.000, - .22 300. 000; - 3586.300.000: „„.4.000.000|-.* 32.000.000] . 5 000. 000, 5.500. 000, „93.500.000 „130000.000| 30.000 000|. 12 000. n „6.000, 000| 198.000.000 
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„40.000.000 15.000.000“: -6.000.000/-: 3.100.000): - 64.100.000 
„226.000.000].+414,000.000/ . 46.000.000! . 20.000 ooţ, 403.000 000 

| 8, .000 al 1.663, 000 000 

Impozit progrosv sr] 

! vaii soba” J 

“ Totalul |   

    

ontribuțiunilor 
„directe. * a |:             02.000.000, 453 Su! 185. 000, “ 

13 Aolă, _ mitul pe salarii a fost trecut la vechiul regat pentru toți funcţionarii Statului. - 

'Relorma cea'novă va turbură ea mersul normal al afacerilor ?- 
„De sigur „răspunsul la această intrebare nu trebuic căutat nici în gemetele celor 

“loviți de ncuile impozite, nici, niui ales, în raționamentele meșteșugite ale celor cari 'ascurid, sub vestmântul interesului general, doleauţele meschine ale propriului lor egoism. 
"Dar, nu e mai puțin adevărat că, atunci când facem o relormă ' de importanța “celeiă pe care o pr opun d-v oastre, trebuie să avem srija ca nu cumva, voind binele, să i pregătira răul. Ra a RI 

: Două sunt! elementele cari ne pot căliuzi : comiparaţia şi experienţa directă. 
Când coriparăm impozitele directe “de: azi cu noiile impozite cedulare, vedem că diferența nu e atât de: mare. In 'adevăr, “dacă, de pildă, la: foncieră cota e urcată “cu două: puncie; în schimb" proprietarul : are dreptul să scudă din impozitul cedular “ dobânzile dator iilor” lui ipoțecare ȘI; prin aceasta, în multe cazuri, impozitul e mai “dulăs ca inainte. aa i a
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Dar, dacă capitalul investit in pământ suportă azi un impozit care se apropie 
mult de cel din trecut, sun „categorii întregi, de bunuri cari „Nor [i impuse, dela ni- 

mic, la 150 ” aa | 
o Sar putcă deci si “spune: : un a asemenea s salt nu cel as Batită ia "turbuiră messiul 

afacerilor. ?  Răspund: nu. Mersul afacerilor e turburat atunci când: “capitalul învestit 
intro! formă 'de bogăție, pliitește impozitul şi când. capitalul învestit: într altă 
formă de hogăţie, e scutit de'el." Privilegiile, iar nu dr eptatea, tur bură. or 

dinea economică. Nu continuarea imoralităţii fi fiscale de astăzi, cu şculirea + unoE "ve= 

nituri şi împovărarea. altora, e condițiunea indreptării relei stări de azi. dia 

Dacă cotele noastre sunt exagerate, ele trebuiesc reduse pentru toate categoriile 
de venituri similare in acelaș timp. Dar. atunci se pune problemul : cu ce putem 

alimentă tr ebuinţele din ce în ce crescânde ale tezaurului * ? “ 
Rămâne dar al doilea element de 'care vorbeam mai sus; experienţa. Ri Di 
Reforma contribuţiunilor noastre directe, aşa' cum o piczentiira, 'e susceptibili, 

pe viitor, de a spori sau micşoră, printrun simplu jnc al cotelor, Sarcina fiscală a 
contribuabilului, fără repunerea în discuțiune a bazelor financiara a Statilui. tie 

"Dacă in primii ani de aplicare. vedem * că: cotele; aşa cum le-am. stabilit; epui- 

zează. capacitatea contributivii,' ori le scădem, ori “afectăni o parte din veniturile 

realizate! pe urma contribuţiilor directe trebuințelor juideţene ș Și coinunale.' Credinţă. 

noastră ce însă că “impozitele” noui nu sunt de loc exagerate; in raport cu trebuin- 
țele la cari, dacă nu ne hotărim să facem faţă prin jertfe imediate, sacrificăm 

un viitor sigur şi lung, unui prezent scurt şiinesigur. i: 
Va veni să speriim, ziua când prosperitatea generală ne va permite. să ușurăm 

sarcinile contribuabililor. | | 

De sigur că acei cari vor avea această plăcută chemare, vor recoltă o recunoş- 

tinţă,la care cei cari au sarcina noastră ingrată de a cere, iar nu de a dă, nu sunt în 

drept să se aștepte. 
Această scădere a sarcinilor, pe care o dorim cât mai grabnică, departe de a con- 

stitui o contrazicere a principiilor reformei de faţă, alcătueşte, dimpotrivă, conclu- 

ziunea ei firească : tocmai pentru ca să ajungem la această posibilitate a trebuit să 

facem jertfa pe care o cere impozitele de faţă. 

Deci, dacă legiuitorului de mâine ii va fi îngăduit să împlinească o asemenea 
reducere — simbol al prosperității generale, pentru realizarea căruia ne trudim — el 
nu va [i un novator, el va fi mandatarul legiuitorului de azi. 

* 
go 

| Comparaţiunea sarcinilor fiscale actuale cu cele noui, reiese din examinarea ală- 

turatului tablou. (Tabloul 5). | 
EI e lucrat de d. MM. Paraschivescu, director general al contribuţiunilor directe, 

căruia ţiu să-i aduc aci mulțumirile mele cele mai călduroase pentru concursul 

preţios pe care mi l-a dat în tot timpul întocmirii legilor financiare. lixperienţa, 

vâvna. de bine și, mai presus de toate, dezinteresarea acestui înalt funcţionar, sunt 

pentru mine chezășia deplină a aplicării stricte, dar drepte, a nouei reforme.
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"“Belorma contribuţiunilor directe, de va primi încuviințarea domniilor-vuastre, va pune în acord finanţele. publice române cu procesul modern al evoluţiei fiscale. Intocmind-o. mam avnt decât o singură dorință: aceea de a traduce în for- mul de lege credinţe sincere, desbrăcate qe orice consideraţiuni lăturalnice, De si- gur, realizarea e cu mult inferioară dorinţei : așa, se cade. Asupra multor chestiuni nu voiu fi dat soluţiunea cea. bună, chiar cu privire la acelea, asupra cărora acor- dul unanim sar face, timpul va șterge foarte repede legitimitatea punctului “nostru de vedere. o E „„ Dreptatea e în continui evoluție. Ce e dreptatea de azi, dacă nu nedreptatea contra căreia ziua de mâine e menită sti-şi ridice protrstul? Ceesce azi e considerat ca O cucerire, va îi socotit mâine ca un lucru indiferent, sau mic! Atâta luptă pentru așa puțin, şe va zice ! Nu importă. Acţiunile individuale nu sunt ici mari, nici mici; ele sunt sau nu sunt conforme evoluţiei generale, Acesta e singurul criteriu după care ele trebuiesc jndeeate. | | | | | „A simţi, că nu cști nici tot, dar nici nimic ; a te feri dar de egocentrizm, ca şi de anihilarea umiliti în faţa tainei care ne înconjură ; a percepe, în momentul în care lucrezi, ritmul vieţii, ori. cât de defectuoasă ar fi forma în care l-ai traduce, e singu- rul lucru pe carejil poţi cere individului în implinirea menirii sale. 
a 

Ministrul finanţelav, N, TITULESCU: 
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IMPOZITELE VENITURI IMPOZABILE vana PREVEDERI anis o TD - o venitului * | ca impozite NOUL „ Yeniturile după ultimul recensământ din 1940. impozabil azi ii | De ____ FU Prefacerile urmate | 
i onin: | Schimbările | By _ Veniti" robabile . , şî. în ucma Proprietatea pâni la 10 hectare “opusă hei? in tza cu cota 41/, inclusi proprietatea pină la _CXproprierii Ghectare o e e 2128.000.000 188.000.000: 470.000.000: 28.000.000 , i 

A EI . | E ini | Peste 10 hectare impusă cu 213%, 116.300.000, ..... Pămânț n» ” 7 » 6/07 o 10.200.000 E neji “ » » n „ 1ă %, ... 1.000.000! Ă ! “ : „ISO i) L20.000.00 282.000.000 - p2.000,000 

Păduri impuse cu Di 3.100.000, i = IE N LL ORI 10.000.000! : | 
„30000, 13.000.000; 30.000.000 s.004).000 

a Venitul net impozabil cu scăderea 2; 103.000.009. 404 16.000 200 - 
“ Ciadiri 5 cu scăderea 20, 11.000.000: | | W404000.000 ital . . Ă we ! a 

„PC Venitul exploatării proprietăţilor până la 10 hectare aplicând coef. 4 + | 10.000.009!  .47.000.000, Exploatari „ Pe P "Pa Pete a p P n | * 1, 260.000.000,; i 26.000.000, 
agricole | Păduri aplicând coeficient] 1. 50.000.009;  .6.000.00y —————_ 

2 Valoarea locativă pentru localuri | ""Comeri După recensiimânt 10.000.000, azi 1420.000.000, cu eneţ.25 , AR 1.030.000.000 1926.009.000! Industrie | Societăţi, venit impozabil 
400.000 000, 38.000.000; Suma afacerilor (impozit complimentar) — 20.000 004) 

e - : Valoarea locativa a «proiesiunilor . : LL Profesiuni | pupă recensământ 37.000.000, azi 183.000.000, eu cacf, 25: | 402.000,000! ' 461000.000 Afaceri Din aie afaceri, 
30.000 000| 3.000.000 

F, Salarii evaluate pentru funcționarii Statului din toată țara, iav pentru ie Ia Salarii ceilalți număi din vechiul TEBA e... 2.500 000.000) :-450,000.000 

G 
„Venit 

66.000.000] 10.000.000 wohiliar 
TI 

“Total, 4, [6.530.000.000| 676.000.000 
innozitul ” Totalul veniturilor cedulare reduse“pentru cedulele GE şi .15.034.000.000 0 ! it „| Se adaugă venitul din rente şi alte împrumuturi scutite prin legi de RR pr IE EI Pi impozite şi alta venituri neimpozahile, precum clădiri sau terenun | venin lobi scatițe, Î.. CI Na ia îmi d e + |_15010001000] 

“Total .?, ..15:301.000.000|  * 
Se scad impozitele . . .| 6716.000.000) *: | : 2 ÎFT585T0000D) | A ) Cu cota media 5, , — 326.000 000 

Totalul contribuțiuailor directe”, |, — | 908.000.0p%)  
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"EVALUAREA CONTRIBUȚIUNILOR- “DIREGTE : 

a
e
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va 
că 

d 

pa ÎN ARDEAL, BANAT. SI CELELALTE.-"TINUTURI ALIPITE-DE PBSTIE MUNŢI: 
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C 
Venitul din exploatarea proprietaţii, pâoă 

la 10 hectare, aplicâad coeficientul 3 
Idem peste 10 hectare, cu cosficientul 1 - 

  

za: E soc! E | v [i N ir u R IrIMPOZABI L-e E aa = | “cor | pe ze — i ——| pentru încasări, | 
An Ii za „Venituri cădastrale aa Perma in Le. | 

: Proprietatea până da 10 hectare (ou apro- zi 
_ “ximaţie). a. | 

- N Jogâre Venit cadastral aaa 
Dre cm = “în coroane - ” Te ; 

Â 4312596 - îi 2048398319 | 150,000.000|: 1000000 
Pământ —— — —— 

ez efără clădiri = - Proprietatea peste. 10 hentara (cu apro- 
ximaţie). 

Jugâre | Venit cadastral | PCR Da Ba , 
SI _ 1.193 244 - 84.898 558 kr. |: 250 000.000| 38 000.000 

Păduri. .... Cc... 63,000,000, | 10 000.000 

B | Venit net cu scădere de 20], din venitul _ | i Ş | 2 AR o brut: | a di Clădiri 2: e Venit brut. tii 4100.000.000 320.000 000| : 48.000.000 
PL _ BI | ptr   

„400.000.000 "40.000.000 

      
  

„= Exploatăr i, agr icole, Din păduri cu coeficientul. î i 65.000.006 1.000.000 

Vemtul din comerţ şi industrie (cu apro: 15333 
D ximaţie) . cc... 750.000 00u| ; 90.000.000 
, | Societăţile cari.publică bilanţul "200 000.000| 24.000.000 „. Comerţ, industrie Cura afacerilor... ...... ie 20 000.000 

Po ! LA: e 

i | Vebit impozabil 'profes. libere, |! 300'000000! “: 30.000 000|. Profesiuni Dinalte afaceri +... i rii: + |.:120:000.0V0|2 9.000.000 -- + şi alte afaceri, - - 

fa DC, ef 

Salarii 

  
  

PF Venit impozabil 'din, salariile funcţivna- 
rilor particulari şi “altor instituții afara 
de Stat 500 600.000 ai Op, pub 

i 
  

G         
      
  

              
Venituri mobiliare :| Venituri mobiliare . . . .. "100.000.000| + 13 610 000 

"TOTAL ..-.:. [9420.000.000] -372.000,000 
„aia | Totalul veniturilor cedulara diminuate | - ta 

Impozitul progresiv .| “ cu. cotele reșpectie pentru: cedulele 
pe vemtulglobal. | COEF.-. 2.541.000 000, 
a Soadaugă veniturule neimpuse le cedule - 50.000 000, 

i se 2 991.U0u UuU) . 
aa "Scăzind impozitele, a aaa + |: 879.000 000 
e - n 2.919 000.000 : 1141.000.000 

i cu cota medie 50/g| ! 
Totalul contribuțiunilor directe. . . — 433.U0U.00U
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EVALUAREA nara. DiRECTE ÎN; BUCOVINA: 
  
  

  

  

  
    
    

  
    
        
  

      
    

    

=== 
= = 

VENITURI IMPOZABILE 
i INNER CANI IN Sa Preved. ri, 

Impozitele noni n Evo!'uarea Evaluarea [Pentru viitoarele ! venitului cada- | venituiu: impo- impozite 
- siral zabil azi : PD 

Kor. Lei Lei 

Proprietăţi până la 10ha. | EI 
| intindere aproxim. 800 000 ba 2.037.000, 40.000.000! 3.000.000 

A Proprietăţi mai mari ca 10 ha. 
Pământ neclădit Intindere aproxim. 200.000 ha. „1.500.000; 29.000.000 4.700 000 

| | Păduri SI 
intindere 437 950ha .... — 20.000 000 3 010 000 | 

B Venitul prin aproximaţie după 
Clădiri „diferitedate . . ..., | ani [..60.000.000[ -. ..9 000,000 

| 
C ; |enitnl exploatării propr, până A | le la 10 ha coeficientuli . . . — 40.000.000 4.000.000 

i. |Yenitul exploatini propr. mai e Faloatări: mari ca 10 ha coeficientul 1| , —,. „29.000 000|, 3.500.000 

Venitul pădurilor coeficientul 4 | | —" 20.000 000| * 2300000 

D - Wenitul imozabil aproximativ _. — 150.000.000j 18 000 000 , Societăţi venut impozabil . e |. 20.000.000, 2400.00 Comerţ, industrie|suma afacerilor |. .: SD IN a LA a *7 2000.00 

E Venitul din profesiuni . .. — 50010000] "5 000%00r Pcofesiuni, afaceri Din alte e afaceri e. — 3.000.000 E 500.000 

— — d — ! pia 

Salarii e — 100.000.000:: “6.000.000 Salarii | 

, : — — | 25.000.000) 3 700. 000 Venit moubiiiar | | po 

Impozit pa venitul Total . 588 000 000| -. 69 000.000 
mpozit pe venitu Totalul veniturilor cedulare deducând eptla.| „480.000.000; E 

global ": cedulelor C. D.E Fo... ee e at pi „: „a Mai puția impozitele "69.000.000; - : 20.500.400 
a Veuital g'obal. . .| 411.000000 i 

„- Totalul contribuţiunilor directe 77. 89.600.000         
14
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EVALUAREA CONTĂIBUȚIUNILOR DIRECTE ÎN IA ANR 
      

      

  

  

  
        
      
    
    
  

  
    

  

  

          
    

E 
N 

| , , , . i Prevederi 
La 

” - Evaluarea tea Impozitele învui RAZE IMPOZABILE venitolai impo- [ ora ele 
zabil azi aa d acas co eee e a za _ — _ LL Lei ” 

i | Cp “ij A o N ! Terenuri 3.849 000 disetine, proprietăţi rurale, păduri ! 200000000; 30.000.000 | neclădite . | 

Cazi | Azi sunt impuse numai fa oraşe... 7. “150.000.000| ” 22.000'000 

| e _ | | Exploatăci | Veriitul proprietăţilor neclăjite. . . . . - 200 000 000, 20.000 000; 3gricole 

„0 i | , a " Comerţ, Venitul aproximativ, după diferite date . 400 000 000! :48.000.000 : iodustrie | - 

” Profesiuni, | Venitul zproximativ, după diferite date . 30.000.000! -. .5 000-000 afac+ri | | 

Sali Salariile funcţionarilor parliculari . . . . . 200 000.000! 12.000.000 

G — 40.000 000!  '6:000.000 Venit mobiliar ” its 

Total. .. | 1.240 000 001| _143 000.000 

Totalul venitorilor cedulare mai putin) - Ă Al = Impozit |. deducerile delacedolele CD, E. Fit: - : [1-070.000.000 i| pe venitul global| Se deduc impozitele. . . . ... 143 000 000| -. . | Venitul global. 927 0100.000| 46.000.000 a (en cola medie 40 ,) 

- Tuvalu contribuţiumitor directe . 189.000 000.  



TABLOU COMPARATIV : 
DE IMPUNERI IN VECHIUL REGAT, ARDEAL, URSU, BUCOVINA DUPA LEGILE IN 

VIGOARE ȘI CEA PROPUSA 
   aaa maia sa âa 
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VENITURI IMPUSE DUPĂ LEGEA NOUĂ IMPOZITE CUVENITE - 
IMPOZITE CUVENITE|I DUPĂ LEGEA VECHE 

A 8 C D E F G = ===> = 

. . Exploatări Comerţ. Profe- Salarii Venit A B G D E F G GI b ] , . | | : Ă 
Proprietăţi neclădita | Clădiri agricole | dustrie suni rii mobilat obal! TOTAL 

s, 1 Go e | | ” Aare, /4///18, 7 
până la 3 2/0 100 lei | a MN 

E 10 Ha ţS până la : . , , : . 
199/, până la |-8i 49 of al: până la vV | i Nu suferă comparaţie cu celelalte ţinuturi 
10 lo 3 tata Adele 2 3000 10%/0 11000 lei _ ECHIUL REGAT | ARDEAL 4 BUCOVINA fiindea partea cea mai mare a iinpozitelor o ca 

15 peste E |2000 lei| 400 „se lunar | 15% zemstvele şi volostile. În celelatte nu s'a trecut 
110/9 arendate 15 peste până la 2 'scade Idem |! entru 

zecimi judeţene 

318/, absenteişti 10 Ha 92| la ju- tori de 
| 

1907, | E imătate or! îe = 
peste sare = 

200 lei) ? | 

Tavan După După Venit | Cadastral| La Stat, e eneeneceooe ceeecae 265 
| Imp. fi , Deavendate | venitul vemtul real (8,50 becl.| femstve. neon eeeeeee 150,— 

Za une. ȘI spor 453 aaa. 19 real_|__cadastral__| Imp, pe pământ 18=450/,....... 184 Voloste. esua neeaeeeaeeceae 50,— 
10 Ha pământ | &ecimi percep, FR e ceea _36 Darea p. pământ la 1000 lei cota Ț jei jugătul | » suplimentar 20 „......... 20 Comună... ocean eeeese ____30,—| 

1| aratura cu venit | 150 — | — | — | — 120|  — 60 (8%/)| — — — | — 10 190 119 110| o 200 cecene eee 200 28] 7 , răsboi 80%/,.... 149| 46| Impozit pe pământ......... uccsceaee 232,63 
1000 lea ; Arendale Darea câştig cl, IL... ccck. 20% „A , > țara şcoală 90 %/,. __195 

, - »  Suplim. răsboi (1000/0).... 2 25— 548 
| Imp: funcţ. şi spor 65+-49=....... 114 E Oa o... l a... 60 10, Impozitul pe venit e socotit acum 
i ecimi percep. C.F.R. kk... Ru |.» > bolnavi 509/p.. 10 1440! la 500 le. de hectar... cc... 146| 

/ 163| 165 474| b950 492| 
/ i 

„Nearendute Imp. pe pământ 200/, ,.......... 1600 280 
) Imp: fune. și spor 4404+820=.,... 110 » 2 Câştig Cl. Il. cc... 4 i 
] 1200 (150/0) |, 600 (1097, |................ 218 937g|.fecimi pere, €. î.r, cc... 4 » Supl. de răsboi 1000/, ....... 1600 280 

3 ef) za Oa ee [ 21 318 TIR >» după venit300j iii, 480 si RE SN Stat „nea nenea 26,50 
| | Capital mobiliar, nea neeee 200 „pentru bolnavi 50/,...._ 80 24 Imp. pe pământ Şi adaosele. ...... 4395 | 465 DOmstve „nn 1500,— 

100 Ila pământ — E -0| » e» renta 20fo cc... oloste .. ........ nccccaneocoaos... — 

7 diferite lealutaţi iai ;000| — ” _ 2000 300j! 1316 | 1516 Imp. pe venit hip. 10 %,. 200 3164 iz Adausele ,...... PNI RIIRIN 15) 116) Comună i 300,— 
având venit | „_ Arendate » > câștig Ce Mi | Imp. pe venit... ceea AT 1s21 Impozit pe pământ ..... cocos 233650 

8U0U lei | Imp. func. şi spor 520-+330=..... 910 » supl. de răsboi'...... -- 200! 4304 430| 4688 | 1902] 2 m venit, nec eee 672,— 
| 1360 (10/09 | ce aaa bezea | 136 1816 Zecimi percep. C.F. Bcc... 400 » » după venit100/,... 20 | i | „capii. mobiliar. cc... 104,— 
) Se plăteşte _ 1319 » e p. bolnavi, 10 3098,50 

| de arendă Capital mobiliar. cnc scoc... 200 » » venit global... 925 — 
a 120 (12/e 1519 | 4549] 4319 1102) |. 

! - ânt 200 1. ămă ii 21916] 2326] . 2 i | Nearendat> Imp De Ene Pele nana ri | . imp. Pe pământ eu gecesori „--+- 0 „a dem eter mezezeee| agagie 
i Imp. func. şi 93 30= ...385 » supl. de răsboi 1000/,........ 0 1400] o» n venit. cec... 1846] 3902] Voloste cec naonaeaaeeae 23U0,— 

| 6000 (450/0)[....annanaene 3000(400/,).. nana |nzeeezzee A 4660, 15160 TAL perecr. CE. 2200-+-1650: a „3850 » ? după venit 20%, aaa 2400 20 315402] 6805] Comună ...... cec cecen ceeace 15v,— 

508 ln pământ | a Capit. mobiliar oo 1000 pp. bolnavi 50fp ec... aa l Impozit pe pământ ... an aeceeseaeae 11692.50 
«| BOO Ia pământ | _ , — — — s4 . 8553] 6382 188u4 3294| mp CN „eee ceaeeee 5920,— 
9] diferite calități „30000 10000 8:00 ; 1500 Arendat 6382, 658 Imp. p. ven. hipot.......... 1000 | » capit. mobiliar. cc... 50V,— 

cu venit, ” i vendate » Supl. de răshoi,..,..,.. 1000 ( 2,09 2400 18032.50 
40.000 lei i 6800 (47% ) 2140 10440] Imp. func. si spor 2600-1950 = ..4550 » » după venit 350f0.. 350 (”* - ! 

N Se plăteşte Zecimi percep. C.F.R. coc... 2041 e» p.bolnavi....... 50 
i | de arendă Capit. mobiliar, cc. ....... 1000 >» venit global... _2360 U10, 

3600 (12%/e) 7597] 1591 23564 6304, 

500 la nearen- i Nearendate Din sumele de mai sus se scade în vede- Ipotecele sa scade numai din venitul Sat on eenneeseeneoeeoeeeaaeneeae . 132,50 
date dobândă ipo- , Imp. func, şi spor 22004-1650=... .3850 rea ipotecii: i global. 1 _ | Zemstie... nec eee “15v0,— 

4 tecară anuală de | _ 3000| — _ — 140000 143500 _ 3000(10%/,)|  — _ _ 00| 3310 12370! Zecimi percep. C. FR. 1732 MĂ 10-a parte a dobânsii din imp. supl. Ă Astfel rămâne ......c cc... 23519] 5114 oloste oeeeaeeeneeneereneeeeuunacoae 2500,— 
10000 lei Capit. MObiiar „neoane 1000 300fo eee eocemeeseze „100 20 OMUNĂ „conac eeeneeee se ecoeeuueee 15:0,— 

40000-—10€00==36006 azxo| 6582] 2. lutreaga dobândă la calcul venitului Impozit pe pământ... ac... 11632,5 
j 6552 . - pOzit pe pământ, cc .cnccccec.e.. 1632,50 

venit Qlobal cea eeeeeceeese „»_600 405, » 2 Venit nn oeececeoassse 2400,— 
Fămâne, ..21964 5419 n capit. mobihar cc... 50v,— 

| —0532,50 
| , Idem pentru proprietar. ....... 21964 5479! ipoticele 'se scad numai :din impozit pe Stat eee ne eee eee eaee 132,50 | Arendale _ _ Arendaşul ptăteşte la 30000 lei: 17, din arendă venit global. femstve .... eee ee eaaase 1500,— 

4 500 Ia arendate Se plăteşte Imp. func. şi spor ... 2600-+1950=4550 Dupri proiect conform legii locale, Voloste cca ese emana 2500,— 
dobinda ipote- de arendas Zecimi percep. C.E. RD. cc... »041 Darea el. IE 100/p.....cccca... 300 150| Astfel râmâne „cc... 23579] 5178] Comună ........ cecen eeeceeese 1500,— 
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„PROIECT DE LEGE 
ASUPRA a 

CONTRIB OTIUNILOR DIRECTE 

Art, 1. — Cu începere dela 1 Aprilie 1921, în tot cuprin- 
sul României, se vor percepe, potrivit dispozițiunilor legii 

„de faţă, următoarele contribuţiuni directe : 
1. Impozitul pe veniturile proprietăţilor funciare ne- 

clădite. | 
2. Impozitul pe veniturile proprietăţilor funciare clădite. 
3. Impozitul pe veniturile exploataţiunilor agricole. 
4. Impozitul pe veniturile intreprinderilor industriale şi 

comertiale. 

3. Impozitul pe veniturile” din profesiuni şi ocupaţiuni î 
necomerciale. 

6. Impozitul asupra. lefurilor, inderanităitor, salariilor, 
pensiunilor şi rentelor viagere. 

7. Impozitul asupra veniturilor valorilor mobiliare, cre- 
anţelor, d-pozitelor, garanțiilor: - 

8. Impozitul progresiv asupra venitului global. 
Veniturile asupra căroră sunt așezate primele. 7 .contri; 

buţiuni directe alcătuesc, din punct de vedere ali impunerii, | 
unităţi de sine stătătoare denumite cedule, SE 

Impozitele cedulare sunt datorite de persoanele fizice s sau 
juridice independent de naționalitatea lor și conform pres- 
cripțiunilor cuprinse în „primele 7 titluri ale acestei legi; ; 
impozitul progresiv asupra venitului global e datorit de 
persoanele menţionate în art. 53. | 

Art, 2. — Dela data punerii în aplicare a legii de față se 
abrogă : 

a] In vechiul regat legile privitoare la: 
Impozitul funciar, impozitul patentelor, impozitul .perso- 

nal, impozitul de 30], asupra salariilor, impozitul asupra
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venitului capitalului mobiliar, impozitul pe hectarul de vii, 
taxa de filoxeră și impozitele miniere de verice fel ; 

b) In Ardeal și toate teritoriile unde:sunt în vigoare im- . 
pozitele dinaintea unirii, legile privitoare la : . 

Darea pe pământ, pe case, pe câștigurile de toate clasele, 
impozitul pe venit, pe avere, pe cercetarea sau exploatarea 
minelor, pe beneficiul celor obligaţi la publicarea bilanţului, 
pe tantieme, pe dobândă şi rentă, pe câștigurile de răsboi, 
pe arme şi pe vânat; m] 

c] In Basarabia legile privitoare la: 
Impozitul pe pământ, pe clădiri, patenta fixă și compli- | 

mentară, impozitul pe venit, pe beneficiul celor obligați a 
publică bilanţul, asupra capitalului mobiliar, cum și impo- 
zitul zemstvelor, atât pe pământ cât şi cel de repartiție 
asupra întreprinderilor industriale şi pe clădiri; 

d) In Bucovina legile privitoare la: Sa 
Darea pe pământ, pe clădiri, pe câştig, pe venitul net 

al celor obligaţi la publicarea bilanţului, impozitul pe venit, 
pe tantieme, pe rente şi depozite și,pe salarii ; | 

€) Toate zecimile adiționale și.orice alte dări suplimen- 
tare stabilite asupra impozitelor sus prevăzute, sau asu- 
pra bazelor lor, atât în beneficiul Statului cât şi în al oricărei alte instiluțiuni. publice, afară de taxele militare şi | în Ardeal cele pentru ajutorarea armatei şi îngrijirea bol- . navilor. i, DR ae 

Pentru Ardeal; Basarabia şi Bucovina rămân desființate 
orice alte impozite coreșpunzătoare celor cuprinse în.-alin, 
a și e, oricare le-ar fi denumirea şi în folosul oricărei iosti- 

” tuțiuni ar fi înfiinţate. n 

„TITLUL 1 | 
Impozitul pe veniturile proprietăţilor tunciare neclădite 

„SEDULA A Sa 
Art. 3.— Proprietarul, uzufructuarul, embaticarul.sau ti- tularui vericărui alt: drept real' asupra pământului vor fi. supuși pe venitul :net ce percep în această calitate, unui 

impozit de 12 %/ pentru . proprietăţile. până la 10. hectare inclusiv şi de 15 9], pentru proprietățile, mai-mari de 10 
hectare, când sunt cultivate de proprictarii lor, 

Acest impozit va fi sporit: la 17:92, atunci. când: sus 
zişii contribuabili vor fi-arendat pământul lor oricare ar fi întinderea. a |
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Când contribuabilul ure reședința în străinătate mai mult 
de 6 luni, in cursul unui an, impozitul 'va fi de 34 | 

Această ultimă sporire nu se va aplică contribuabililor 
cari reșed în străinătate în calitate de funcționari sau cu o 
insărcinare publică, sau pentru studii universitare, sau 
asimilate celor universitare, pe un tim p care nu poate depăși 
şase ani, , 

Art, 4. — Acest impozit e așezat : pe valoarea locativă 
reală a pământului, independent de venitul corespunzător 
muncii şi capitalului întrebuințat pentru exploatarea 'lui, 
acesta făcând obiectul i impunerii de sub titlul III al prezen- 
tei legi. 

Valoarea locativă a pământului se determină din 3 în 3 
ani de comisia de recensămfint, despre care vorbeşte art. 78. 
Acest termen se poate spori până la 5 ani prin decret regal, 
după propunerea ministerului de finanțe. 

Evaluarea se face pentru fiecare comună in parte, 
Art. 5. — Comisia de vecenstimânt va ttebui să i proceadă 

la următoarele operaţiuni : 

a) Stabilirea nomenclaturii vărnăiearilsr aflate in comună 
şi gruparea lor prin analogie în: 1) pământuri arabile; 2) li- 
vezi, izlazuri; 3) grădini de legume și arbori fructiferi ; 4) vii; 
5) păduri; 6) mlaștini, terenuri necultivabile; 7) bălți, ju - 
zuri, fântâni, canale; 8) mine, cariere de piatră, nisip, prun- 
diș; 9) pepiniere şi grădini de flori ornamentale; 10) tere- 
nuri de clădit; 41) terenuri de agrement, parcuri, grădini 
particulare; 12) pământuri, pe câri se află zidite clădiri ru- 
rale sau se găsesc şantiere, locuri de depozit ; 13) orice altă 
categorie impusă de necesităţile locale ; ; 

b) Să stabilească, inăuntrul categoriilor de mai sus, cali- 
tăţile de pământ, ţinând seamă de fer tilitatea solului, va- 
Joarea, producţiunii şi situația proprietăţii ; | 

€) Să alcătuească un tarif de evaluare provizorie, indicând 
prețul de vânzare și valoarea” locativă mijlocie la hectar, 
pentru fiecare categorie şi calitate de pământ. 

În acest scop comisia de impunere se va servi de contrac- :* - 
tele de arendă, dând preferinţă celor mai recente, precum şi 
de actele translative de proprietate, ținând seamă de do-: 
bânda medie ce produce în regiune în vestirea banilor în 
pământ. 

Preţul contractelor de arendă se va spori sau micşoră, 
după cum convenţia . pune în sarcina uneia din părți obli- 
gațiuni, cari legalmente iicumbă celeilalte. In orice caz se
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va adăugă toate accesoriile in bani Sau în natură, pe cari 
arendașul e obligat a le procură peste arendă. | 

In lipsă de contracte de mutație, de proprietate sau a- 
rendă, comisia de recensământ va fixă ea insăș valoarea 
locativă, determinând produsul. brut mijlociu la hectar și. 
scăzând cheltuelile și câștigurile agricole mijlocii. 

Pentru pământurile destinate a fi clădite, pentru parcuri 
şi terenuri de agrement, valoarea. locativă se determină 
aplicând preţului cu care ele sar puteă vinde dobânda. 
mijlocie pe care o produc investirile de capital în pământ. 
după regiuni, fără ca.ea să poată fi inferioară la 8%. 

Nu se socotesc pământuri clădite şi rămân, deci, în afară 
de suprafețele ocupate de clădire, impuse la cedula A tere- 
nurile din comunele urbane asupra cărora .s'au făcut con= 
strucţii a căror valoare nu e în raport normal cu întinderea 
şi valoarea terenului. | Aa . 

Pentru pământurile ocupate .de căi ferate sau canale 
venitul se calculează, luându-se de bază evaluarea făcută 
pentru cele mai bune terenuri cultivabile din comună. _ 

Cât despre pământurile pe cari sunt construite locuin= 
țele agricultorilor şi cele menţionate în alin b, din art. 17, 
ele nu vor face obiectul nici unui fel de evaluare de . 
venit; e a . 

d) Să distribue proprietăţile din fiecare comună pepro- 
prietar, între diferitele categorii și calităţi, bazându-se nu- 
mai pe productivitatea normală a solului, fără să se ţină 
seama de afectările ce accidental un proprietar ar puteă | 
să dea proprietăţii lui; E | e 

€) Si constate prin proces-verbal semnat lucrările ei şi 
“să le înainteze administraţiei. financiare respective. 
„Art, 6. — De indată ce omisiunea a terminat lucrările 
privitoare la nomenclatura și clasarea pământurilor dintr'o 
comună, precum şi cele „privitoare la tariful de evaluare a | 
valorii locative pe hectar, ea afișază la primăria comunei 
tablourile ei de constatare, | Si 

In termen .de 10 zile dela această afişare orice contri- . 
buabil impozabil în comura respectivă la cedula A, precum. 
şi reprezentantul fiscului din comisiunea de recensământ sau, 
funcţionarii insărcinaţi cu verificarea au dreptul a face apel... 
înaintea comisiunii de apel, întocmită aşa cum prevede. 
art. 78. Apelul se face şi se înregistrează la. administra= 
ţia financiară respectivă. | N . 

Această comisiune e datoare să se pronunțe de urgență. -
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Deciziuneu ei, cu toate.:lucrările comisiunii de recensă-. 
mânt, vor fi inaintate minişterului de finanţe, de către admi- : 
nistraţia, financiară. E 

Hotărirea comisiunii de apel:rămâne definitivă, dacă mi- 
„nisterul de finanţe, în termen de 20 de zile dela primire 
nu procede la schimbarea. ei. Dacă ministerul de finanţe 
socotește că este loc Ja o asemenea schimbare, el va institui 
o comisiune compusă din : Directorul general al contribu-. 
jiunilor directe, un reprezentant al Comitetului agrar şi un. 
proprietar delegat de sindicatul agricol Bucureşti, care va ju- 
decă chestiunea în ultima instanţă, cerând avizul oricărui spe- 
cialist în materie din regiunile țării unde se cere schimbarea. 

Hotărirea comisiunii de apel sau a comisiunii speciale de 
care se vorbește mai sus, privind o chestiune de interes go- 
neral, va aveă putere de lucru judecat față de toţi contri- 
buabilii comunei aflaţi în aceeaș categorie pentru chestiu- 
nea nomenclaturii, a clasificării obiective a pământului, pre- 
cum și a evaluării preţului rhijlociu de arendă pe hectar. 

Art. 7. — Imediat ce lucrările prevăzute de art. 5 au 'ră- 
mas definitive, funcţionarii desemnați de art. 68 vor pro-: 
cede la stabilirea impunerilor, fiind obligaţi : 

_*' 4) Să aplice fiecărei proprietăţi. în parte tariful mijlociu 
la hectar şi să calculeze venitul ei după întindere ; : :: 

b) Să totalizeze pentru fiecare“ contribuabil veniturile pă- 
mânturilor neclădite, de verice fel ar putei el să aibă în 
comună ; 

c) Să stabilească impunerile, ținând seama şi verificâhd II 
toate cererile de scăderi aniale; prevăzute la art. 8, de-e' 
cazul. Aceste cereri de scăderi urmează a fi făcute prin. 
declaraţiunile date conform art. 65—67 şi să fie sprijinite 
cu dovezi; 

d) Să întocmească şi să afişeze la primărie. şi „percepție | 
un tablou cuprinzând: numele contribuabililor impuși la 
impozitul de față, veniturile ce îi sunt atribuite şi. suma. 
ce au de plată. In termen de 10 „zile dela această afişare, . 
constatată prin proces-verbal, contribuabilul și fiscul, prin 
funcţionarii însărcinaţi cu verificarea impunerilor, pot-face _. 
contestaţie înaintea comisiunii de impunere, unde numai = 
pot aduce în discuțiune chestiunile privitoare la evaluare 
şi clasificarea obiectivă a .propristăţilor. 

Judecata comisiunii de impunere, apelul la comisia. de 
apel și recursul înaintea „înaltei Curți -de „casaţie, secţia TU;.
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precum și sporirea impunerii, bazată :pe: schimbările .inter=. .. 
venite în cursul anului financiar, se vor face potrivit. dis- . : 
pozițiunilor cuprinse în titlul VIII al acestei legi. 

In caz de apel parţial din partea contribuabilului; fiscul are 
dreptul să aducă în discuţie totalitatea impunerii dela cedula 
A, şi să facă compensaţiile justificate de împrejurări. -Acest 
drept al fiscului nu-i permite însă a cere, în lipsa unui 
apel din parte-i, o impunere la un venit superior celui atri- 
buit contribuabilului de către comisia de impunere. 

Art. 8. — Scăderile ce se vor face în momentul recen- 
sământului sau anual, conform alin. cal art; 7, din:valoarea 
locativă evaluată, cum s'a spus mai sus, pentru a se ajunge - 
la venitul net de înscris in roluri sunt: - 

1. Dobânzile datoriilor ipotecare și privilegiate ; 
2. Degrevările pentru sarcini de familie. 
Dobânzile datoriilor garantate prin ipotecă, “privilegiu 

sau anticreză nu vor puteă (i-scăzute - decât dacă cont i- 
buabilul dovedește printrun scris liberator, legalmente tim- 
brat, că le-a plătit efectiv creditorului până în momentul . 
stabilirii impunerii pentru timpul pe care se face impunerea - 
și că asupra lor s'a plătit impozitul prevăzut la cedula C. 

Degrevările pentru sarcini de familie vor consistă inti'o | 
scădere de 5*/, pantru fiecare persoană în sarcina conteibua- 
bilului până la 4 şi de 7“), dela 4 în sus, Ele nu se. vor, 
face la această cedulă decât dacă contribuabilul nu e supus . 
impozitului progresiv pe venitul global și dacă dovedeşte 
că n'a obținut scăderile de mai sus la altă cedulă. Se vor 
socoti ca fiind în sarcina contribuabilului persoanele enu- 
merate la art. 62 a prezentei legi, | 

Schimbările impunerilor, când proprietatea trece in alte 
mâini, sau schimbările de cotă, când o proprietate e aren- | 
dată sau incetează de a fi arendată, se vor lace numai la | 
începutul anului financiar, potrivit titlului VIII. | 

Art. 9. — Pentru pământurile asupra cărora se află pă- 
duri date în arendă, valoarea locativă, in afară de produsul 
tăierii care constitue exploatarea, se! va, stabili conform 
art. 5, după prețul contractelor de arendare, cu condițiunea' - * 
ca sinceritatea lor să nu poată fi ptisă la îndoială ; iar pen- 
tru pământurile asupra cărora seaflă păduri din cari însuş | 
proprietarul trage foloase, fără ca să la taie, evaluarea; loca- 
tivă va fi egală cu valoarea avantagiilor în bani sau natură, 
pe cari proprietarul le trage efectiv. | 

Pentru pădurile puse în exploatare, impozitul cedulei da:



  

faţă se va stabili conform art. 79 de sub titlul VIII, in mo= 
mentul exploataţiunii, luându-se în seamă 'contractul''pe 
baza căruia pădurea a fost dată în exploatare, cu condiţie 
ca sinceritatea lui să nu poată fi pusă la indoială, sau preţul 
cu care pădurea s'ar puteă vinde spre tăiere, în localitate, iar 
câștigurile rezultând din exploatațiune! 'vor ' face” obiectul 
cedulei C. i: 

Art. 10. — Pământurile” asupra cărora s'a: obţinut drept 
de concesiune minieră, vor fi supuse, osebit 'de impozitul 
fonciar pe valoarea locativă în sarcina proprietarului, unui - 
impozit fix de 50 lei de fiecare hectar în sarcina concesio- 
narului. Acest impozit va fi întreit, dacă concesionarul nu 
incepe lucrările de exploatare in: termen de trei ani dela 
data concesiunii. Da: 

Impozitul fonciar asupra valoarei locative a suprafeţei 
va încetă de indată ce lucrările necesitate de exploatare 
lipsesc de orice folosință pe proprietarul suprafeței. 

In ceeace privește valoarea locativă a minei concesionată, 
dar încă neexploatată și stabilită conform art. 5, ea e con- | 
stituită din venitul real ce propr ictarul primeşte. 

De indată ce exploatarea, incepe şi dă naștere, unui drept , 
de redevență proprietarului suprafeţei, impozitul. se. sta- -, 
bileşte anual, conform titlului VIII şi se va percepe pe be- 
neficiul net rezultat din redevenţă, fie anual, dacă redevenţa 
se primește anual, fie întc'o singură dată, dacă redevenţa se 
cedează sau se primește cu anticipație pe. mai. mulţi ani sau. 

pe toată durata concesiunii. 

Daci exploatarea se face de, proprietar, impozitul ceăulei ă 
de față se așează asupra valorii locative stabilită anual, con-. | 
form titlului VIII. El va fi în oricecazde 15 0/p când contri-,. 
buabilul are reşedinţa i in România și de 34|, când are in străi- | 
nătate o reședință timp de mâi mult de 6 luni în cursul anului. 

Venitul net al redevenţei- se obține scăzând din incasările. 
efective cheltuelile necesare dobândirii și conservării drep- 
tului, tără ca ele să poată depăși 10 "|. 

Art. 11. — Sunt scutite- de -impozitul pe veniturile pă 
mânturilor neclădite, în mod permanent, imobilele proprie - 
tate publică afectate unui. serviciu u public Și neproducătoare 
de venit. : 

Sunt scutite de acest impozit în mod' vremelnic : 
a) Pentru cinci ani dela secarea lor mlaștinile şi băl- 

jile schimbate în pământ. d':cultură prin:faptul şi chel-: i.» 
tueala proprietarilor ;



ELE 

b] Pentru trei ani pământurile pecultivabile transformate... in pământuri cultivabile „prin faptul și cheltuea la proprie- _:..: + tarilor ;. 

la impăduriri ; 
“. d) Pentru trei ani pământurile plantate din nou cu vii; 2 Cererile de scutiri prevăzute în precedentele patru aliniate 
trebuiesc adresate fiscului în termen de trei luni dela data... implinirii faptului care motivează scutirea și vor fi rezolvite potrivit procedurii de care se vorbește în. art. 79. Scăderea impozitului va aveă loc dela 1 Aprilie ce urmează. . - 

TITLUL IL | e 
Impozitul pe veniturile proprietăților funciare clădite 

CEDULA -B .. | 

Art. 12. — Proprietarul, uzufructuarul, embaticarul sau titularul vericărui alt drept real asupra clădirilor 'vor. fi supuși unui impozit de 42 0/9 asupra' venitului net ce le: revine in această calitate, dacă el nu depășește 2.000 lei, și de 15 0/0, dacă el depășește această suniă, fie că stăpă- nirea lor este exercitată direct de dânșii, fie că 6 exercitată prin mijlocirea unei alte persoane. | ai Se socotesc clădiri construcţiunile având caracterul de - imobile prin natură, potrivit dispoziţiunilor art, 462 și 463 din codul civil. Fac parte din clădiri şi sunt deci supuse im- pozitului' de faţă instalaţiunile stabilimentelor industriale, când au caracterul de imobile prin destinație, potrivit art, 468 și 469 din codul civii. | ti Sunt asimilate clădirilor: 
a] Terenurile necultivate afectate unei intreprinderi co- merciale sau industriale, ca şantiere, depozite, etc., 'fie ele ocupate de proprietari, fie de un locatar cu titlul oneros sau gratuit, ținându-se seama de dispoziţiunile art. 5, alin, 5 de sub lit. c; 

b] Terenurile cultivate sau nu, situate in afară de sate sau orașe şi utilizate pentru publicitatea industrială și comerciălă ; 
„c) Băile și spălătoriile pe bacuri, instalațiunile pentru “spectacolele de vară, cafenelele, locurile de gimnastică şi alte stabilimente de această natură ; : - 
d) Instalaţiunile particulare de eti. ferate, tramvaie, con ;.:-- ;; ducte. și altele similare, 

c] Pentru zece ani pământurile asupra cărora se procede. ....: 

(
S
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Art. 13. — Impozitul e-aşezat' pe; venitul net determinati: 
pe baza valorii locative a clădirii. 

Valoarea locativă a clădirii se determină. luându-se”: iu - 
seamii contrastele de inchiriere'și de. vânzare; : Li : lipsa :lor...: :.. 
prin comparația cu; imobilele similare-sau,-dăcă fiscul. so6o- .. 
teşte de cuviinţă, prin evaluarea directă. 

Contractele de inchiriere sau de “vânzare : nu. stabilesc in: 
mod obligator faţă de fisc valoarea locativă a. clădirii. Inn- 
prejurări diverșe ca, de pildă : rudenia între părți, dispro-... 
porția între preţul indicat în contract și valoarea locativă a. ...... 
unui imobil similar, pot legitimă înlăturarea probei valoarei .. 
locative prin contractele de închiriere. -. 

In orice caz, la preţul din contractul de Inchiriere se va 
adăugă valoarea în bani. a tuturor. sarcinilor , incumbând, 
proprietarului, cum ar fi, de pildă. 'plata.decătre chiriaş; a. .. - 
impozitului fonciar, a asigurării. imobiliare, obligaţiunea ... 
chiriașului de a face el reparaţiunile mari sau adause de Pa 
clădiri, lăsarea în folosință proprietarului, sau a unei alte DR 
persoane indicate de el a unei părți din clă: Jirea închiriată. 

In lipsă de contract de închiriere, se va puteă obține Va- 
loarea locativă prin stabilirea . prețului de vânzare al imobi- 
lului și a dobânzilor obișnuite produse de investirea capi, „ 
talurilor în imobile similare la epoca evaluării. 

Toate aceste probe aduse de contribuabil nu înlătură - i - 
dreptul fiscului de a procedă la o evaluare directă. 

Art. 14. — Venitul net, asupra căruia se “percepe “impo- 
zitul de faţă, se obţine deducând din valoarea locativă brută : 

a) Cheltuelile de gestiune, asigurări coritră riscurilor, În 
treținere, evaluate la 15 %s din venitul 'brut ; 

b) Sumele necesare amortizării clădirii, “evaluate la 5 AI 
din venitul brut, 

Se vor mai scădeă la inceputul fiecărui. ari: financiar, în aa 
condiţiunile prevăzute la art.8: | _ 

c) Dobânzile la creanțele ipotecare, şi | me 
d) Degrevările pentru sarcini de farăilie; dacă “contribua= i 7: 

bilul nu e supus impozitului pe venit și dacă dovedește că: i 
ele nu au fost făcute la o altă cedulă. .: 

Art, 15. — Venitul impozabil la'această cedulă e venitul: 
clădirii fără mobile, afară de cele: "cari „devin imobile prin : 
destinaţie. RR i APE . î. aia 

Dacă clădirea se închiriază: mobilată de o persoană care 
face în chip obișnuit operațiurii de. felul acesta, se-va. percepe: E 
impozitul fonciar pentru tăloătăă locativă a inobilului și imm=” 
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pozitul pe veniturile intreprinderilor comerciale, pentru va- 
Joarea locativă a mobilelor. : 

Dacă inchirierea clădirii mobilate se face în mod acciden-: 
tal, se va percepe impozitul fonciar pentru: valoarea locativă..... 
a imobilului și impozitul.pe veniturile cuprinse în cedula £.: 
pentru mobile. a e 

Art. 16.— Evaluarea valoarei locative a clădirilor șiască- -: 
derilor, cerute conform art. 14;alin. a și d, se va face de co- 
misia de recensământ. prevăzută în art. 78 al acestei legi. 

Comisiunea de recensământ va procedă evaluarea pe loc, 
mergând din casă în casă, înăuntrul termenului ce se va 
fixă prin deciziunea ministerului. de finanţe, publicată în - 
Monitorul Oficial. a 
 Aceeaș comisiuna va evaluă valoarea 'locativă a stabili- 

mentelor . de comerţ și industrie pentru fiecare local, chiar 
când localul nu formează corp aparte. - 

Procesele-verbale de evaluare se vor face pe imobile și con- 
tribuabili şi, de indată ce vor fi intocmite, vor fi lăsate la fie- 
care imobil sub dovadă de primire. | 

In cazul când partea interesată nu se află față pentru a - 
dă chitanța de primire agentului fiscului, acesta din urmă va | 
afișă procesul-verbal de impunere la uşa imobilului. 

In termen de 10 zile dela înmânarea procesului-verbal de 
evaluare, sau dela afișarea lui, contribuabilul, precum. și 
fiscul au dreptul să facă apel la comisia de apel de care 
vorbeşte art. 78. a | 

De indată ce procesele-verbale-sunt intocmite, se formează - 
de perceptor registre repertorii pe comune de toți contribua-. 

„bilii, şi când evaluările rămân definitive se procede la stabi- 
lirea impunerilor, ținându-se seama de lucrările comisiu- 
nii de recesământ, de declaraţia de venit a contribuabilului 
și de scăderile dela alin. c şi d e sub art. 44 și. în 
condiţiunile stabilite prin art. 7, alin. c și prin art. 8.. 

Impunerile vor fi centralizate pe comune, fie la principala. | 
așezare, fie la reședința contribuabilului. E 

Toată procedura în stabilirea impunerilor, contestaţia. la 
comisiunea de impunere, apelul la comisiunea de apel, re= 
cursul inaintea înaltei Curți de casaţie, secţia III, precum Și 
sporirea sau micşorarea impunerii, bazată pe schimbările 
intervenite în cursul anului financiar, se vor. face - potrivit - 
dispoziţiunilor cuprinse în titlul VIII al acestei legi. Nu se vor .. 
putei aduce în discuţiune înaintea comisiunilor de impunere
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evaluările și constatirile venitului impozabil” stabilit de co- i 
misiunile de recensământ. e A 

Recensământul se va face din 3 in'3 ani. Lermenul dintre 
două recensământe va puteă fi sporit prin decret regal până . 
la 5 ani, după propunerea ministerului de finanţe. 

Pentru cliidirile dărâmate, scăderea impozitului va fi o- 
perată dela 1 Aprilie ce urmează dărâmirii lori 

Art. 17. — Sunt scutite de impozitul fonciar.: 
a) Clădirile publice afectate unui serviciu public şi 'ne- 

productive de venit. da E | 
Intră în această categorie imobilele cari sunt proprietatea 

legațiunilor Și consulatelor străine şi ocupate de acestea din 
urmă, sub condițiunea reciprocităţii diplomatice ; 

b) Casele situate în comunele rurale ce servă ca locuinţă 
proprie agricultorilor, cum Şi toate clădirile cari adăpostesc 
instrumentele și produsele lor. ori animalele întrebuințate la 
exploatarea pământului ; 

c) Casele de locuit din comunele urbane cu un venit brut 
sub 200 lei anual ; 

d) Sunt scutite, timp de 4 ani dela data de când au deve- 
nit locuibile clădirile noui; impunerea lor se. face del | 
1 Aprilie a anului ce urmează expirării termenului de scu- 
tire. Clădirile construite în timp de 3 ani dela. promulgarea 
legii de faţă se bucură de o scutire âe 10 ani... 

Reparaţiunile, chiar radicale, şi adausele la clădiri nu vor 
îi asimilate clădirilor noui, deci nu vor fi scutite, Dacă adau- 
sele întrec încăperile vechiului: imobil, partea adăugită se va 
bucură de scutire pe jumătatea termenelor de.mai sus, 

Sunt de asemenea scutite de impozitul de faţă și în con- 
diţiunile de mai jos: . Sa 

îi ; 

e) Clădirile neproducătoare de venit carii suni proprietatea - 
cercurilor inilitare, a căror personalitate morală a fost recu- 
hoscută, pentru 10 ani dela punerea în aplicare .a prezen- 
tei legi ; 

f) Stabilimentele de băi, de ape minerale ale Statului din 
Govora, Călimăneşti, Căciulata, Lacul-Sărat și Techirghiol, * 
10 ani dela inceperea exploatării; precum şi clădirile făcute 
de particulari pe loturi cumpărate dela Stat. în aceste . 
'stațiuni, şi cele ce se vor construi acolo in viitor, pe 10 ani; 

9] Venitul clădirilor aflate :in comuna “Techirghiol, Tuzla, - 
Carmen Sylva, pentru 410 ani, precum și cele ce' se vor con-: 
strui acolo de aci inainte, pentru danii iii 

=
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h] Veniturile clădirilor construite de societatea de locuinţe 
ieftene, pentru 10 ani; după acest termen impozitul se va 
percepe redus la o pătrime pe 5 ani și la jumătate pe încă 
5 ani. Clădirile ce se vor constru! in viitor s se scutesc de im- 
pozit pe 10 ani. - 

î) Venitul clădirilor noui construite sau cari se vor construl 
pe calea Victoriei din Capitală, în conformitatea legilor din De- 
cemvrie 1910 și 1913 în aceleași condițiuni ca cele dela alin. h. 

j] Clădirile parohiale din Ardeal și Bucovina cari nu pro- 
duc nici un venit şi cari Sau bucurat până în prezent de 
asemenea scutiri, i 

TITLUL 1 

Impozitul pe veniturile exploatațiunilor agricole 

CEDULA C: | 

Art, 18.—Se înfiinţează, cu începere dela 1 Aprilie 1924 
un impozit de 120|, asupra veniturilor nete provenind din 
exploatațiunile agricole ca, de pildă : exploataţiunea de pă 
mânt, păduri, vii, livezi, plantaţii, ferme, stâne, creștere de: 
animale, grădini rurale și alte similare. 

Pentru exploatațiunile agricole constând - exclusiv m | 
munca pământului, impozitul va fi numai de 109]; dacă 
intinderea de pământ exploatată într'o comună e mai mică 
de 10 hectare. Pentru aceste exploatări numai, cotele de 12 
şi 10 la sută se reduc însă cu două la sută, dacă exploatarea 
e făcută de insuș proprietarul. Dacă însă exploatarea se face 
printr'un intermediar, de o persoană, în verice calitate, lo- 
cuind în altă ţară mai mult de 6 luni în curs sul unui an, 
impozitul va fi de 20%].. 

Art, 19. — Venitul net al intreprinderilor agricole 'se de- 
termină prin aplicarea unui coeficient, fixat cum se pre- 
vede mai jos la valoarea locativă a proprictăţii funciare ne-. 
clădite, așa cum e stabilită prin titlul I al prezentei legi. 

Coeficientul e fixat pe regiunea agricolă, după natura 
culturilor. Pentru intreprinderile cari cuprind culturi va- 
riate, fără ca una să poată fi socotită principală, se poate 
stabili un coeficient mediu unic pe regiune. 

O comisiune numită prin decret regal, în urma propu- 
nerii ministerului de finanţe, va determină acești coefici- 
enţi. 

Fa va fi prezidată de directorul general al contribuțiuni- 
lor directe și va cuprinde: 3 membri numiţi de ministerul 

“de finanţe, 3 membri numiţi de ministerul de agricultură,
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3 membri desemnaţi de centrăla “ cooperativelor sătești și 2 
membri desemnaţi de sindicatele proprietarilor. : | 
„Această comisiune va puteă să recurgă la: persoane cu 
competenţă technică, pentru a culege informaţiuni privi- 
toare la câștigurile mijlocii,- după regiuni sau după natura 
culturii. Ea va puteă să delege membrii din sânul "ei, sau | 
specialiști luaţi în afară, pentru a culege informaţiuni di- 
recte la fața locului. a 

In caz de paritate, votul președintului e preponderant: 
Coeficienţii sunt aplicabili 3 ani, sau pe tot intervalul care 

separă două recensământe. - -.- . i 
Pentru primul period coeficienţii vor fi cuprinși între ur-: 

mătoarele limite: | | . 
0.75—4 pentru pământuri arabile, curţi la clădiri ru- i 

rale, SN e | 
1—2 pentru livezi, grădini; pepiniere, pomicultură : 
2—3 » terenuri de construcţie; | 
2—4 > vii; 
3—4 » culturi de zarzavat; 
3—5 2 parcuri şi terenuri de âgrement. 

Pe acelaș period, pentru pădurile exploatate de alţii, în a- 
fară de proprietarul solului, venitul net al întreprinderilor 
agricole, pe care se aşează impozitul de faţă, va fi obținut : 
aplicându-se conficientul 1, la preţul cu care pădurea a fost 
luată in exploatare, cu condițiunea ca sinceritatea contrac- tului să nu poată fi pusă in discuție. . 

Pentru pădurile exploatate 'direct. de proprietar, se va a- plică coeficientul de 1 la prețul cu care S'ar fi putut vinde spre tăiere, N aa 
Venitul întreprinderilor .de păduri astfel: determinat se 

va stabili potrivit procedurii privitoare la schimbările de 
impunere, prevăzute la art. 68 său-79 de sub titlul VIII al legii. Ea Si aa A 

Pentru terenurile destinate“ă: fi clădite; din: comunele: ur 

3 

bane şi a căror valoare locativă se stabilește conform al. 3 
de sub lit. c, dela art. 5, coeficienţii de mai sus nu sunt apli- . - cabili decât asupra valoarei locative aferentă culturii. | 
„Art. 20.— "Terenurile făcâna. parte din zona devastată şi „redate culturii în urma răsboiului lise vor aplică - pentru: anul 1921 /22 coeficienţii stabiliţi .reduşi cu jumătate și pen- tru 2 ani viitori coeficienţii „stabiliți reduși. cu.uun sfert. 

Terenurile sterpe, din cauza operațiunilor militare .nece=



is 
-.... . m... 

sitate de răsboi, sunt scutite de. impozitul cedulei E.timp de. 
trei ani dela promulgarea . prezentei legi. După expirarea: 
acestui termen, dacă aceste pământuri nu. au fost redate 
culturii, deşi lucrul ar fi fost posibil, ele vor fi supuse im= 
pozitului de față calculat pe venitul terenurilor -simi!are. 
Dacă inăuntrul acestui termen'terenurile de rai sus ati fost - 
date culturii, ele vor beneficii în primul an dela data 'pu-. 
nerii lor în cultură, de reducerea la jumătate a coeficien- E 
ților ce le-ar trebui aplicaţi şi pentru cei doi arii viitori, de 
reducerea cu un sfert a acestor coeficienţi. a 

Art. 21 — Impozitul de faţă e stabilit pe numele exploa- 
tantului în fiecare comună peniru toate întreprinderile agri- 
cole ce are acolo, după îniinderea lor la 4 Aprilie a ânului” ' 
impunerii Și în condiţiunile de mai jos :: | Sa 

De indată ce comisiunea pentru stabilirea coeficienţilor - 
și-a terminat lucrările, deciziunea sa, cuprinzând regiunile 
agricole cu coeficienţii respectivi, va fi publicată de ministe= 
rul finanţelor. | | 

Impunerile vor fi stabilite de funcţionarii desemnaţi dă 
articolul 68, cari vor aplică la valoarea IScativă a proprietă-. .. 
ților coeficienţii aferenți, ținând seamii şi de declarația con- - 
tribuabilului și vor afișă la uşa primăriei din fiecare comună. 
tabele cuprinzând numele contribuabililor şi sumele ce au 
de plătit pe baza impozitului de faţă. | e 

In termen de zece zile dela aceasiă afişare coritribuabilul 
va puteă face contestaţie înaintea comisiunii de impunere. 

Procedura în stabilirea impunerilor, judecata, comisiunii 
de impunere, apelul la comisia de apel, recursul înaintea 
înaltei Curți de casaţie, secţia III, precum şi sporirea sau 
micșorarea impunerii bazată pe schimbările intervenite în în 
cursul perioadei de impunere se vor face potrivit dispoziţiu- 
nilor cuprinse în titlul VIII al acestei jegi, - | 

Impunerile rămân neschimbate în tot cursul acestei pe- 
rioade, dacă n'a intervenit o începere sau încetare de exploa- 
tare sau fapte motivând degrevarea pentru sarcini de familie: 
Modificările se fac numai la inceputul anului financiar, pe 
baza declaraţiunii anuale prevăzute la titlul VIII | 

In caz când contribuabilul se mută în afară de cuprinsul per- 
„cepţiei respective, sau în caz de vânzare voluntară sau forțată, 
impozitul e imediat exigibil pentru totalitatea anului Curent. : 

Nu se vor face degrevări la. această: cedulă, decât dacă 
contribuabilul nu e supus la impozitul progresiv pe venitul 

a“ global şi dacă dovedește. că degreșări pentru sarcini de fa- ” :
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milie nu i-au fost acordata la o altă cedulă, In asemenea caz - 
condiţiunile în cari aceste degrevări se fac şi procedura lor 
va fi acea cuprinsă în art. 7, alin, 'c'al acestei legi, 

TITLUL IV 
Impozitul pe veniturile întreprinderilor industriale 

şi comerciale 
CELULA D - 

Art, 22. — Cu începere dela 1 Aprilie 1924, vor fi su» 
„puse unui impozit anual de 12 o veniturile nete ale între- 
prinderilor comerciale, industriale şi miniere, dobândite in 
anul care precede impunerea, sau în perioada de 12 luni, 
care a servit la stabilirea ultimului bilanţ, atunci când 
această perioadă nu coincide cu anul civil. 

Veniturile nete ale celor ce fac operaţiuni de bancă, scont | 
sau împrumuturi, în afară de societăţile pe” acţiuni, sunt 
supuse impozitului de față sporit:la 14 “le fără reducerile“ 
prevăzute la art. 25. 5 

Art. 23. — Câştigul net se determină scăzându-se din 
câștigurile brute cheltuelile “necesare dobândirii şi conser= 
vării venitului şi anume : 

a) Arenda sau chiria imobilelor ocupate pentru trebuin- 
țele intreprinderilor comerciale sau industriale ; 

b) Dobânda capitalurilor imprumutate întreprinderii, 
dacă aceasta din urmă are o personalitate juridică distinctă 
de aceea a împrumutătorului ; 

c) Salariile, lefurile, retribuțiunile diverse plătite lucrăto- 
rilor, funcţionarilor, precum şi valoarea în bani a avantagii- 
lor şi produselor acordate lor în natură, cu exclusiunea e a- 
tificaţiilor neobligatoții ; 

d] Costul materiilor prime; 

e) Cheltuelile diverse necesare şi cheltuelile de asigurare, 
întrucât nu depăşesc normele obişnuite stabilite de uz ; 

f] Chiria instalaţiunilor,: cari n'au caracterul de imobile - 
prin natură ; iar dacă exploatantul e proprietarul lor, chel- 
tuelile de amontizare, ținând socoteala de natura şi de 
condițiunile exploatării, fără a puteă depăşi 10:0/. Această 
limită poate fi sporită până la 20%, pentru unele întreprin- 
deri industriale prin instrucţiuni ulterioare. 
"Nu se vor scădeă din incasările brute sumele cheltuite 
pentru a dă o plus-valoar6 instahțiunilor, sumele afectate : Ea 

“sporirii întreprinderilor, precurn şi cele destinate'a: constitui“ 

rezerve, afară de rezer vele sâcietăților anonime: 'pe acţiuni, 

cari se vor scădeă numai până la 100%, din beneficiul net, - 
„ determinat aşa cum se arată mai sus, atunci când rezervele
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nau atins încă jumătate din capital și 5%, după ce această limită a fost atinsă. Ma a 
Art. 24. — Societăţile anonime, cele. în comandită, pe 

acțiuni, sau simple, precum și cele în nume colectiv ori 
participaţie sunt supuse impozitului de faţă. | 

De asemenea sunt supuse acestui impozit societăţile coo- 
perative de producție și consumaţie. | 

Nu sunt supuse impozitului casele comunale de păstrare 
pentru veniturile cari servă edilităţii publice ; depunătorii 
vor plăti însă impozitul cedulei Gi. | 

Băncile populare, cooperativele sătești, cooperativele po- 
pulare orășenești, cooperativele de meseriași și muncitori din 
orașe, precum și svcietăţile comunale pentru construirea de 
locuinţe ieftene, se vor bucură de reducerea la jumătate a 
impozitului asupra veniturilor întreprinderilor comerciale 
Și industriale, însă numai când operațiunile lor se limitează la membrii cooperativelor. 

In ceeace privește societăţile. pentru exploatarea apelor minerale ale Statului, menţionate în legea din 18 Aprilie - 1909, ele rămân scutite de impozitul prezentei cedule până . la împlinirea termenului de scutire de zece ani dela începerea exploatării prevăzută în acea lege. 
Art, 25.—Pentru calculul impozitu 

gului până la 3.000 lei e socotită, jumătate, atunci când 
venitul net rezultând din intreprinderile industriale Și co- merciale nu depășesc 12.000 lei și la.un sfert când ve- nitul cedulei de faţi nu depășește 12.000 lei, însă in acest ultim caz numai pentru următoarele persoane: . | 

1. Meseriașul care lucrează la el sau la alţii, fără calfă şi ucenici, fie că lucrează pe socoteala lui cu materii prime cari îi aparţin, fie că lucreazii cu materii prime date de client, fie că are sau nu, o priivălie; 
2. Văduva care continuă, cu ajutorul unui singur lu- crător sau ucenic, profesiunea exercitată înainte de soţul ei; 
3. Colportorii şi negustorii ambulanți cari vând pe stradă | mărfuri de mică valoare, sau alimente mărunte ; 
4. Pescarii, chiar dacă barea de care se slujesc le aparţine. Nu sunt socotiți calfe sau ucenici : femeca care lucrează cu bărbatul ei, copiii cari lucreazii cu. părinţii lor, arga- tul indispensabil pentru exercițiul unei profesiuni. 
Art. 26.—Impozitul e stabilit-pe numele fieciirui exploa- tant, pentru fiecare intreprindere din România în parte, centralizându-se totalul acestui impozit la sediul direcției acestorintreprinderi, sau în lipsi, la locul principalei așezări. 

lui, porțiunea câști- |
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Persoanele supuse impozitului de faţă sunt datoare ca 
în termenul .ce se va prevedeă prin decretul de promul- 

gare a prezentei legi, să declare la percepția respectivă fie 

veniturile nete comerciale și industriale dobândite în anul 
precedent impunerii sau perioadei de 12 luni dela stabi- 
lirea ultimului bilanţ, sau, în caz când întreprinderea a 
inceput în cursul anului precedent impunerii, veniturile 
nete dobândite pe timpul în care întreprinderea a funeţio- 
nat raportate la un an cu obligaţia de a calculă aceste 
venituri conform regulelor stabilite în art. 31 şi :de a 
aduce toate justificările necesare în sprijinul cifrelor ce 
declară; fie, dacă socotesc mai potrivit intereselor lor, să 
declare percepției locale numai suma afacerilor de ei reali- 
zate în decursul perioadei de timp mai sus determinat. 

Această facultate nu e acordată contribuabililor obligaţi 
a'şi publică bilanţul, nici acelor cari fac afaceri de banci, 
scont sau schimb, cari vor fi impuși pe veniturile lor efec- . 
tive nete. 

In tot cazul declarațiunea va cuprinde valoarea locativă 
a stabilimentului, atât după evaluarea comisiunii de recen- 
sământ, chiar când această evaluare nu-e definitivă, cât și 
după contractul de închiriere. 

Pentru străinii cari nu au reşedinţa în România, decla- 
raţia va trebui să fie făcută la percepţia locală unde s'a rea- 
lizat câștigul impus la cedula de faţă. 

Art. 27.—Suma afacerilor, fie pentru stabilirea in pozitu- 
lui prevăzut de art. 22, fie pentru suprataxa prevăzută 
de art. 30, consistă: | 

a) Pentru negustorii de mărfuri, in totalitatea prețurilor 
obținute din vânzările.efectuate in cursul anului; 

b) Pentru intermediari, mandatari, închirietori de lucrări 
şi servicii, antreprenori, întrun cuvânt pentru toţi aceia 
pentru cari beneficiile constă în comisioane, remize, curta- 
gii, prețuri de locaţii, sau retribuţiuni băneşti de verice 'fel, 
suma afacerilor e constituită din totalul.remuneraţiilor do- 
bândite cu aceste diverse titluri ; | 

c) Pentru toate întreprinderile de bancă, de scont, de 
schimb, pentru aceia pentru cari beneficiile rezultă din ope- 
rațiuni asupra monetelor, efectelor de comerț, valorilor, etc., 
suma afacerilor e alcătuită din totalul dobânzilor, sconturi- ... 
lor, agiilor, comisioanelor, curtagiilor și profiturilor trase 
din realizarea titlurilor dobândite cu ocazia acestor ope- 
rațiuni, |
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Art. 28.—Când contiibuabilul declară cifra efectivă. a 
veniturilor nete comerciale; şi "industriale. realizate, fiscul 
poate cere interesaţilor „toate. informațiile şi dovezile de :cari 
simte trebuinţă. EL poate cere! comunicarea' registrelor ţi- 
nute conform codului de comerț și actelor ajutătoare, precum . și comunicarea vericărui alt.registru at ține contribuabilul, : 
care ar puteă fi de folos la stabilirea venitului net impoza-" * bil, cu dreptul pentru el de a constată, sprijinindu-se : pei 
verice dovaaă îi stă la indemână, sinceritatea comunicăiilor 
ce i se fac, e 

Când contribuabilul sa mărginit a declară suma alace- - 
rilor, fiscul păstrează aceleași drepturi do mai. Sus, însă el 
nu poale cere decât registrele, justiticările şi informaţiile ne- - - cesare la controlul sumei globale declarate, - 

Venitul net se va determină în ucest-din urmă caz, priu 
aplicarea de coeficienţi sumei atacerilor. 

O comisiune, numitii prin decret regal de ministerul de linanțe, va determină coelicienţii. avlicabili diferitelor cato- 
gorii de contribuabili. Ea va procedă anual la revizuirea 
lor şi va decide asupra adauselor sau modificărilor ce vor li: fost recunoscute ulterior trebuincioase. : 

Comisiunea pentru stabilirea coelicienţilor va li alcătuită 
din directorul general al contribuţiunilor directe, 2 membri 
numiţi de Camera de comerţ din București, 2 membri nu- 
iţi de ministerul de comerț și industrie, 2. membri nu- 
miţi de ministerul de linanţe.. 

Comisiunea va puteă consultă orice persoană având o competinţă technică. 
a 

Acestă comisiune va lucră între | şi L5 Ianuarie ale fie- 
cărui an, afară de primul an, înăuntrul căruia se va aplică” 
legea de faţi, când epoca de lucrări va fi fixată prin deci- ziune ministerialii, | Se : Ii Comisiunea de faţă va puteă stabili pentru Gecare fel de profesie una sau mai multe categorii, după importanța 
afacerilor și elementele susceptibile de a influenţă produc= 
țiunea. . | 

In fiecare calegurie va fixă fie un coelicieul unic, fie un 
coeficient maximum şi minimum, cu dreptul pentru fisc, în 
acest din urmă caz, de a alege unul intermediar, 

Art 29. — Declaraţiunile: de cari vorbeşte art. 26 vor fi - reînoite în fiecare an, în termenul prevăzut de art, 65. de 
sub titlul VIII al prezentei legi, privitor laimpozitul progresjv- 
general pe venit,
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In caz dz lipsă de declarațiune în termen, fie a veniturilor 
nete realizate din intreprinderile comerciale Şi industriale, .. . 
fie a sumei afacerilor, impozitul va fi sporit cu 500|, şi se. 
va procede la țaxarea din oficiu, potrivit dispoziţiunilor cu-.. 
prinse la titlul VIII al acestei legi, 

In caz de inexactitate recunoscută în declarațiunea său ' | 
în informaţiunile cerute posterior de fisc, impozitul e indoit . 
pentru porțiunea de beneficii ascunsă. 

Acţiunea fiscului pentru suplimentul impunerii 'se pre= 
scrie după 5 ani dela expirarea termenului declarării, 

Când stabilirea veniturilor se face prin aplicarea de co- 
eficienţi, fiscul, dacă e în măsură de a stabili că raportul câş- 
tigului net real, faţă de suma ulacerilor, e superior. coeficien-, 
tului unic, sau coeficientului maxim fisat de comisiune, 
poate intrebuință un coeticient superior, cu sarcina pentru 
el, în caz de contestațiune, de a uduce justificările ne- 
cesare, 

lu caz când contribuabilul socotește că câștigul lui in- 
pozubil trebuie să fie calculat prin aplicarea. unui coefi--. 
cient inferior coeficientului unic sau coeficientului minim 
lixat de comisiune, el are facultatea de a indică coeficientul : 
ce socotește drept a-i fi aplicat, cu cordițiunca de a aduce 
justificările necesare. | ă | 

Art. 30. — Ca un compliment al impozitului cedulur pe 
veniturile intreprinderilor comerciale şi, independent de. 
impozitul general pe venit şi acel de 19], pe citra afacerilor, 
contribuabilii a căror sumă de afaceri provenind din între- 
prinderile comerciale și industriale depiișesc 500.000 lei, vor 
fi supuşi următoarelor. suprataxe : 

2 la miie pentru fracțiunea sumei de afaceri cuprinsă între 
00.000 lei și un milion lei; | 

3 la miie pentru fracţiuneu sumei de afaceri cuprinsă între 
1 şi 2 milioane lei ; | 

4 la miie pentru fracțiunea sumei de afaceri cuprinsă între : 
2 și 3 milioane lei; m i 

5 la miie pentru fracțiunea sumei de afaceri cuprinsă intre 
3 şi 4 milioane I&i ; o ii 

6 la miie pentru fracțiunea sumoi de afaceri ce trece peste 
4 milioane lei ; i | 

În consecinţi, contribuabilii de mai sus vor trebui să: 
adauge, în caz când optează, potrivit art.-26, pentru decla- 
rațiunea veniturilor reale nete, realizate din intreprinderile”: :- 
comerciale și industriale, și suma afacerilor, pentru ca să
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se poată percepe asupra ei impozitul complimentar al pre- 
zentului articol. a a 

Art, 31. — Calculul impunerii pentru anul in curs se 

două moduri ar fi fost ele constatate. 

tace pe veniturile anului precederit, prin oricare din cele 

"Dacă în anul precedent ici punerii contribuabilul a exer-, 
citat o întreprindere comercială sau industrială, pe un.timp -- 
inferior unui an, dar superior la trei luni, venitul anului pre- 

„_cedent secalculează raportându-se la un an beneficiile reali- 
ate în cursul lunilor cât a durat intreprinderea. | 

Dispoziţiunile de mai sus nu se aplică pentru impozitul: 
complimentar din art. 30, care se așează numai pe vânză- 
rile efectuate, Ie Aa 
“Dacă durata intreprinderii industriale sau comerciale din 

anul precedent e inferioară de trei luni, sau dacă ea lipseşte 
cu totul, venitul pe care se aşează, impozitul se obţine, apli- 
cându-se la valoarea locativă a stabilimentului coeficienţii 
de mai jos: 

        

comerciale ori industriale 

Valoarea locativă a localului sau stabilimentului pentru comerțurile sau protesiunile 

    

  
  

  
  

  
      

    

                                                                                5.001 — 20.000 lvcuitori. 

„P 

p pe ll m» urbane pânăla 5.000 locuitori, 
» » > IN» n » dela 
n . 2 7 IV „ >» n » 20.0014— 50.000 n „ n Vs. » » „ 50,001 —200.000 » » n a Vl. » peste 200.000 

FELUL “ Până 1a 5.000 5.001—45.000' | '45.004—40,000  40.004—-4100.000 Peste 100,000 
TAB] - 

| STAB LINEN .-  Coelicienţi cu cari se înmulțește valoarea locativă spre a obţine minimul d venit pentru TEI UR | comunele de categoria I—VI, ” 

IŢI mu V ju Il ju nu] ju l ju ju d VIVINI ju ju] V j III m] Y |v 
!, 

| II | d . |? a î3 i Comerciale | 211;811,641,411,2| 1[2,512,3.21H4,94,0 1,51 312,812,612,4 [2,2 2135 3,313,112,9]2,17 25 488 3,613,413,2] 3 

! ! 1 

„| 
Industriale * [1,5/1,4/1,911,214| 1 2[1,911.81,14,6 1525 2412312212, : 312,9/2,3/2,712,612,513,513,413, 313, 213,4] 3 . , i, || 

_ 
Comunele de categoria 1 sunt cele rurale.   
      
  
  In nici un caz contribuabilul nu poate fi impus la această 
cedulă asupra unui venit net inferior celui calculat după 
tabloul de mai sus, care di astfel bazele impunerii nete mi- 
nimale obligatorie.. | | . 

Valoarea locativă va fi cea stabilită de comisiunea de re- 
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censământ. Dacă insă are loc:0 indniiFTErO- ulterioară către 
altă persoană, ori dacă nu.:s'ă.făcut evaluarea :la+ TECaNSĂ= :; și-a, ze 
mânt din orice imprejurare, valoarea locatisă-“ seva: stabil: ia 
după contractul de închiriere, pu: condiţiună: „ca -această;.; în 
valoare să fie conformă: cin: prețurile normale În irmpul i im 
punerii pentru localuri.similare::..:: i Să 

Coeficienţii din tabelă pot fi spotiţi: sau u anicoraţi până: la 
3/4 pentru fiecare categorie'de. comeiţ.sau -industrie,de către. - 
comisiunea prevăzută de art; :28; invcazul : când.” ministerul: 
finanţelor găseşte că e locul. Aceste modificări pot fi aplicate 
numai la începutul anului-financiar,. ..... . a ze 

La încetarea comerțului, „impozitul, e scăzut: potrivit. dis, e 
pozițiunilor din art. 79, însă supraiaxa va. fi. datorită, ŞI i Ie aa 
asupra cifrei afacerilor: efectuate: în anul. scăderii,; in care . -., «i N A 
scop aceustii cifră va fi.declarată în: termen de 15: zile. dela: ir 
ultima afacere, iar impozitul constatat: ȘI. achitat îndată, . ,- a iz, 
conform prevederilor din art. 86,-alin. a. a az 

Comercianţii și industriaşii din intreg cuprinsul Românizi a i 
sunt datori a ține în regulă registrele obligatorii prevăzute. + ... , a 
de Codul de comerţ în vigoare în vechiul: Regat. a | 

Art. 32, — Regulele privitoare la declaraţiuni şi impuneri, a 
la drepturile fiscului de a culege. toate informațiile de cariare .., a 
nâvoie, de a rectifică declarațiunile: in- caz când le socoțese, - . az 
inexacte, la dreptul de a contestă sinceritatea comunicărilor, ,.. e. : 
ce i se fac, la contestaţie -și judecata; inaintea comisiunii de .. pe 
impunere, a comisiunii de . apel, inaintea, inaltei,. Carţii de ..: 
casaţie, secția III, și la modificările. bazelor i impunerii inăun= | 
trul anului financiar:in curs, sunt cele cuprinse tn titlul VIII 
al prezentei legi. e i, 
“Nu se vor tace degrevări la a această cedul, decât ducă : 

contribuabilul nu este supus la impozitul progresiv pe . a 
venitul global și dacă. dovedește că degrevări pentru sarcini. Ă | de fainilie nu i-au fost acordate la o altă cedulă.. „In. ase-.. 
menea caz condiţiunile in cari aceste degravări se fac, Și 
procedura lor va fi aceea cuprinsă în art. S al acestei legi. . 

TITLUL V 

„Impozitul pe veniturile din. „profesiuni. şi ocupaţiuni. 
necomerciale, * 

CEDULA.£ 
Art, 33. — Cu incepere dela 1 Aprilie 1924, se va per- 

cepe un impozit de 10/; asupra veniturilor nete provenind . re 
din profesiunile pe cari i le: exercită cineva, fără, afineguștor .. ec 

   

     

    

 . pete
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:sau'industriaș; precum; şi din: toate dcupaţiunile sau. exploa-- 
i tațiunile lucrative nesupuse la un alt-impozit cedular:; 

"Pantru cetăţenii români,.ori unde le-ar fi. reşedinţa, sau: :- 
-- pentru: streinii cu! reşedinţa în. România, venitul! net “im=! ”: 
"“pozabil va trebui: să inglobaze toate câștiguril6 realizate ' in _ 

Ş Hră:s sau streinătate şi vizate de” prezenta, cedulă, 
"Pentru. streinii câri nu au reședința în. Roniânia venitul 

impozabil la această cedulă va „cuprinde numai - „câştigurile 
realizate în țară, 

Câştigul net-va fi. obținut scăzându=se din suma.incâsă- . - 
rilor totale realizate în anul care precede impunerea. cheltue- : 
lile necesitate de exercițiul profesiunii. 

lutră în această din urmă sumele anual vărsata' “pentru “constituiri de pensii la sfârşitul activităţii: profesionale; fără e 
ca ele să poată depăşi 109, din venitul brut. - 

Pentru calculul impozitului, porțiuneu venitului. până la. 
3.000 I6i e socotită pe jumătate, dacii venitul net anual al 
cedulei de faţă nu' depășește 12.000 lei. 

Art. 34. — Impozitul de faţă e datorit în comuna în. care-: 
contribuabilul işi are domiciliul, la 1 Aprilie al! anului im- 
punerii, pentru toate veniturile vizate de aceastii cedulă. In 
lipsa de domiciliu, la reşedinţă ; iar în lipsă d de reşedinţă, la o 
locul unde s'a realizat beneficiul. 

In.termenul ce se va provedeă în. decretul de. promul 
-gure al prezentei legi şi apoi în termenul prevăzut la titlul VIII 
“orice persoană supusă impozitului de faţă e obligată-a de- 
clară în fiecare an percepției locale suma la care se urcă 
venitul net impozabil, făcându-se. aplicarea regulelor „legii 
de faţă, cum şi valoarea locativă a locuinţei după normele 
“de mai jos. 

Pentru streinii cari nu au reşedinţa in România, declara-. 
țiunea, va trebu! să fie făcută la percepţia locului unde s a 

, realizat câștigul impus la cedula de faţă. 
Art. 35. — Calculul impunerii pentru anul în curs se face 

pe veniturile anului precedent. 
Dacă in anul precedent i impunerii contr ibuabilul. a exerr. 

citat o profesiune, pe un timp inferior unui an, dar Supe- 
rior la trei luni, venitul anului precedent se. calculează, ras. Ă - i ji 
portându-se la un an beneficiile realizate în .. cursul. lunţlor 
cât a durat profesiunea. 

Dacă durata profesiunii. din anul precede e ră 
de trei luni, sau dacă ea lipseşte, cu; totul, venitul pe care se. 
așează impozitul se obține aplicându-se la valoarea locativă 
a-locuinței coeficienţii prevăzuţi in tabela ce urmează ;
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Starea eivilă Valoarea locativă.u întregei: case, de:locuinţă pia 
i și 
  . Na: în rs: E RR Papi Da i :, 

buinărul copiilor |. pâna 1a 54000 50-10, 000, “ 10, n01-—20, 000 |. „Peste 20.009 [| sau membrilor, me “i a iei 
|fammiliei, ce-l are tu Coelicicnţii cu câre sa amulteşis: valoarea locativ: “sprea:0bţine minithul | 
  

  

  

  

      
    

1 SăPeină după - dg venit poniru comunele de categoriile : 
;  prevederila ari. = i A mi No. 62 E CITI IVI VIVINL [ua Dţritv vila Fara IVEY: VU III: Aa pe ci, 

. |... + |. . . . - 

4 Necăsătoriţi | 3 12,812,6(8,4 22 20 3,9]3,112,813,7 25, 4 19,8]3,613,413,9] 3 15 93035: 
i | „Îi | (N , = IL II: 
| „| + 
i   

Căsătoriţi fără copii 

  

95/2924ujt,ziis! 3 e.sloejale,el 2:5alaglăaalua 

e
i
 !'4 13;813,6la alo]: 

  

Căsatorit şa copii 
sau dacă are în sar- 
cină mâi molt de un i 

; membra al familiei, 
        

  

d
.
 

Do
 

= o = > =
.
 312].1 '2plaioiaziisi 3 2gla6 22;   

                                                
      

    ! ir 
i conform art. 62 | | i ! 

Comunele de categoria l sant cele rurale. . - „ a | | - „ n. "IL: » '» urbanepânăla '5 000 loenitori. _-. ce | | 2 „UL 3 2 » dela. 5.001— 20.000 locaitori, 
„ 7 n IX pn » *30.001— 50, 000.» 
s » pom pipi ip: 50; 004-200; 000. ». » » . Yi pp peste "200, 000 »             

In nici un-caz un profesiohist” nu “poate fi impus: la E 
această cedulă asupra unui venit net inferior celui: calculat: e aa 
după tabloul de mai sus, care dă astiel bazele i impunerii nete Ea zi 
minimale obligatorie. :.  - : . Sai pe 

Valoarea locativă va fi cea stabilită de comiisiunea de re- N Ei 

  

censământ, Dacă însă are 'loc :0. închiriere ulterioară „către - ați 
altă persoană, ori dacă nu s'a făcut evaluarea la recensământ .. | ae mari 
din orice împrejurare, valoarea. locativă se va stabili: după i. e 
contractul de închiriere, cu condițiună-ca această: valdare: -. î:- ciur e 
să fie conformă cu preţurile normale în timpul împunerii a mună 
pentru localuri similare. ! SI A A EI a 

Persoanele cari realizează câștiguri .ocazională din afaceri a 
izolate, fără a avei o profesiune, ' sunt! obligate a declară :. et pi 
câștigul corespunzător în:terimen de 10 zile dela data reali- . +: o pi 
zării lui, la locul domiciliului : oti- al reședinței, său în lipsă e 
la locul unde s'a realizat câştigul, în care caz. inipozitul: VE en 
fi constatat. Şi achitat îndată, conforma art. 86,alin.a, :. -. îi E E ici aa 

Art. 36. — Regulele privitoare.la' declarăţiun; şi impuneri: sii ti 
la drepturile fiscului de i a-cerâ actele şi informațiile” dee cări mii | 

Pi
ti
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are nevoie, de a reetifică-dectaraţiunile, în caz când le SOco- i tesc inexacte, lă dreptul'de a constată sinceritatea: comuni= : cărilor ce i se fac; la judecăta 'inaintea comisiunii de ini=- IE: puneri, comisiunii de apel, Inâiitea înâltei Curți de casâție, =: i secţia III, Ja, modificările bazelor: iinpunerii înăuntrul anului i financiar în-curs, sunt cele cuprinse în titlul VIII apr eri zentei legi. tea SI aa 
Lipsa de declaraţiune inăunteul termenului legal, precum | Şi lipsa de'a dă informaţiile cerute "de Îisc, atrag sporirea! -|! |. e „ impozitului cu.50 la şută și taxarea din; oficiu. ! E 
Inexactitatea in fâcerea declaraţiunii, sau în darea infor=. e me maţiilor suplimentare, care cauzează lipsa de percepere a 

un6i părți din impozitul de faţă, va atrage indoirea lui pen= 
tru porţiunea de yenit.ascunsă de contribuabil, 2 îi i | „” Acţiunea fiscului pentru suplimentul impunerii se Preserie ne după 5 ani-dela expirareă termenuluizdeclarării. . --.. e aaa Nu se-vor face degrevări la această” cedulă, decât dacă. e sii „contribuabilul nu & supus la impozitul progresiv pe venitul . DR 'global și:dacă dovedeşte cii degrevări pentru, sargipi- de fa- iii tz: NE milie nu i-au fost acordate-la o altă -cedulă; In asemenea caz, 

- condiţiunile în cari aceste degrevări se fac, şi procedura lor 
va fi aceea cuprinsă în titlul VIII al acestei legi. 

“. 

Împozitul asupra lefurilor, fdeiniiităţilor, șalariilois; ++: N Na nea 
pensiilor și'rentelor viagere” : "rit ai EI 

„ CEDULA DI 
„Art. 37, — Cu începere dela 4 Aprilie 1924,.se va percepe |. .. mai ae e 

un impozit de 6 la sută asupra, veniturilor, nete, provenind. ăi 

  

  

din lefurile publice și private, din: indemnitiţile „de verice .;.. 

  

t fel, din salarii, pensiuni și:renta viagere. -, Pa LL Agenţii diplomatici şi consulari străini Sunt :scutiţi, de ... .... - impozitul acestei cedule sub rezerva 'reciprocității. diplo- i matice. ae i i ae ii Art. 38. — Pentru stabilirea ;venitului, net, asupra căruia. 
e așezat impozitul, se adaugă, Ja suma efectiv . incasatii. CA apa „leafă, indemnitate, salariu, pensie și rentă viageră,. valoarea... a „ tuturor avantagiilor suplimentare „acordate interesaţilor, fe i E în bani, fie în natură, șise-scade: *.;. |. NI E 

a) Din totalul veniturilor .cari.. nu: depășesc „48.000: lei | anual, câte 1.200 lei anualzadică. 100 lei lunar; iar;pentru Da muncitorii manuali câte 2.400 lei, adică 200 lei lunar, îm: 

   ra a... 

-..



  

„+05 

punerea incepând în primul caz dela 200'lei lunar în sus, 
iar în al doilea dela 300 lei in-sus; 

Salariile muncitorilor manuali, 
acord, vor fi supuse impozitului de faţă, pentru cel mult 20 
zile lunar, SE: 

5) Vărsămintele ce contribuabilul face efectiv pentru « a-și 
asigură o peusie la sfârșitul activităţii sale, fără ca. „ ele să 
poată depăși 10 la sută din venitul brut. 

lucrând 'cu ziua sau în : 

Art. 39, — Impozitul e datorit în fiecare an pe baza lefu- 
rilor indemnităţilor, salariilor, pensiunilor și rentelor via- : 
gere, de cari interesaţii s'au folosit in cursul anului calen- 
daristic precedent, afară de veniturile enumeiate la art. 4, 
pentru cari incasarea se face “in modul stabilit acolo. . 

Pentru contribuabilii a căror venituri vizate de prezenta 
cedulă încep numai în cursul! aiului precedent” impunerii, - 
venitul anual se va caleulă, luându-sâ de' bază lefurile, sala- 
riile, indemnităţile, pensiunile şi rentele viagere, dobânaite 
până la sfârșitul anului calendaristic și perioada de timp Ană= 
untrul căreia au fost dobândite, raportându-le âpoilaun an,-.. -: 

Dacă aceste venituri, incepute în cursul anului! anterior, 
au încetat în momentul i irapunerii, impozitul se va: percepe: 
numai la sumele efectiv incasate cu titlurile de sub această NE 
cedulă, 

Impozitul e aşetăt pe numele contribuabilului, în comuna. 
unde el este domiciliat, la' 4 Aprilie” al. snului impunerii, 

- Sau in comuna unde are, la această dată, o simplă reşedinţii. : 
Art, 40. — Orice contribuabil, făcând parte din catego- 

„iile vizate de această cedulă, e dator să facă o declarație de 
venitul net impozabil, calculat după regulele prezentei legi, și 
s'o înainteze percepției locale, până cel mai târziu în lermc- 
nul ce se va prevedeă prin. decretul de promulgare a'legii de - 
față, iar în fiecare an în termenul prevăzut la titlul VIII, 

Independent de această: declaraţie, Statul, judeţele, co- 
munele, stabilimentele publice şi de utilitate publică, parti-.: 
cularii, societăţile sau simplele' asociaţii cari Gcupă furicţio- -: 

cărora .le' nari, amploiaţi, comiși, lucrători, servitori, ete., 
plătesc lefuri, retribuţii, indemnități, sub. orice. denumire, 
sunt obligaţi să înainteze inăuntrul solu termen. state... 
indicâna: ” « i 

1.:Numele şi adresele persoanelor pe cari le-au Intrebuiui- 
țat în cursul anului calendaristic precedent i impunerii ;' 

2. Suma lefurilor, salariilor .și retribițiunilor plătite fie- 
căreia în cursul sus zisului an; IE 
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3. Perioada de tirnp la care se aplici această plată, dacă 
ca e inferioară unui.an, dur superioară la 30 de zile. 

De. asemenea particularii şi societățile sau asociaţiile cari 
plătesc pensiuni sau rente viagere, sunt obligați, în condiţiunile 
de mai sus, să inainteze un ștat identic, in termenul fixat, 
percepției lo cului unde domiciliază sa rezidă persoanele 
cari primesc aceste pensii și rente viagere.  -.. i -: 

Orice infracţiuni dela: preseripțiunile de mai sus se pe- 
depsesc cu o amendii de 100 lei, pronunţată” de atâtea ori 
de câte ori s'au relevat omisiuni și inexactităţi din informa- 
țiunile cari trebuiesc date pe baza dispoziţiunilor de rnai-sus. 

Prescripţiunea se implinește înăuntrul celor cinci ani cari 
urmează anul în cursul căruia sa săvârșit infracţiunea. 

Regulile. privitoare la forma declaraţiunii, reînoirea ei 
„ anuală, dreptul fiscului de a cere actele și inforimnaţiuhnile de 
cari-are nevoie, de a rectifică declaraţiunile în caz când le 
socotesc inexacte, la dreptul de u contestă sinceritatea co- 
municărilor ce i se fac, la stabilirea impunerilor ȘI judecata 
inaintea comisiunii de impunere, comisiunii de apel, înâin- 
tea înaltei Curți de casaţie, secţia III, la modificările bazelor 
impunerii înăuntrul anului financiar în curs, sunt cele cu- 
prinse în titlul VIII al prezentei legi. 

Art. 41.—Cu incepere dela 4 Aprilie 1921, Statul, jude- 
țele, comunele, stabilimentele publice și de utilitate publică, 
societățile sau simplele asociațiuni, comercianții, meseriașii 
sau industriaşii cari au funcţionari, amploiaţi, comiși, 
lucrători, servitori, etc., cărora le plătesc lefuri, retribu- 
țiuni, indemnităţi în bani sau în natură, sub orice denumire, 
sunt obligaţi să rețină impozitul de 6 la sută asupra sumelor 
ce plătesc cu ziua, cu luna, cu trimestrul, cu semestrul sau 
cu anul, persoanelor mai sus denumite, . . 

Aceste sume se vor vârsă direct tezaurului la epocile fixate la titlul VIII al prezentei legi. . „ 
Aceeaș obligațiune de reţinere o vor aveă particulari, so- - 

cietățile sau asociaţiile cari plătesc pensiuni sau rente via- 
gere. | E | 

Impozitele astfel reținute se vor vărsă la administraţia 
financiară în orașele de reşedinţă și la percepţie în celelalte 
comune, la epocile fixate prin legea de față sau instrucțiuni, 
Ele vor fi însoţite de un ștat în. dublu exemplar, cuprinzând: 

1. Numele și adresa persoanelor aflate în serviciu ; 
2. Denumirea funcțiunii sau insărcinării ;
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3. Suma lefurilor, salariilor şi: retribuţiunilor plătite sau 
evaluarea în bani a indemnizaţiilor în natură ; 

4. Perioada de timp pe care s'a plătit ; 
5. Impozitul reţinut. ' 
Evaluarea locuinţei în natură va fi: 1/5 din salariu, pen= 

tru salarii dela 4.000 lei in:sus:lunar și pentru cele mai mici : - 
']s, iar întreţinerea totală egală cu salariul, 

Un exemplar al statului, împreună cu recepisa de plată 
va fi remis deponentului vizat. Celalt exemplar va fi dat 
spre verificare funcționarilor ins: ărcinaţi cu stabilirea impu- 
nerilor, conform art. 68. 

Reţinerile impozitului la salariile pliitite « de Stat: șe vor 
face prin statele de lefuri şi vor fi operate prin Casele pu- 
blice la achitarea ordonanţelor. 

TITLUL VII 

Impozitul asupra veniturilor valorilor mobiliare, . 
creanţelor, depozitelor, garanţiilor - 

CEDULA 'G 

Art. 42.—Cu incepere dela 1 Aprilie 19214, se va percepe | 
un impozit de 15%] asupra veniturilor nete a capitalurilor 
mobiliare : 

Aceste venituri consistă din : : | 
1. Dividendele, dobânzile, produsele de verice fel a : 
a) Acţiunilor, părților de fondator, părților de interes, co: “ 

mandite, obligaţiuni și imprumuturi de orice natură a. so- 
cietăților şi colectivităţilor de verice fel, de naţionalitate 
română, precum şi alte rente, obligaţiuni de orice fel'ale .. 
Statului român, judeţelor sau comunelor, cari nu au fost 
scutite printr'o lege specială de impozitul pe valorile Mo- : 
biliare ; 

b] Acţiunilor, părţilor de fondator, părţilor de interes, 
comanditelor, obligaţiuni și imprumuturi de verice fel a so- 
cietăților, tovărășiilor, intreprinderilor, corporațiilor, oraşe- 
lor, provinciilor sau stabilimentelor de naționalitate străină ; 

c) Rentelor, obligaţiunilor și efectelor publice ale guver- 
nelor străine. 

2. Dobânzile și produsele. de verice fel a: 
a) Creanţelor ipotecare, privilegiate şi. chirografare, „cu 

excluderea operaţiunilor comerciale, cari nu prezintă ca- 
vacterul juridic al unui imprumut ; 

b) Depozitelor de sume de bani la vedere sau. A culscadenţă, i 
oricine ar fi depozitarul și oricare ar fi destinaţia depozi- , 
tului; 

  

cata
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c) Garanţiilor în numerar. 
3. Tantiemele plătite de societăţi. : | 
4. Cesiunile de drepturi incorporale sau al exerciţiului 

unui drept pentru care se primește o sumă periodică. 
Art. 43.— Sunt scutite de impozitul asupra veniturilor ca- 

pitalurilor mobiliare: | | 
a) Dobânzile sumelor inscrise pe libretele de economii ale 

Casei de depuneri ; ă i 
b) Dobânzile creanţelor ipotecare sau privilegiate, în re- 

prezentarea cărora creditele funciare urbane și rurale au 
emis obligaţiuni, titluri san valori supuse ele înși-le im- 
pozitului prezent. o | 

c] Dobânzile provenite din operațiunile de imprumut rea- 
lizate de cei ce tac afaceri de bancă, scont sau împrumuturi, 
ție ei particulari sau societăți de verice fel, dacă aceste 've- 
nituri au făcut obiectul unei impuneri la cedula D. | 

Art. 44. — Impozitul pe veniturile capitalurilor mobi- 
liare e stabilit şi perceput, pe suma brută a dobânzilor și 
produselor menţionate la alin. 2 al art, m . 

In ceeace privește veniturile menţionate la alin. 1,3și 4al 
art. 42, impozitul va fi stabilit şi perceput pe suma brută. 
a dividendelor, dobânzilor și produselor de orice fel ale. 
veniturilor acolo menționate, | 
„Pentu creanţele la cari nu se prevede nici o dobândă se 

va calculă impozitul asupra: dobânzii. legale prevăzută de 
codul de comerț pentru creanțele comerciale și de 3 9. 
pentru celelalte. N | 

Cât despre rezervele, sub orice denumire, depiișind 10 sau 
d %]o şi cari nu sunt împărţite între acționari, ele vor fi 
supuse la impozitul progresiv .pe. venitul global. așezat. pe 
numele societăţilor, Rezervele scutite la societate e. vor 
impune la cedula G, atunci când se vor distribui acționa- 
rilor. pc | Se 

Art. 49. — Impozitul va fi. perceput pentru fisc prin re- 
țineri la plata veniturilor prevăzute în alin. 1,3 şi 4 alart. 42 
de către debitorii dividendelor, dobânzilor 'tantiemelor și 
produselor acolo specificate. Impozitul este datorit din ziua 
exigibilităţi drepturilor creditorilor. El va. fi vărsat la. Stat :- 
conform normelor și în termenele ce se vor stabili prin de- : 
cizie publicată conform art::48 de. către ministerul finan- -: 
țelor, aceste termene neputând fi mai'mari de 3 luni. .: 

Pentru valorile menţionate în alin. 2 al art, 42, reţine-



tea impozitului se operează prin aplicare de timbre mo- 
bile, al căror model “a Ii fixat de ministerul de finanţe, 
asupra chitanţei sau îuscrisului constatând plata sau îre- 
cerea sumei la creditul unui cont de dobânzi sau alte : 
produse, | 

Aceste timbre vor fi anulate prin semnătura de primire 
a creditorului până la 95 lei, iar pentru valori mai mari 
anularea se va face prin viză de citre perceptorul fiscal 
sau de călre persoanele menționate la art. 47, alin. 1, şi 
cari au obținut autorizare specială dela ministerul de fi- 
nanţe. | | 

In lipsă de timbre, atât perceptorul cât și acele persoane 
sunt autorizate a incasă impozitul, făcând menţiune despre 
aceasta pe aci. 'Toate vizele sau incasările vor fi trecute în 
registre speciale, conform art. 48. | 

lipsa acestor vize este considerată ca o sustragere la 
plata impozitului și pedepsită conform art. 46, 

Pentru valorile mobiliare străine prevăzute la paragra- 
ful 2, alin. 4 din art, 42, piecum şi pentru titlurile de 
ventă, imprumuturi și alte efecte publice ale: guvernelor | 
streine, reținerea impozitului e, operată de bancherul, a- 
gentul de schimb sau orice altă persoană care efectuează 
în România plata dobânzilor sau veniturilor produse de 
aceste capitaluri, a . „: 

Art. 46. — Impozitul e în sarcina exclusivă a creditoru- 
lui, oricari ar fi clauzele contrarii ale contractului, oricare 
le-ar fi data. 'Totuş creditorul Şi debitorul sunt solidari 
răspunzători de impozite faţă de lise. | | 

Orice infracţiune la dispoziţiunile precedentului articol 
va fi pedepsită cu amendă dela 50—5.000 lei, în sarcina . 
fiecăruia din contribuabili, independent de plata de către cre- 
ditor a unei amenzi egale cu de două ori impozitul de 
care fiscul a fost lipsit pentru fiecare din anii anteriori. 
aceluia când s'a descoperit : infracțiunea, fără totuş ca 
dreptul de repetițiune să se poată întinde la mai mult de 
10 ani. i „= 

At. 41. — Oricine face o profesiune sau un negoţ din a 
strânge, plăti sau cumpără cupoane, cekuri sau orice alte 
instrumente de credit, create pentru plâta dobânzilor, divi= - 
dendelor sau produselor de orice fel ale titlurilor sau valori- 
lor desemnate în articolul 45 alin. ultim, trebuie să facă o 
declarație despre aceasta la adininistraţia financiară a reșe- 

a
 

az
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dinţei sale și să se vizeze acolo registrele prevăzute în arli- 

colul următor. | | 

E interzis oricărei persoane pe care o vizează alineatul 
precedent de a culege, incasă, plăti, cumpără sau negociă, 

cupoane, cekuri sau alte instrumente de credit, vizate de 
zisul alineat, fără a operă imediat reținerea impozitului, sau 

fără a face avansul, dacă pe baza contractelor existente, im- 
pozitul e în sarcina emitentului titlului, afară de cazul când 
s'a justificat acestor pers soane că această reținere sau acest 
avans a fost deja efectuat de un precedent intermediar supus 
prescripțiunilor din alineatul „precedent Şi cele următoare. 

Art, 48. — Orice persoană care va cere în România plata 
acestor cupoane, cekuri sau instrumente de credit cu desti- 
naţia de mai sus, va trebui să depună în acelaș timp, în spri- 
jinul cererii, borderou datat, „pentru care poate cere chitanța 
de primire. 

Acest borderou va purtă numele, semnătura și adresa 
aceluia care îl va depune. 

Acel care va efectuă plata, va trebui să înscrie imediat, 
pe borderou suma impozitului ce va fi reținut sau avansat. 

Persoanele desemnate în articolul precedent, cari vor nego- - 
ciă în România cupoane, 'cekuri sau alte instrumente de cre- 
dit, asupra cărora impozitul va fi fost deji reţinut sau de ele 
inşi-le sau de un precedent intermediar, vor trebui să adauge 
in sprijinul fiecărei transmisiuni un borderou datat şi semnat. 

Aceleaşi persoane vor trebui să țină registrele cari se vor 
stabili de ministerul finanţelor, conform: prevederilor de mai 
jos, cari vor fi vizate de administraţia financiară și pe cari 
vor înscri zi cu zi, fără alburi și adause, ori ce operaţiuni 

"de plată sau de negocieri de cupoane, cekuri sau. alte in- 
strumenie de plată supuse reţinerii impozitului după pre-. - 

„vederile art. 47. i 

Registrele și borderourile. vor fi conservate doi ani și pre- 
zentate la orice cerere a agenţilor fiscului, însărcinați cu: 
constatarea impozitelor. :: : 

- Prin decizia ministerului de finanţe, publicată prin Mo- 
nitorul Oficial, se va determină epocile vărsămintelor impo- 
zitului, indicaţiunile ce vor trebui să cuprindii borderourile, 
recepisele și registrele, suma remizelor, modul lor de plată, 
precum și toate celelalte măsuri necesare pentru executarea 
dispoziţiunilor cuprinse în- prezentul articol și în art..45, 
alin. III. | | 

Art, 49. — Proprietarul sau uzufructuarul de titluri sau
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valori mobiliare străine, domiciliat in România, care va face 

să i se trimită sau va încasă din străinătate, fie direct, fie 
printr'un intermediar oarecare, dividendele, dobânzile sau 
orice alte venituri ale acestor valori, va fi obligat de a pune 
anual pe fiecare titlu, în momentul de a-i detaşă pri- 

mul cupon anual, un timbru mobil special de o valoare 

egală cu impozitul de 150/, pe venitul anului intreg, calculat 

în lei pe cursul zilei. : 

Dacă nu s'a conformat prescripţiunilor precedente, pro- 
prietarul sau uzutructuarul sus pomenit va trebui, în primele 

trei luni ale anului, să declare la percepţie totalul acestor: 
dividende, dobânzi sau produse incasate în cursul 'anului . 

precedent. 
In caz de infracţiune la preseripţiunile menţionate în ali- 

ncatele precedente, contravenientul va fi pedepsit cu o amendă 

egală cu de două ori sumele de cari fiscul a fost lipsit, pen- 

tru, fiecare din anii anteriori anului când s'a descoperit in- 
fracțiunea, fără ca totuși dreptul de repelițiune să se poată | 

intinde pe mai mult de zece ani. 

Arl. 50. — Contravenţiunile la pteseripțiunile menţionate 

în art. 45 şi abaterile dela prescripțiunile deciziunii minis- 

terului de finanţe, pentru executarea acestui articol, vor fi.: 

constatate prin procese-verbale dresate de agenţii fiscului, 

ofițerii poliţiei judiciare, agenţii poliției publice, aceia ai 

contribuţiunilor directe-și ai vămilor, 
Ele vor dă loc la urmăriri corecționale, după cererea ud- _ 

ministraţiei financiare şi vor: fi pedepsite cu amendă dela. - 

100 până: la 10.000 lei, independent de impozitul îndoit. pe. - 
cupoane, cekuri, instrumente de plată, cari vor fi fost plătite 
fără reținerea impozitului şi vărsarea lui la Stat în termenul . 

fixat, 

Art. 51.— Contravenienţii la prescripțiunile conținute la. . 

alin. 4 din art. 47, fie că au operat pentru ei, fie pentru contul 
terţilor, şi n'au stabiliment in România, vor face.obiectul de 

urmăriri corecționale şi vor fi pasibili de inchisoare dela 6. . 
luni până la un an şi la o amendă dela 1.000-pânăla 20.000 | 

lei. În caz de recidivă, la inchisoare dela un an până la doi 

ani și amendă dela 10.000. — 40.000 lei. 

Veniturile din speculaţiuni făcute cu valorile mobiliare 
se cuprind în cedula impozitului asupra intreprinderilor” co-..: 

merciale și industriale, când formează obiectul unei opeta- 
țiuni permanente, sau în cedula impozitului: asupra benefi- 

ciilor necomerciale, în celelalte cazuri, 
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TIPLUL VIU. 

Impozitul progresiv pe venitul, global. 

Ş 1. Impozabili 

Art, 52, — Cu incepere dela L-Aprilie 1921, se infiinţeuză un impozit progresiv pe venitul global în condiţiunile stabilite în articolele următoare, denumit mai jos, pentru prescur- tare, impozitul pe venit. , 
Art. 53. — Sunt supuși impozitului pe venit : 
1. Orice persoană care are în România o reşedinţă obiş- 

nuită pentru toate veniturile ce trage din Țară sau din străi- nătate, Totuș: n 
a) Cetăţenii români sunt supuși impozitului de faţă pen- tru toute veniturile ce trag din țară şi din străinătate, fie că au sau nu domiciliu sau au reședință în România. 
Când cctăţenii români sunt snpuși, din cauza domiciliului Şi reședinței lor în străinăta te, unui impozit progresiv pe ve- 

nitul global, similar celui de față, ei vor puteă cere ca veni- turile trase de ei in străinătate să nu fie impuse pe baza urt 52 decât pentru difereuţa dintre impozitul român pro- greziv pe venitul global și. impozitul similar ce ar A plătit 
acolo. a Da 

In asemenea caz, « aleulul se va face socotindu-se cotu im- 
pozitului român ca exprimată în lei aur. 

b)-Supuşii străini cu reședința obişnuită în România vor 
putea cere, sub condiţiunea reciprocităţii, că veniturile lor din Stăinătate să nu fie impuse dacii dovedesc că plătesc in ţara: 
lor nn impozit similar, chiar interior celui stabilit prin legea 
de faţă; 

€) Supușii străini, cari nu au.nici domiciliu, nici reședința 
in România, vor plăti impozitul cveat la art. 52 numai pe." vemturile ce trag dm ţară, fie periodic, fie accidental. 
- 2. Persounele morale cu scop lucrativ, dar numai pentru 
rezervele menționate 1+ art, 4%, sau orice alte sume luate... 
di beneficiul net ales contorm art. 23, ce nu împart: anual i... „Intre membrii lor și dupi o progresie speciali, cuntorm 

„prevederilor art. 64, fără reducerile prevăzute în art. 58... 
Se socotesc având în România o reședință obişnuită, per- 

„soanele cari au la dispoziţia lor o locuință cu. titlul.de pro-=.. 
prietar, uzufructuar sau:locatar, dacă în acest din urină Cuz 
inchirierea e constatată printr”o convenţie unici;sau. prin ;; pp .
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convenții succesive, pentru-o perioadi de cel puţin 6 luni în . 
anul precedent impunerii, precudn și persoanele cari; rezidă 
efectiv timp de 6 luni cel puţin in “cursul anului precedent. 
impunerii gratuit intr”o locuință pusă la dispoziţia | lor în - 
România. 

Art, 54. — Dacă contribuabilul are o reşedinţă :unică, 
impozitul pe venit este stabilit la locul acestei reședințe. -: ::: 

Dacă contribuabilul are mai multe reședințe, el .c'supus 
impozitului po venit la locul unde e presupus că are principala 
lui așezare și unde se vor centraliză şi impozitele cedulare, iz 
conforin art. 79. 

Cetăţenii români cari nu vor aveă nici domiciliu, nici iro-. 
ședința în România, nici nu vor fi impuși la vreo cedulă, vor 
fi supuși impozitului pe venit la locul ultimului lor domici-: 
liu sau a ultimei lor reședințe, sau, în lipsă, la Bucureşti. 

Străinii cari nu au reşedinţa în,România și cari sunt su- 
puși impozitului de faţă numai pentru. veniturile ce au tras 
periodic sau accidental din. fară, vor fi impuși la.locul unde. 
au realizat venitul. 

Art. 55. — Impozitul pe venit e aşezat pe cap de armilie; 

prin urmare, contribuabilul, cu privire la cl, va îi im pus, 

atât pentru veniturile lui personale cât și pentru cele ale soției 
lui, şi pentru veniturile celorlalți membrii ai familiei cari lo- .: 
cuesc cu el și ale căror venituri le are la dispoziţie. 

Totuș, contribuabilii pot cete impuneri distincte: 

1, Când soţia separată de bunuri nu trăieşte de fapt cu ji, 

bărbatul ei ; , 

2. Când copiii majori sau ceilați membrii majori ai farhi=- 

lici, afară de soție, au venituri . dintr'o avere > independentă - 
de aceea a capului faniiliei ; 

3. Când copiii minori sau ceilalți membri minori din fa- 

milie au venituri trase din propria lor muncă. 

Art. 50. — Sunt scutiţi de impozitul pe venil:. 

1. M. S. Regele și Membrii Familiei regale ai României ; 

2. Județele, comunele, stabilimentele publice şi de utili-.. :. 
tate publică, cari nu urmăresc câștiguri materiale ; .: _: 

3. Miniștrii plenipotenţiari, agenţii diplomatici, consulii şi 

„agenţii consulari, cari nu sunt cetăţeni români, sub benefi- 

ciul reciprocităţii diplomatice și sub condiţiunea - pentru 
consulii și agenţii consulari de a nu face negoț în România; 

Ari. 57. — Orice persoană . majoră sau: chiar minoră, dar - 

care își administrează singură veniturile personale, locuind. 

in homânia şi care nu e impozabilă-pe venitul global prin :
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aplicarea art. 6U, nici nu face parte din membrii unei familii 
pentru cari inscrierea se face: pe numele capului de familie 
conform art. 55, va plăti un impozit minimal de 40. lei - 
anual, afară de infirini şi cei ajunși la bătrâneţe înaintată, 
fără mijloace-de vieţuire şi în neputinţă de a munci, precum 
şi rezerviștii cari au luat parte la răsboiul pentru indepen - 
dență din 1877/78 și invalizii din răsboiul din 1916. 

$ 2. Venitul impozabil 
Arl.58. -— Impozitul pe 'venit este stabilit asupra veni - 

tului global al contribuabilului. | 
Pentru determinarea lui se totalizează mai intâiu venitu- 

rile nete cedulare ale contribuabilalui, şi anume: 
Veniturile proprietăţilor funciare clădite în întregime; 

» » „»  neclădite în întregime; 
» intreprinderilor agricole, pentru 80 la sută ; 
» » comerciale şi industriale, bine 

ințeles și cele trase de contribuabil dintr:o societate în nume 
colectiv, în comanâită sau participaţie, pentru 80 la sută; 

Veniturile profesiunilor şi ocupaţiunilor necomerciale, pen- 
tru 70 la sută; _ ” 

Veniturile din lefuri, salarii, pensii, rente viagere ȘI in- 
demnități de orice fel, inclusiv porțiunea până la 300 lei 
scutită conform art. 38, alin. c, pentru 60 la sută; 

Veniturile capitalurilor mobiliare, precum și 
Veniturile de orice fel, cari pentru un cuvânt sau altul nu 

figurează în vreuna din cele 7 cedule precedente. 
Intră în acestea veniturile proprietăţilor funciare cari se 

bucură de scutiri, conform ari. j I, alin. a şi b; art. 17, alin. 
d, f, 9, h şi î. Dacă veniturile cedulelor A și B sporesc sau se 
micșorează in cursul perioadei de impunere, pe bază de con- 
tracte sincere, ele vor intră în calculul venitului global ast- 
fel cum au fost realizate în anul precedent. In acest scop 
veniturile acestor proprietăţi vor fi stabilite în modul previi- 
zut prin prezenta lege numai spre a se aveă în vedere la im- 
punere pe venitul global, rămânând ca impunerea cedulară să 
se stabilească la timp, conform normelor prevăzute de art.'79. 
„Totalul veniturilor nete, cedulare și necedulare, alcituesc 

| “venitul general al contribuabilului. 
Art, 59. — Din venitul general astfel stabilit se vor .scă- 
deă următoarele sume: 

1. Dobânzile imprumuturilor şi datoriilor cari cad în sar- 
cina venitului general ; 

2. Anuităţile rentelor plătite cu titlul obligator;
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3. Impozitele directe şi taxele asimilate | 

4. Pierderile rezultând dintwun deficit de exploatare în-. 
to întreprindere agricolă, comercială Și industrială, fără ca 

o parte din ele să poată fi repurtată spre scădere la venitul | 

anului următor. | | A 

Ceeace rămâne în urma acestei scăderi, alcătuește venitul . 

net al contribuabilului. | 

Art. 60, — Venitul net este impozabil numai dacă depă- 
șește minimul de existență de 2.500 lei în comunele rurale, 
de 3.000 lei în comunele urbane cu mai puţin de 50.000 
locuitori, de 3.500 lei în comunele urbane cu peste 50.000 
și până la 100.000 locuitori și de 4.000 lei. in cele dela 
100.000 locuitori în sus. 

In tot cazul, din orice venit irmpozabil se deduce A, 500, 

2.000, 2.500 sau 3.000 lei, după comune, conform distinc- 
țiunii de mai sus. 

„Iri. 01. — Când venitul net nu depişeşte minimul de 

existenţă de 2.500, 3.000, 3.500 şi 4.000 lei, deci când nu e 
- loc de a se percepe impozitul pe venit, se va procedă numai 

la degrevarea, pe cedulă pentru sarcinile familiare, dupi re- 

gulele mai jos stabilite și numai „la una sn cedulele unde 

degrevarea este expres permisii. 
Când venitul net depăşeşte minimum de existenţi de 

1.300, 2.000, 2 500 și 3.000 lei, cum degrevările pentru 

sarcinile familiare pe venituri cedulare nu mai au loc, se va 

scădeă din venitul net : | a 

1. Când venitul net nu depăşeşte 5.000 lei, pentru fiecare 
persoană în sarcina contribuabilului, până la patru, 5 5] din 
venitul net și 7%, dela al cincelea în sus; 

2. Când venitul net depăşeşte 5.000 lei, dar nu atinge 

10.000 se va scadeă 40|, de fiecare persoană în, sarcina con- 
tribuabilului până la a patra și 6%/, dela a patra, în sus ; 

3. Când venitul net depășește 10.000 lei, se va scădeă 
400 lei anual pentru fiecare persoani până la a patra și 
600 lei pentru cele următoare. 

Venitul global e alcătuit din venitul net, mai puţin sciide- 

rile prevăzute în prezentul articol. | 
Art, 62. — Sunt considerate ca persoane în. sarcina con- 

tribuabilului, cu condițiunea de a nu aveă venituri distincte 
de cele cari servesc de bază la impunersa acestuia din urmă : 

1. Ascedenţii în vârstă de mai mult de 70 ani sau infirmi; 

2, Descedenţii, soţia, sora nemăritată și . copiii. luaţi de. 

suflet dacă au mai puţin de 21 ani sau dacă sunt infirmi,.
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Ari. 63. — In ceeace priveşte persoanele nedomiciliate în 
iomânia, dar având una sau mai multe reședințe aci, veni- 

tul impozabil e fixat la cel puţin o sumă 'egală cu de zete' 
ori valoarea locativă a acestei sau acestor reședințe. 

Când veniturile trase din România de contribuabilii aceștia 
ating însă o cifră mai ridicată, veniturile efective vor servi 
de buză impozitului. | | 

Ş 5. Cota impunerii | 

„Art: 04. — Impozitul e staLilit aplicându-se : 
[.— Cota |, fracţiunei cuprinse între 1.500, 2 000, 2.500 

sau 3.000 de scăzut conform art. 60 și 10.000 lei; 
Cota 4. fracţiunei cuprinse între: 10.000—20.000 lei, 

şi aşa mai departe, sporind cota de impunere cu'2 pentru 
fiecare porţiune de: n 

10.000 lei până la 60.000 lei 
20 000 » dela - - 60.000— 100.000 lei 
25.000 » »  : '100.000—— 200.000» 
50.000 » »  200.000— 400.000 = 

100.000 „ „ 400.000— 600.000 „ 
200.000 » „ :  600.000-—1.000.000 :» 
500.000 » » 1.000.000 — 2.000.000 »: 

Pentru lracţiunea între 2.000.000— 3.000.000 cota este 46", 
» n » 3.000.000—4.009.000 - „ : » 45] 

Tot ce trece de 4.000.000 »  » 50%], 
Pentru calculul impozitului frazţiunile de venit sub 100 lei! 

se neglijază. a o Na 
II.— Cota de impunere a rezervelor prevăzute în alin. II de 

sub art. 53 va creşte progresiv pe baza raportului dintre! 
capitalul persoanelor morale impuse și berieficiul net anual, 
şi anume va fi de 1%, atunci când beneficiul nu depăşeşte - - 
5%], din capital. De aci inainte cota se sporește cu o unitate 
pentru fiecare creștere a raportului dintre beneliciu și ca- 
pital de: | | o 

1 delu 5— 10 
2» 10.— 20 

5 n 20— 30 
(0 »  30— 60 
20 n» 60— 400 

100 » *100—41.000 
dU0 » 1.000—2.000: - 

De aci inainte cota rămâne: fixată la 30/. - - 
Se neglijază lu impunere fracțiunile de 100 pânăla: o re-
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zervă impozabilă de 100, 0UV Iei ; cele de 1.000 dela 
100.000 —1,000.000; cele de 10.000 dela 1.000.000 pânăla 
10.00u,000 şi cele de 100.000 dela 10.000.000 în sus, 

Ş 4. Stabilirea impunerii 

Declaraţia . | 

Art. U5. — In afară de impozitul pe veniturile proprietii- 
ților funciare clădite, de impozitul pe proprietăţile funciare 
neclădite și de impozitul pe întreprinderile agricole, cari se 
stabilesc direct de fisc şi pentru cari contribuabilul e ținut 
a declară anual cifra venitului, aşa cum a fost stabilită, a- 
fară de cazurile menţionate la art.79, alin. II, celelalte con- 
tribuțiuni directe, inclusiv impozitul pc venit, se constată 

luându-se de bază declaraţia contribuabilului. 
In termenul ce se va prevedea prin decretul de prumul- 

garea legii și în termen de o lună dela inceputul anului ca- 
lendaristic pentru anii-viitori, fiecare contribuabil e dator să 
facă o declaraţie a ven'turilor sale, cuprinzând următoarele | 
indicaţiuni: 

1. Numele şi pronumele ; 

2. Locul reșed-nţei, sau dusă are mai multe” reședințe; 
locul principalei stabiliri. 

In lipsă de reședință, pentru veniturile vizate de alin. c 

din art. 63, locul unde s'a realizat venitul i impus prin lega 
de față. A 

3. Natura ocupaţiunii profesionale, dacă contribuabilul E 
e şet de întreprindere, sediul exploataţiunii, dacă el e 
amploiat al unei intreprinderi private ; administraţia sau 

intreprinderea de care depinde și natura serviciilor lui; dacă 

e luncționar, administraţia unde. îşi are ser "viciul, 
4. Veniturile brate ce a cules în cursul anului precadent 

impunerii, grupându-le după i isvoeul lor în 7. celul=, con- 
orm legii de faţă. 

9. Veniturile cedulare brute ce soţia lui, precum și cei- 
lalţi membrii din familie, cari locuesc cu el, sau persoane pe 
cari declară că le întreține sau pentru cari e impus în cali- 
tate de cap de familie, potrivit declarațiunii ce aceștia din 
urmă au făcut sau sunt obligaţi a face la veniturile cedu- 
lare. 

Dacă persoanele cari trăiesc impreunii cu capul de familie 
sunt în drept să ceară impuneri distincte și. uzoază de a- 
ceastă facultate, capul de familie se poate mulţumi a indică 
in declaraţie numele acestor persoane,
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0. Sarcinile pe cari contribuabilul le propune spre a fi 
scăzute din fiecare venit brut, cedular sau necedular, incasat 
pentru a obține veniturile nete, atât în ceeace priveşte veni- 
turile lui proprii, cât şi în ceeace privește veniturile soției 

și a persoanelor ce trăiesc cu el și cari sunt supuşi unei im- 
puneri unice la impozitul pe venit. 

7. Enumerărea sarcinelor cari se scad din venitul general, 
potrivit art. 59. 

Enumerarea acelorași sarcini cari afectează venitul ge- 
neral al soţiei și celorlalți membri ai familiei, când impune- 
rea pe venit se tace asupra contribuabilului în calitate de 
cap de familie. | 

lenumerările cerute de alin. 7 precizeazii : | 

Cu privire la datoriile contractate și a rentelor plătite cu 
titlul obligator: 

Numele și domiciliul creditorului, natura și data titlului, 
constatând creanţe și, de e cazul, tribunalul care a auten- | 
tificat actul sau juridicțiunea dela. care emani hotărirea ; în 
fine cifra dobânzilor sau a anuităților. 

Cu privire la impozitele directe sau la taxele asimilate lor 
natura fiecărei contribuţii : 

Locul impunerii, articolul rolului și totalul cotizaţiei. 
tu privire la pierderile rezultând dintr'un deficit de ex- 

plcataţie : 

Desemnarea intreprinderii deficitare, cifru și elementele 
constitutive ale deficitului. 

S. Dacă contribuabilul este căsătorit, data și locul căsă- 
toriei. Daci ave persoane în sarcina lui: numele, pronumele, 
data şi locul de naștere a fiecăreia din ele, precum $ și împre- 
jurarea care, ca de pildă rudenia, e de natură a' dovedi că 
aceste persoane pot fi considerate in sarcina lui, prin apli- 
carea art. 61 din prezenta lege. 

9. Venitul global personal al contribuabilului, urmând în 
stabilirea lui calculele legii de faţă ; 

Venitul global al persoanelor din familie impuse în mod 
colectiv la impozitul pe venit şi, în fine, 

Venitul global al contribuabilului în calitate de cap de 
familie, | 

10. Copie depe declaraţiile cerute în mod special fiecărui 
contribuabil pentru impozitele cedulare la cari e impus în altă 
parte sau cel puţin indicarea percepțiuni la care au fost fă- 
cute şi numirul rolului la care contribuabilii sunt inscriși 
pentru aceste impozite.



Menţiunile ce str socoti necesare a fi cuprinse în decla- 

raţie, peste cele enumerate in prezenta lege, se vor putea dă 

prin instrucțiunile ministerului de finanţe cu privire la a-- 

plicarea prezentei legi și vor fi prevăzute in formularele ce 

se vor întocmi în acest scop şi pe cari contribuabilii sunt 

obligaţi a le completă in toate punctele ce-i privesc. 

Ant. 66. — Declaraţia va fi semnată de contribuabil în 

persoană sau de un imputernicit prin procură specială. 

Instituţiunile sau societăţile supuse obligaţiunii de decla- | 

raţie vor semnă aceste din urmă prin persoanele cari le re- 

prezintă legal. Acestea vor puteă cere din timp ministerului 

finanţelor o prelungire a termenului declarării, fără ca ter- 

menul nou să depășească 1 Aprilie al anului de impunere, 

Dacă declarantul nu ştie carte, sau nu poate completă 

declaraţiunea, aceasta din urmă se poate face de ciitre con- 

tribuabil la primărie, in fața primarului sau notarului, sau 

la percepție, în faţa perceptor ului. Contribuabilul va fi a- 

sistat de un martor știutor de carte, care va semnă 

pentru conformitatea dintre declarațiunea oral făcută și re- 

dacţiunea ei de către ionețioparii administraţiei sau fiscali 

sus numiţi. 

Locuitorii satelor al căror venit principal e tras din agri- 

cultura făcută pe întinderi mai mici de 10 hectare, au fa- 

cultatea de a face declaraţia venitului lor global în “Mod c0- 

lectiv prin primăriile și percepțiile respective, pe 'formula- ' 

vele intocmite în acest scop de către ministerul finanţelor. 

Tot asemenea au facultatea de a face declar aţi colective 

cu privire la veniturile cedulei /* precum și la veniturile glo- 

bale lucrătorii stabilimentelor industriale, cari intrebuin- 

ţează un număr mai mare de 50 lucrători. Da 

Aceste declaraţii se vor face prin administraţiile acelor 

stabilimente, cari sunt răspunzătoare de conformitatea de- 

claraţiunii făcute şi redacţia întocmită. 

Orice declaraţie va primi un număr de ordine și va fi'î 

inscrisă întrun registru anume destinat la aceasta. 

„ Declaraţiile se fac atât la percepția . respectivă a locului 

unde urmează a se stabili impozitul progresiv pe . venitul 

global, cât și la aceia a locului unde se constată și percepe 

fiecare venit cedular impozabil, potrivit titlurilor precedente 

ale acestei legi, dacă acest loc se află în circumscripția unâi 

alte percepții. 

Art, 67. — Contribuabilul 5 dator să- iși retnobască sectă: 

rația în fiecare an. .
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Declaraţia anuală a venitului global e obligatorie chiar 
pentru persoanele al căror venit nu depășește minimum de, 
existenţă, cu atât mai mult pentru. persoanele cari nu ating 
minimum impozabil prin aplicarea regulelor scăderii și de- . 
arevării. | Da 

Declaraţiunile nu sunt acte publice. Ele se vor păstră sub 
cheie, fără a se puteă cerceti decât de contribaabilul însuşi 
sau de funcţionarii în drept a stabili zau a verifică im punerea. 

Ş &. Verificarea declaraţiunilor, întocmirea actelor «le 
impuneri și contestațiuni | 

-Arl.. 68. — Odatiă declaraţiunile ficute, fiscul prucede la 
verificarea lor şi la impunerea contribuabililor. 

Toate impunerile se vor stabili de către controlorii de 
finanţe, administratorii financiari, subinspectorii de finanţe, 
directorii, inspectorii și inspectorii generali. de finanţe sau 
alți funcţionari speciali delegaţi în acest scop de ministerul 
de finanţe. | | 

După expiravea termenului declaraţiunii, delegații fiscului 
din cei mai sus enumeraţi vor procedă la locul fiecărei per- 
cepții la verificarea declarațiunilor ce s'au primit acolo. 

Desemnarea acestor delegaţi șe va face de ministerul de 
finanţe, după localităţi și conform iustrucțiunilor ce se vor 
dă pentru aplicarea prezentei legi. 

Datele fixate pentru stabilirea irapunerilor se vor afiși la 
ușa percepției și a primăriilor comunelor rurale, cu cel 
puţin 10 zile inainte, pe comune şi suburbii, pentru ca con- 
tribuabilii să poată aduce dovezile la timp. 

Delegații fiscului vor aveă dreptul : | 
a) Să ceară informaţiuni cui vor crede de cuviință; . 
b) Să facă cercetări la faţa locului și expertize; 
€) Să ceară băncilor, burselor, societăţilor, asociaţiunilor 

sau persoanelor menţionate la art. 47 verice știri precise 
asupra stării bănești a contribuabililor ; | 

d) Să cearii, fie in scris, fie verbal, lămuriri directe conlri- 
buabililor ; e Sa | 

e] Să cearii comunicarea registrelor comerciale și actelor 
ajutătoare, precum și a oricărui alt registru ar ţine contri- 
buabilul ; | e 

[] Să rectifice declaraţiile contribuabililor. 
7) Si stabilească impuneri din oficiu contorm uri. 85, în 

lipsi de declaraţie, pe baza vechilor roluri şi a informaţiu= 
nilor culese, Ă | m
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Proprietarii sau locatarii principali ai imobilelor sunt obli- 

gaţi a inlormă fiscul de toate locaţiunile şi sublocaţiunile ce 

dau conform instrucţiunilor ce se vor stabili de ministerul 

finanţelor. In caz de neconformare, vor fi solidari răspunză- 

tori cu locatarii de impozitele ii amenzile aplicabile după 
prezenta lege. 

Când fiscul va simţi nevoie dea a cere lămuriri directe con-= 
tribuabilului, el îl va invită în scris să se prezinte la locul 
unde se face impunerea. 

In cel mult zece zile dela primirea invitaţiei, făcută în 
forma prevăzută la art. 75, contribuabilul e dator a dă li- 

muririle cerute. 

Dacă contribuabilul nu a făcut declaraţiunea prescrisă de . 
art. 65 în termenul legal sau dacă a făcut-o şi nu răspunde 
cererii de limuriri a fiscului, sau dă limuriri echivalente cu 

un refuz de a răspunde, el va fi taxat din oficiu şi impozitul 
va fi sporit cu 50%. 

Odată în posesiunea informaţiunilor și probelor pe cari 

le-au cules, delegaţii fiscului vor procede la intocmirea ac- - - 

tului de impunere pentru fiecare contribuabil. 

Actele de impunere, astfe. întocmite de delegaţii fiscului, 
vor îi supuse spre aprobare organelor ierarhice superioare, 
conform instrucţiunilor ce se vor dâ pentru punerea în apli- 
care a prezentei legi. 

Actul de impunere, aprobat .de autoritatea superioară 

competentă, va rămâne definitiv, dacă el nu se deoslbeşte cu 
nimic de declarația contribuabilului. - 

In cazul în care actul de impunere cuprinde o schimbare 

a declaraţiunii, el va fi adus la cunoștința contribuabilului 
trimițându-i-se un extract pe calea prevăzută de art..75 și 
sub dovada de primire. a 

Ar. 69. — In termen de 15 zile dela data predării e ex: 
tractului depe actul de impunere, contribuabilul poate face 
contestaţie, inregistrând-o la percepţia respectivă și având 
dreptul a asistă la inregistrare și a cere numărul ei. 

Fiscul poate d: asemenea face contestaţie înăuntrul ace-. 
luiaș termen. 

Art. 70. — Contestaţiunile + vor fi judecate de, comisiunile | 
de impunere, cari vor lucră la fiecare percepţie. 

Numărul lor pe judeţe și datele întrunirii lor;se vor: fixă 
prin decizie a ministerului de finanţe, ce. se, va; publică n. 
Monitorul Oficial. : 

Coimnisiunile de impunere se compun : 

Dintrun delegat al fiscului ca președinte ;



  

Dinti'un delegat al consiliului judeleuu, sau, în comunele 
urbane, un delegat al consiliului corhtiaal, şi dinti”un delegat. 
al contribuabililor, desemnat prin tragere la sorți, etectuatii 
de către judecătorul ocolului respecţiv dintr'o. listă de 10 
contribuabili mai greu impuși și cari nu sunt -fancţionari, 

Această listă va [i prezentată de administratorul financiar, 
Pentru fiecare membru se va delegă câte un supleant, 

care va lucră în caz de impiedicare a delegatului respectiv. 

2 

către administratorul financiar, -. . 

“Ca secretar al comisiunii va fi delegat un funcționar de. 

Art. 71. — Contribuabilul” sau fiscul vor putei face apel, . 
in caz de nemulţumire impotriva. hotăririi comisiunilor de 
impunere, în termen de 10 zile dela pronunţarea ci, sau,.in 
caz când contribuabilul a fost lipsă, în târmen de 10 zile 
dela comunicarea hotăririi făcutii în formu art. 75. 

Apelul va [i declarat la administraţia financiară, contri- 
buabilul având dreptul să asiste la inregistrare și să obție 
numărul ei. . 

Apelul liscului, ca și contestaţia prevăzută la art. 69 alin, 
ultim, se poate face de administraţia financiară ori direc- 
torul de finanţe, de delegatul: fiscului” în comisie Și de cei 
chemaţi a aprobă impunerile, conform art. 68. 

«ri, 72. — Apelurile vor fi judecate de comisiuni de apel 
cari vor fi una sau mai multe de fiecare judeţ. i 

Ele vor fi compuse din: primul-președinte sau președin- 
tele tribunalului, sau un magistrat delegat de dânsul, ca 
președinte; iar în orașele reședințe de Curți de apel dintr'un 
membru al Curţii desemnat de “primul-președinte; și ca 
membri: un delegat al contribuabililor, desemnat prin tra-. 
gere la sorţi de președintele tribunalului dintro listă de 10 
din contribuabilii cei mai greu impuși, cari nu sunt func= - 
ționari, și un delegat al fiscului, care va fi adininistrătoru) 
tinanciar, un inspector de finanţe sau un delegat special al. 
ministerului de finanţe. | 

Pe lângă fiecare delegat "va fi: desemnat şi un. supleant 
pentru caz de lipsă, aa Sa a 

Ca secretar al comisiunii vă funcţionă un grefier, sau un 
ajutor de grefier, al tribunalului sau Curţii de 'apel, desem- 
nat de preşedintele respectiv. 

Art, 73. — Comisiunile de impunere, ca și comisiunile de! 
apel, vor puteă lucră cu 2 membri, jiu însă fără președinte. :- 

Hotăririle lor se vor pronunţă cu măjoritate de voturi. 
„In caz de divergință, impunerea sau apelul 'se vaijudecă * :- 

în completul comisiunii.
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Membrii comisiunii de iinpunere sau de' apel, cari nu ă 
sunt: fancţionari publici, vor depune jurământ în faţa. co- 

misiunii, înaințe de a funcţionă ca judecători... 
Contestațiunile şi apelurile vor trebui să. cuprindă pe 

larg . motivele-ce contribuabilul înțelege a invocă, sub pe- 
deapsa de. nulitate a cererii sale, neputându-se acordă O 

amânare pentru comunicare: de motive. | 
Art, 74. — In termen de 45 zile dela pronunțarea de- 

ciziunii de către comisiunea de apel, iar în caz de lipsa con- 
tribuabilului, dela comunicarea hotăririi carei se va face. 
în forma prevăzută de art. 75, contribuabilul sau fiscul, 
prin administraţia financiară or direcția de finanțe, pot 

face recurs înaintea Curţii de casaţie, pentru motive de 
exces de putere, incompetinţă ș şi violare de lege. 

Recursul va fi declarat :a administraţia financiară de 
care depinde locul impunerii. 

Administraţia financiară înâintează recursurile, impreună 

cu dosarele respective, ministerului de finanţe, care le îna- 

intează la rându-i Inaltei Curți: de casaţie, secţia III, având 
dreptul a retrage recursurile fiscului. pe cari le crede ne- 

intemeiate, | 

Contestaţiunile, apelurile şi recuistrile nu suspendă drep- 
tul de execuţie al fiscului: pe 'baza: actului “de impunere 
aprobat de organele competente. 

S 6. Procedura înaintea conisiunilor 

Art, 75. — Contribuabilii cari au făcut contestaţie ina- 
intea comisiunilor de impunere, sau apel, se vor prezentă 
inaintea acestor instanțe în urma unei citaţiuni, care li se 
va predă prin agenții percepției respective, “prin notarul 

comunei sau prin funcționarii poliţiei judiciare, ori ad- 

_ministrative cu cel puţin. trei zile libere înainte de data in- 
fățişării, a 

Dacă persoana citată e găsită, i -se inmânează citația, 

luându-se. dovadă semnată de primire din parte-i, iar dacă 
nu știe carte, primirea se va constată” prin punere de: deget i : 

în asistența a doi martori știutori de carte, 

In caz când contribuabilul nu se găseşte de” faţă. la locul 
de predare a citaţiei, ea va fi lăsată! sub semnătură sau pro: 
ces-verbal, -întocmit conform alineatului precedent, în pri- 

mirea unei persoane care locueşte : cu dânsul, iar în. lipsă. sau 
"în caz de refuz de primirea citaţiei; ea se va afişă la ușa lo=, 

| cuinţei, făcându-se proces-verbal despre aceasta, 
11
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Contribuabilul va fi dator a depune la dosarul cauzei, cu 
cel puţin o zi liberă înainte de data înfățișării, toate actele 
de cari înţelege a se folosi în sprijinul cererii sale, sub pe- 
deapsa de a nu fi ținute in “seamă in momentul cercetării. i 
pricinii sale. 

Art. 76. — Hotiăririle comisiunii de i impuiere, comisiunii . 
de apel și a Curţii de casație sc dau fări drept de opoziţie. * 

'Toată procedura în materie de contribuţiuni directe e 
scutită de timbru afară de recurs, care .nu se va primi decât 
timbrat cu 100 lei. 

Inaintea comisiunilor de apel. și a Curţii de casaţie .con= 
tribuabilii vor puteă fi asistați de: advocaţi: 

Fiscul va fi apărat inaintea acestor instanțe printr'un de- : 
legat special, în baza unei adrese a administraţiei financiare, 
sau direcţiei financiare, în apel, și a:minisicrului de înanje, 
inaintea Curţii de Casaţie. 

Inaintea Inaltei Curți de casaţie, secţia III, părţile n nu se - 
citează. "Termenele fixate se afişază la“ ușa secției Il și 
se publică în Alonitorul Oficial cu: 10 zile înainte de ziua 
judecății. i 

Art, 77. — In caz de casare a deciziunii comisiunii de 
apel pricina se va trimite inaintea aceleaș comisiuni de; 
apel, convocată în acest scop, cu obligaţiunea peritru ea de: 
a se conformă deciziunii Inaltei Curți cu privire la punctele, 
supuse casării. 

Această a doua deciziune va fi supusă recursului în acelaș 
termen ca cea dintâiu și, în asemenea caz, dacă recursul se 
admite, Inalta Curte de casaţie evocă fondnl și judecă pricina . 
în ultim resort. 

Art. 78. — Comisiunile de ovaluare Şi apel ale recensii- 
mântului, prevăzute de articolele 4, 6 şi 16, vor fi compuse” 
în acelaș mod ca și cele anuale dei impuneri şi de apel, cu 
adausul unor delegaţi technici, și anume: pentru evaluările 
referitoare la cedula A,.un-delegat al comitetului agiar sau | 
al cadastrului, iar pentru evaluările referitoare la cedula B 
din comunele urbane, un delegat al creditelor funciare ur-? 
bane respective sau alte persoane technice desemnate de ad- 
ministrația financiară ori direcţia de finanţe, iar pentru 
evaluările fabricilor în comunele rurale câte -un delegat al 
ministerului industriei. _ SE 
"Delegații technici vor -aveă număi vot consultativ; deci- 

ziunile vor. face mențiunea. că părerea lor a fost luată, 
9 decizie a ministerului finanţelor va; fixă data convocării
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„acestor. comisiuni, jtinocariui lor va fi publicat în Monitorul 
“Oficial. 

-, Art,.79. — Declaraţia pre: văzută de art. 65 sotii și'pen- 
tru impunerea. pe venitul global. Şi. pentru impunerile anuale . 
la impozitele cedulare dia cuprinsul unei comune și în cir- 
cumscripția acelecaș per cepţii, contribuabilul. nefiind obligat, . 
să deă «declaraţiuni se pâraie” pentru impunerile. cedulare. 
decât atunci când una din'acele impuneri urmează a se face 
în altă comună sau chiar în aceeaș comună, însă în alte cir- . 
cumscripții de percepere. - 

Nu se vor puteă modifică decât la 1 Aprilie a a fiecărui an 
impunerile privitoare la veniturile cedulare, iar în ce pri- 
veşte cedulele A, Bși Ctot lai Aprilie a fiecărui an, însă 
numaj când o proprietate a dispărut sau a luat naștere, 
când termenul de scutire a expirat, în cazurile prevăzute 
de art. 21 alin. V sau când, pentru un motiv sau altul, un 
venit din cele de mai sus ma fost i impus până aturici; Con- 
tribuabilul e obligat a menţionă i în declaraţiile anuale, de e 
cazul, aceste împrejurări. 

Nu se vor puteă modifică impunerile în cursul anului fi- 
nanciar de:ât în următoarele cazuri : | 

a] Când în cursul anului începe sau încetează exploatarea 
unei păduri. Aceste fapte necesită o declaraţie suplimentară, 
înainte de implinirea lor. Impunerea va fi stabilită după re= 
gulele cedulelor A și C pântru. venitul corespunzător perioa= 
dei din anul în curs în care are loc exploatarea ; 

b) Când în cursul anului financiar începe sau încetează 
un comerț, industrie sau 'profesinne. În “primul caz, decla= 
raţia va trebui făcută înaintea inceperii comerțului, indus= 
triei sau profesiunei, iar' impunerea va avea loc din primă 
și a lunii în care se petrece faptul. In al doilea caz, scăderea : 
impozitului se va face din prima zi a lunii care urmeazii în= 
catarea, dacă declaraţia a “avut loc în. cursul lunii de în= 
cetare, iar în caz contrariu dela i a lunii ce urmează decla= 
rațiunea ei ; 

c) Când contribuabilul se află în împrejurările prevăzute 
de ultimele alineate ale art, 34; şi 35, conform prevederilor 
acelor articole. 

In toate aceste cazuri contestaţiunile impotriva actelor 
de impunere se vor judecă cu prilejul convotiirii celei mai 
apropiate.a. comisiunilor de impunere,
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$ 7. Formarea inalricolelor şi a volurilor și controlul 
împlinirilor | = 

Art. 80. — Matricolele în cari se vor inseri contribuabilii 
se vor întocmi pe percepții de către organele chemate a sta- 
bili impunerea, ajutate de perceptor-și personalul percepției. 

Ele vor fi certificate” de acele organe și se vor păstră Ja. 
percepţie. | 

Formularele matricolelor xor: fi întocmite de ministerul 
finanţelor conform instrucțiunilor ce se vor dă pentru pu-= - 
nerea în aplicare a prezentei legi. e 

Organele chemate a stabili. impunerea au dreptul:a operă 
şi prefacerile matricolelor și a înscri în'cle toate mutaţiu- 
nile și notele ce cred necesare. E R Ea 

Matricolele nu sunt acte publice. Ele vor fi-păstrate sub 
cheie și nu se va liberă copie de pe cele decât direct contri- 
buabilului interesat, Sa e 

Avizările și comuniciirile ficute de agenţii discului 'priti- 
toare la impozitul pe venit trebuiesc transmise sub plic - 
inchis, 

Art. 81. — La fiecare percepție se vor ţine două registre ” 
matricole. Primul pentru locuitorii domiciliaţi în comună şi 
in cuprinsul circumscripției de percepere. Acest-registru va : 
cuprinde o rubrică pentru fiecare din impozitul cedular 'din' 
legea de față, cu toate detaliile de aplicarea lor; altă rubrică 
pentru impozitul progresiv pe venitul global, cu toata deta- 
liile, şi una pentru suma totală a contribuțiunilor directe ca 
contribuabilul are de plată. 

Al doilea registru matricol pentru locuitorii: nedomiciliaţi 
in comună și circumscripţia de percepere, dar cari trag înăun-! 
irul ei venituri cedulare impozabile. Comunicare “despre. 
inscrierea acestor venituri din urmă se va face de către „ 
„perceptorul respectiv de urgenţă percepţiei domiciliul aces- 
Lor contribuabili, sul pedeapsa unei amenzi de 100—500 
lei şi în caz de recidivă înăuntrul anului a destituirii, lui, 

B dt . 

declaraţiunea veniturilor lor, potrivit art, 65, 
Art. 82. — Pe baza matricolelor se intocmesc roluri: 

Această comunicare nu dispensează pe contribuabili de 

Rolurile vor cuprinde cifra totală a impozitelor stabilite” o 
prin matricole, Da 

Ele sunt acte publice, Certificate depa- cuprinsul 'l0t se 
pot liberă la crere interesaților.
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Rolurile se întocmesc de “aceleași organe cari “stabilese 
matricolele. 

Ele vor fi certificate de acestea şi piedate' perceptorilor i 
spre incasare, cu rezumat pe pagini pentru stabilirea debi- 
tului. n 

Toate prefacerile din matricole vor. fi trecute şi în ro- 
lurile respective, întocmindu-se noui rezumăte spre .modi- 
ficarea debitului. a 

Formulare de roluri vor fi intocraite de ministerul de fi- 
nanţe, potrivit instrucțiunilor-date pentru aplicarea prezen- 
tei legi. | 

Rămiișiţele neincasate în cursul unui an vor fi repurtate 

pe anul următor, împreună cu dobânzile, la debitul respec- 
tiv al impozitului neincasat dela fiecare contribuabil. 

De asemenea sumele plătite in plus în cursul unui an și 

ncrestituite, vor fi repurtate la creditul impozitului, res- 
pecliv pe anul viitor. n 

Verice amenzi aplicate contribuabililor, contorm preve- 
derilor din prezenta lege, vor fi trecute de perceptori în rol, 

intr”o coloană specială, având o. rubrică pentru credit Și 
alta pentru debit. 

Art, 83. — Fiecare contribuabil va avea un: carnet per- 

sonal de contribuţiuni direste, cuprinzând indicarea impo- - 

zitelor ce are de plătit şi incasările efectuaie în contul lor. 
Aceste carnete vor fi intocmite de ministerul de. finanţe 

in contorritate cu prevederile legii de faţă și vor fi liberate 
„la cerere prin perceptori, în schimbul plăţii costului, fixat 
ulterior prin decizie ministerială. 

Carnetele de contribuţiuni vor fi singurele dovezi admise 
-pentru stabilirea identităţii vericărei persoane. in faţa instan-. 
țelor judecătoreşti şi administrative. . 

Cavnetele de contribuţiuni nu vor stabili identitatea, de | 
căt dacă viza percepției fiscale emitente nu e mai veche de 
6 luni. 

„de contribuţiuni perceptorilor la fiecare. plată. de impozit. 

Aceştia vor viză carnetele numai dacă s'a achitat impozitul. 
[n caz de pierderea carnetului de contribuțiuni, percep=." 

torul va puteă liberă un altul, în urma, publicării prin MO- 
nitovul Oficial a pierderii şi anulării celui dintâju.. 

Menţiunea de liberarea unui nou carnet sa va face în rol. | 

„Nimeni nu poata ave decăt „un Singur « carnet de con 
tribuţiuni, 

"Art, 84,—Contribuabilii sunt datori a prezentă carnetele | 

t
ă
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(Oricine va fi dovedit că a -obţinut un. al.doilea carnet 
firă anularea celui dintâiu, ori că sar:fi servit in vreo 
imprejurare de un alt carnet ca nu-i aparțincă,. va suferi o 
amendă de 1.000—5.000 lei, -in afară de pedepsele corec- 
ționale ce atrage faptul în sine. 

Persoanele cari pentru un cuvânt sau altul nu'suht im- 
pozabile, vor obține carnete speciale;: în cari se vor arătă -. 
motivele lipsei lor de impunere. 

Străinii sunt scutiţi de acesfe formalităţi, pe baza dove- . 
zilor ce vor aduce că sunt intraţi în țară de mai puţin de . 
6 luni. | 

„I7t. 65. — Cu ocazia deschiderii unei succesiuni, agenţii 
fiscului sunt obligaţi a cercetă impunerea defunctului pen- 
tru cei 5 ani din urmă. 

Când se constată că contribuabilul defunct a fost omis, 
sau insuficient impus pe rolurile anului Morţii, sau a unuia 
din cei 5 ani. anteriori morţii, se va procedi la incasarea 
impozitelor nepercepute din activul succesiunii, aceste im- 
pozite socotindu-se ca o sarcini succesoralii.: 

Impunerea se face in numele succesiunii şi moştenitorii 
sunt solidar răspunzători de plata dărilor. 

Ei vor aveă dreptul de contestaţiune și apel, potrivit dis= 
poziţiunilor legii de faţă. | 

Ş 6. Plata impozitelor 

Art. 86. — Sumele inscrise în roluri și rămase definitive, 
conform dispoziţiunilor legii de față, constituesc creanţe exe=. 
cutorii în folosul Statului, cari nu pot fi reduse sau desfiin- 
țate prin hotărire judecătorească in alt mod decât cel pre» 
văzut în articolele precedente, 

Realizarea acestor creanţe se face,. fie .diatr'odată, fie . 
anual, trimestrial sau lunar, după următoarele deosebiri : 

a) Se incasează dintr'odată toate amenzile pronunţate po- 
trivit acestei legi și impozitul din. ultimul alineat, al arţ. 34 
şi 35; 

nimal de lei 10, prevăzut în art, 57. | Mă 
c) Se încasează trimestrial, la prima. zi a fiecărei din lu= 

nile Aprilie, Iulie, Octomvrie şi Ianuarie, toate impozitele cu- 
prinse în prezenta, lege, cu .excepțiunile aduse de alineatul d; 

d) Se incasează lunar impozitele cedulei F pe lefuri, in- 
demnități, salarii, pensiuni şi rente viagere, conform art. 4 

b) Se incasează anual, pe ziua de 1 Aprilie, impozitul mi- .
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A1t..87.'— Suimele nepliitite la datele sus previizute vor [i - 
urinărite, conform legii speciale de percepere şi urmărire a 
veniturilor Statului, 45 zile dela exigibilitatea lor, 

Ile vor produce de plin drept în folosul Statului 'o do- 
bândă de 8%/; anual, care se calculează lunar, dela 4 ale 
lunci ce urmează data exigibilităţii, rotunjindu-se fracţiunile | 

de lei Ja un leu.- 

Dobânzile vor fi inscrise in roluri și percopute odată cu 
impozitul respectiv. Dacă până la închiderea. exerciţiului 

anului financiar nu sunt achitate, ele se înglobează în rămă- 

șije, iscriindu- -se ca debit în rol, 

Ş 9. Sanoţiuni 

Art, $8. — Contravenţiunile la dispozițiunile oii de fai 

vor atrage următoarele sancțiuni : 

1, Lipsa de decluraţiune, sau de limuriri complimentare, 
precum şi darea de limutriri echivalente cu un refuz dea: 

răspunde, are ca, consecinţii taxarea din oficiu. 
La taxarea din oficiu, impozitul va fi sporit cu 50 oi iar 

în cazul când din cauza ei o parte din venit a scăpat de im- 
punere, impozitul aferent ci va fi îndoit. 

Orice sustragere dela plata impozitului pentru care legea 
de faţă nu prevede altă penalitate se pedepseşte cu plata lui 

îndoită. Ne | 

Acţiunea fiscului se prescrise în termen de 5 ani, cari ur- . 
meazii anul când impunerea: trebuie si aibă loc. 

2. Impozitele cari pe baza legii de faţă se parcep prin re- 
ținere de către debitorii veniturilor asupra cărora sunt 
așezate, vor fi îndoite Și puse în sarcina persoanelor cari 

plătesc aceste venituri fără a reține impozitele aferente. Iar 
acţiunea acestor persoane în regres contra contribuabilului 

va fi limitată la suma originară de plată.. Faţă de fisc, atât 
creditorul cât şi debitorul sunt răspunzători de impozitul. 

indoit. | 
3. O amendă până la 5.000 lei pentru comercianții şi in- 

dustriașii cari au venituri superioare sumei de 3.000 lei şi 
nu ţin registre comerciale în regulă. 

4. O amendă dela 5.000—50.000 lei, care va puteă fi cu- 
mulată cu închisoare până la 6luni, pentru” comercianții și 
industriașii al căror venit: brut anual e superior sumei de 

100.000 lei și cari nu ţin registre comerciale în regulă. . 
5. O amendă civilă dela 200—4.000 lei pe zi pentru ne- 

comunicare cățre fisc, în termendle prevăzute de legea de



„2 284 

  

faţă, a registrelor şi a conturilor ajutătoare, cerute potrivit. . 
legii de faţă. 

6. Pedepsele prevăzute în codul penal de art. 305 pentru - 
funcţionarii publici și membrii în diversele comisiuni, cari. 
au divulgat verice informaţiuni cu privire la impuneri. . 

Art. 89. — Constatarea contravenţiunilor prevăzute in 
legea de faţă se va face prin încheiere de procese-verbale, 
întocmite de funcţionarii notaţi în art. 68.sau de alt. agent 
al fiscului anume însărcinat pentru aceasta de ministerul 
de finanțe, e a e 

O copie depe procesul-verbal, aprobat de minister sau de 
delegaţii ministerului, se, va notifică contravenientului, con- 
form art. 75. 

In termen de 15 zile dela data notificării, contrave- . 
nientul poate face contestaţie, pentru. motive de formă Şi 
fond, la tribunalul judeţului în care sa săvârșit contra- -. 
venţiunea, 

Contestaţia va trebui — sub pedeapsă de nulitate — : 
să cuprindă o motivare pe larg a temeiurilor invocate . de 
contravenient, precum și. alegerile de domiciliu înăuntrul 
vesortului tribunalului, 

Judecata se va face de urgenţă și cu precădere. 
Hotărirea tribunalului se dă, fără drept de opoziţie, 
În termen de zece zile dela pronunţarea hotăririi, când 

a fost dată în prezenţa contribuabilului sau dela notificarea 
ei când a fost dată în lipsa contravenientului, se poate face 
apel înaintea Curţii de apel. | 

Judecata inaintea acestei instanțe va fi făcută de ur- | 
genţă şi cu precădere, 

In termen de 15 zile dela data, deciziunii. Curţii de 
apel, pronunţată în prezența contravenientului, sau dela.no-.. . 
tilicarea ei, se va putea face. recurs înaintea Curţii:de Ca-, 
sație, secția III, pentru violare de lege, exces .de putere „ŞI 
incompetenţă. 

$ 10. Dispoziţiuni tranzitorii . 

Art. 90.— Prezenta lege va fi executorie, cu începere-dela .. ..: 
1 Aprilie 1921. 

Ministerul de finanţe va alcătui, pe temeiul legii de. -.. 
faţă, instrucţiunile necesare pentru aplicarea ei, cu dreptul ...: : 
de a le moâifică ulterior potrivit cerințelor practice. 

Aceste instrucţiuni, in măsură în care vor cormpleță :
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legea de Taţă şi nu 'vor cârnitrăziee dispozițiunile € ei vor: avea. 
puterea obligatorie a legii. 

Titlurile VI și VII ale:prezentăi legi sunt: aplicabile, cun 
cepere dela i Aprilie 1921, dată dela care's6 vor: reține “de : 
persoanele în drept, sub răspunderea « ce. crează în legea de 
faţă, nouile impozite. 

Până la data punerii in 'aplicare de apt i celorlalte 
impozite create prin prezenta lege, dată care va fi: fixată 
prin decret regal, impozitele existente acum tor continuă. 
a fi percepute și pe anul 1921-1922, potrivit legilor azi în 
vigoare în vechiul regat, Ardeal, Basarabiă şi Bucovina, 

Sumele ce se vor fi plătit pe baza. impozitelor desfiinţate 
prin prezenta lege şi vremelnic. incasate p> anul 192122, 
până la data punerii ei în aplicare de tapt, vor fi socotite” ca 
avansuri asupra impozitelor noui create! Şi -s6 vor scădea 
respectiv din impozitele similare cele'rioui; iai. în lipsă "'de 
impozit similar din impozitul datorit pe, Venitul global : al 
anului 1921/22, | 

Chitanţele sau actele de plată a acestovtimpozite destin: 
ate pe anul 1921/22, vor fi'âmise separat de orice alte chi-" 
tanţe referitoare la incasările pe anii antetiori sau referi- 
toare Îa încasările din alte impozite pe anul 1921:/22.. ' 

Ele vor fi primite ca, monedă efectivii în“ dessărcarea . im- 
pozitelor noui create pentru contr ibuabii sub indoita con- [ „i 
dițiune: 

descărcarea pentru datoria lui personală; 
b) De a fi prezentată în termen de cel mult 6 'luni itola 

punerea în aplicare de fapt a prezentei legi. | 
Pedepsele codului penal pentiu: fals se:vor aplică conitri-: - 

buabililor cari vor prezentă, cliitanţa falsă, fără ca ei să poată 
invocă ca scuză, că alții decât dânşii” sunt autorii falsului * 

Art. 91.— Rămiăşiţele ce s6 vor datoră: din 'vâchile roluri 
până în momentul punerii în aplicare a prezentei legi,. se 
vor totaliză intr'o singură citră, care se va trece intr'o ru- 
brică specială a nouilor roluri. ... E te 

Sumele cari pentru orice motiv nu mai sânt în diopt a - . 
fi percepute din vechile roluri; vor ti descărcăte, coiforin î. i 

” prevederilor» de mai jos, | | 
Intre contribuţiunile din trecut ce.nu se vor: teo în. ro: te 

lurile noui vor fi cele datorite: o: ji e 
Pentru iinobilele ocupate şi terenurile cultivate de ina---*- 

nici sau de armatele aliăte fără plată: în timpul răsboiului :" 

  

a) De a fi prezentate de contribuabilul” însuși, care cere -
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Pentru clădirile cari au suferit stricăciuni de răsboi până . ...: 
ini”atât incât au devenit improprii oricărei întrebuințiiri ; 

Pentru veniturile terenurilor situate în linia fostului front 
pe o zonă de 15 km pe o parte și pe alta şi cari.mau putut fi 

cultivate din cauza răsboiului. sau a: stricăciunilor provenite. 

din operaţiunile militare. 

Pentru pădurile tăiate sau distruse de armatele inamice 
sau aliate. - 

Procedura pentru ştergerea. rămășițelor din rolurile cele . 
vechi va fi cea stabilită în art. 79 privitor la modilicăriile 
impunerii în cursul anului financiar. 

Art. 92. — In afară de impozitele. cuprinse în n prezenta. 

lege pentru anul financiar 1921 —1999, Statul va incasă pe. 

scara sa zecimele actuale, comunale, judeţene pentru dru-. . 
muri, ale Camerelor de comerţ şi a oricăror alte instituţiuni, 

cu obligaţia de a plăti beneficiarilor acestor zecimi, o sumă 
egală cu sumele înscrise în bugetele respective, firă ca aceste 
sume sii poată întrece debitul pe ziua de 1 Aprilie 1921. 

Cât despre impozitele stabilite în profitul anumitor insti- ' 
tuții asupra veniturilor de bază a unora din impozitele ac- 
tuale sau asupra imobilelor ce produc acele venituri, ele vor. 
continuă a fi incasate de aceste instituţii, pentru anul 

1921/922, dar numai până la limita trebuinţei lor, așa cum 

va fi determinată de ministerul de finanţe. 

Cum sumele ce Statul incasează potrivit prezentului ar- 
licol vor [i socotite ca avansuri din impozitele :noui create 

- prin prez-nta lege, ministerul de finanţe e autorizat a per- 

cepe, pentru anul 1921 —1922, zecimi suplimentare asupra 
impozitelor cedulelor A, B, C, D, E, până la acoperirea sumelor 
ce va fi avansat, potrivit articolului de faţă, beneficiarilor 
mai sus enunțaţi. 

Art. 93. — Se ratilică “decretele-legi No. 165/9418, 192, 
193, 2.264, 9,456, 2.819, 3. 710/9419 No. 1.901 şi 2.277 
bis din 1920, reproduse mai jos. 

Art, 94 şi cel din urmă.— Orice dispozițiuni de legi sau ro- 
gulamente contrarii celor de faţă, precum ar fi scutirile deim- 

„pozite neprevăzute în prezenta lege, sunt și rimân abrogate.. 
In ce privește scutirile acordate pe baza legii pentra în- 

curajarea industriei naţionale, ele se limitează pe viitor la 
reducerea impozitului pe venitul global, prin aplicarea cote-.. 
lor prevăzute de art. 64, alin. II. 

Ministrul finanţelor, N. TITULESCU.
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Cotele impozitului pe Venit . 

Aplicărea url. Gt, alin. L Al legii asupra contivaţaniar d directe 
    
  

  

  

  

imbie 

Fractiubiie 2] Impozitul cuvenit la sura ce îurinodză 
racțhuhile E | Impozitul limita superioiuă d fnieţiuinii 
__de 33 cuvenii Îi ” 

vinil i i LE detin Căi minimiit Căny miuimil | Când mini! | Când mininuial Venit puse 3 fractiune | e soon ! es.doolei | easodiei | e4hootei 
| | | | 24500, 3.008, 3500, 4.000/scutit i Lei 10lix | Lei 10 fix Lei 40 fix | Îci LU x 

Peste 4.500, 2.00, 2500) %e 
stu 3. 00V-— 10, 000| 2 ! i 10; 160 150 140 

10.000— 90, 000| 4 A0U. 10, 560 550) 540 
20.000— 30. 000, 6 600, l 170) 1.160 1. 150 1.140 
10.000— 40.000! ş 300 1.970! 1.460) . 1.930, 1,940 40.000-— 50.000 10 1400, 2970060 > 2.950, - 2940 
50.000— 60.000, 12 l 200, 1.410, 100 150, 14.140 
60.000  $4).000] 14 2.300] (40: 6.969!“ 6 951) * 6.940 
80.000— 160. 000| 16 d. 20, 1010, 10.100 10.150 10,140 
100.000— 125, 000, 18 d 50u 13.070 14,060 14.050 1.14.8140 
195.000) — 150. 000, 20 5.000; 19.070 19.060 19.650 19.610 
150.000— 475. 000, 92 5, 500): 23.110 25.160 25.150 93.140 
115,L00— 200, 000, 24 | .00v, 34,170 SI 160 31.130 31,140 
200,000— 250. C00) 26 2.00 14.170 144.100 14.150 11,140 
230.0U0— 00. 000, 28 E 0or 58.110 59.100 58.150 18.140 
300.000— 330, 000, 30 15.000; 73.110 13.160 13.150 19.140) 
250.000— 400. 00.) 32 10.00u; 8.170 89.16V 84.150 89.140 
-400.000-- 500. 000] 26 | 26.000 123470] 193.160| 1234150) 193, 140 
500.000— 600. 000, 36 | 20, 000; 159.170] 159.160| 159.150! 159.140 
000.090-— 800. 0.000, 38: 70.000; ; 235.470) 235.160 33.150] 233.140 
800.000 —1.000. 000, 40 80. 001! 315.170 315.160] 215.150] 215.140 

1.000.000—1.500. 000) 42 210, 00 325.170] 525.160] 525.180] 505140] - 1.500.000—2.090- 000 4 220. 000, 145.110) 145,160] 745.450) 745440] .—" 
2.009.000—:3.000. 009, 46 460. 040 1 .203.170| 1.205.160| 1.205,150; 1.205.140]. 
3.000.000 —.1.000. 000, 48 480 „00ul! 1.085.110] 4.685.160] 1.685.150| 1.685.440]: -- Peste 4.000.000! 50  — — | — 

Penteu i 
un venit total de: , 

5.000,00 — | —— Îi 2,193,170| 2.185.160! 2185.130| disăt4ti 
10.000. 000, — — 1 4.085,110| 4.085 460, 4.685.150) 4.085.140 
20,000. 0u0| — — 1 9.685,10] 9,685. 160! 9.683.150! 9.683.140 
«0.0u0. 000, — — 1 4.085.170/144, 685. 160! 14.683. 190,1: 4.683.140 
50.010. 000! — — 24, 683.170424.683.160,24.685.150,24.685.140 

100.000.U00| — — '119.683,1 10       

  

    

  

    
49,685.160.49.685,150149.685.140      
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ANEXA. II 

Impunerea rezervelor -. Ea ME 

“Aplicarea art 64%, alin II ăl legii contribuţiunitor dirocte e 
dă următoarele. rezultate: .-- ame ee 

Raportul între capital - „Cota „de impunete: . 
şi beneliciul net anual “ ._ la sută 

Până ka 5 inel i 
Deh  5— 6 _» 2 

p DT pm 
- î— Si 4. 
» 3— 9 r 5 
. 9— 10: o» V - 
. I0— 12 » 17 
Mor 8. 
s l4— :16 > 9 Ă 

, 10— N 10 
. 18— 20 „A | 
. 20 95... 49, 
% 95 3 » 4930 
e 90— 40 în 15 
40 30 15 
. 50— 00. » 16 = 
> 60— 60: ue 17: 
*80— 100: e 18 | » 100— 200-' » 19. 
» 901 300: - 20 
v '300— 400: " 2 

e 400— 500 e 22 . 
a 500— 600; + 23 
- 600— 700» Mii 
 100— S00 „23 
e 8U0— 910 » 26 
» 900—1.090- » 27 
. 1.000—1.500. „».- 28 E 
= 4.000—2.009: „99 

Peste 2.00)» 30
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DEGRETE-LEGI PROPUSE SPRE RATIFICARE a | 

Decretul-lege No. 165 di din 28 lanuarie4948. spa i 
Art, L — Comisiunile - “anuale de. prefacerea - contribu- e erp 

țiunilor ce urmează a lucră dela 1—20 Fevruarie 1918,. ... .. a 
conform prevederilor art. 54 din legea de. conștatare și. per-. i 
cepere sunt suspendate. 

Impunerile provizorii stabilite conform art; 60 din lege, 
ce cădeau în competința 'acestor comisiuni, rămân executorii 
până la comisiunile de prefaceri ale- anului 1949, cărora -se : 
vor supune spre confirmare. - - - 

Cererile de scăderi de inipozite se vor constată de contro- î 
lori şi dacă se vor găsi întemeiate se vor, operă provizoriu - 
în registrele speciale, supunându-se apr obării aceloraşi comi - 
siuni din 1919. Tai 

Ant. II. — D. ministru al finanţelor este insăreinat cu 
aducerea la indeplinire a dispoziţiunilor acestui jurnal, fiind 
autorizat a-l supune și aprobării. Maieștăţii Sale Hegelui. 

Decretul-lege No, 192 din 15 Tanuarie 1919 . 

Art, ÎI. — Se anulează. lucrările comisiunilor de prefaceri. sia 
ținute în Fevruarie—Martie 1918. ..:..-. SO aa 

Art. II. — Prin derogare dela art. 4 şi 55 din legea. de vi 
constatare și percepere, comisiunile. de prefaceri ale. anului i 
1919 vor incepe lucrările la datele specificate mai jos:. 

1. Comisiunile comunale -dela .4: Aprilie . 1919, având a 
competinţă a se pronunţă asupra : tuturor cazurilor de i iMe i: 
puneri și scăderii ivite dela trimestrul Ianuarie 1915-4946; 
inclusiv. in IE i ! : 

Cererile adresate acestor: comisiuni se primesc până În 
ziua de 28 Fevruarie 1919 inclusiv , 

2. Comisiunile de apel.dela:20 Aprilie 1919. . 
4 

Apelurile se declară până la 5-Mai 1919 inclusiv păr ile 
citându-se, dacă nau luat termenul în cunoştinţă. 

Art. III şi cel din urmă. — Ministrul Nostru secretar de 
Stat la departamentul finanţelor este însărzinat cu aducer e 
la îndeplinire a acestui decret- lege. - 

Deoretul- lege” No, 193 din 45 Ianuarie 1919. 
Art. Î. — Recensământul general al contribuţiunilor: di 

recte care, contorm legii de, constatare. și percepere și i. legii 
din 26 Martie 1916, urmă să înceapă la, 1. 1 Aprilie 1191 7,;s 
amână pentru 1 Aprilie 1990. 

se 

săi



910! = 

Art. TI. — Periodul viitor de 5 ani vaincepe'la 4: Aprilie zid 
1921 și va ține până la 1 Aprilie 1926. 

Art. III. — Ministrul Nostru secretar de Stat la departa- 
mentul finanţelor este însărcinat cu: i aducerea, la îndeplinire - 
a prezentului decret- lege. -: o a: : 

. Decretul-lege No. 5 264 din 42 funie 1949 a 
49. Î. — Prin derogare dela dispoziţiunile legii de ; con= 

statare şi percepere a contribuţianilor directe, :se -autoriză . | 
ministerul de finanţe ca,:în urrna cererii celor. interesaţi şi-. . 
pe baza constatărilor agenţilor fiscului, să scadă pe cale ad- , 
ininistrativă im pozitele cari nu sau putut scădei de către , a 
comis a de prefaceri din, Aprilie 1919, din. cauză că debitorii 
nu au fiicut la timp cereri de scădere. - - . e 

dirt. II — Ministrul Nostr u secretar de Stat la departa- N 
mentul finanţelor este insireinat cu aducerea. la îndeplinire 
a prezentului-decret lege. O a: Do : 

  

Decretul-lege No. 2.456 din 19 Iunie 1949 

Ant. I. — Sub vezerva ratificării ulterioare a Corpurilor” 
legiuitoare: şi prin derogare dela: dispoziţiunile legii de con- 
statare și percepere aplicată și în Basarăbia, comisiunile 
pentru stabilirea impozitelor vor fi convocate. în: Basarabia 
prin decizie ministerială ori când se va simţi nevoie. 

Aceste comisiuni vor constată și judecă toate impunerile i CI 
la toate legile de impozite în vigoare în Basarabia, înlocuind - 
toate comisiunile speciale previizute în orice lege de inpozite, 

Termenul de apel va fi de 15 zile dela pronunțare sau 
comunicarea, deciziunii comisiunii comunale, iar termenul 
de recurs rămâne cel prevăzut din art. 44 din legea de con- -: . 
statare și percepere. 3 Da 

Art. II. — Ministrul Nostru secretar .de Stat: la departa=. . 
mentul finanţelor este însărcinat cu aducerea lafivdeplinire 
a prezentului decret-lege.. N 

Decretul-lege No. 2. 849 din 5 Talie 1949. 

Ant. ÎL, — Sub rezerva ratificării ulterioare a. Corpuritor 
legiuitoare, dispoziţiunile legii în vigoare în Basarabia asu- 
pra impozitului pe venit <e modifică; scutindu-se de impo=' 
zit toate veniturile mai mici .de 5:000'lei prevăzute în -ta= 
bela de taxare a acelei legi la categoriile 1 —7, rămânând a a 
Împuse cele dela 5.000 lei tnainte'.cu taxele previizute in ala 
acea tabelă în categoriile dela No. 8 în sus. E Ia atit
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Art. IL. — Aceste dispoziţiuni intră în vigoare dela'4'lu-: - 
lie 1919 inainte. 

Art. III. — Ministrul Nostr u secretar de Stat la depar ta 

mentul finanţelor este însărcinat cu aducerea. la îndeplinire ii 
a acestui decret. 

“Deoreillege No. 3.770 din 2 sentemerie 1919. a, 

valizi din cauza răsboiului (916: — 1919) se scutesc : cip: 
vieaţă de impozitul personal. 

Art. II. — Militarii grade inferioare mobilizați, cari în' : 
timpul mobilizării nu au primit decât: 'solda- grâdului, se: - 
scutesc de impozitul personal pe timpul dela Octomvrie 
1916 și până la trimestrul următor celui în care au lost 
sau vor fi demobilizaţi ori liberaţi din taberile de prizonieri. 

Art. TII.— Scăderea se face d ni oficiu, pentru invalizi,-pe . 

baza certificatului militar de invaliditate, iar pentru cei dela - 
art. 2 pe baza ordinului de demobilizure. 

At. IV. — Ministrul Nostrii secretâr de Stat la departa=: * 

mentul finanţelor este însircinat cu aducerea la îndeplinire: mi 

a acestui desret-lege. 

Decretul-lege No. 1.901- din 28 Aprilie 1920 
Art. 1. — Contribuţiunile directe înscrise în roluri se : . -* 

sporesc cu începere dela 1: Aprilie 1920, unificându-se Și 

perceperea lor precum urmează. _ 
Art, 2. — Sporul de contribuţiuni pentru vechiul regat 

va fi: : i 

«) 3]4 din fonciera pentru:. clădiri Ş toate: proprietăţile 

urbane cari suportă până la 100 lei impozit; 
b) Odată fonciera pentru clădiri și toate proprietăţile Sa 

urbane peste 100 lei impozit; 
c) 3]% din fonciera pentru orice 'alte proprietăţi rurale... ; 

Impunerile noui la foncieră,: înscrise: în roluri după 1: 

Aprilie 1915, vor suportă aceste sporuri pe jumătate ; 
d) De dovă ori patenta -fixă stabilită după tabela: lit, A i 

mai mică de 25 lei; 

e) De trei ori patenta fixă stabilită după tabela lit A dela i 

25 lei în sus; 

f) De doui: ori patentă-t fii tabirut după tabelă tt n Și - 
G mai mică de 100 lei; "2... 

9) De trei ori patenta fixă-stabilită dupt tabela lit B Şi 6 Că i 
„dela 100 lei în sus; '
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h) Odată patenta fixă stabilită după tabela lit, C cu. 109]: ” 
asupra valoarei locative ; 

i) De trei ori patenta fixă stabilită după tabela lt. Cu. 
4 09 asupra valoarei locative; 

J] De trei ori patenta fixă stabilită după tabela lit. c cu 
1 9]9 asupra arendei şi 25 bani 9/9; | 

k) Odată patenta proporţională de orice fa; 
1] De trei ori impozitul personal ; i 
71-Taxa, pe hectarul de vie va fi sporită cu 34 lei heotarul; 
n) De trei ori taxele de brevet pentru vânzarea de bău- 

turi spirtoase cu ridicata ; 
0) De patru ori taxele de brevet. pentru vanzarea de bău- .: 

turi spirtoase cu amănuntul ; 
p) Impozitul asupra venitului capitalului mobiliar se spo- : 

reşte dela 5 %/, la 10%, 
Toate sporurile prevăzute” mai sus: se vor calculă asupra 

contribuţiunilor înscrise acum în roluri Și se vor adăugă. la... 
acestea din oficiu. 

Art. 3. — In venitul net impozabil la laxa patentei 7 pro- ..:: 
porționale de 5%, după prevederile: art, 4 din lege care este : 
sporită la 10%, vor intră: 

a) Dividendele acordate acţionarilor ; 
V) Tantiemele membrilor consiliului - de administrație ST 

membrilor comitetului censorilor; 
c) Bonificările, gratificaţiile s Și orice fel de remarierațiună. | 

fixă, sau la sută, din câştigul net, acordate de societăţi ; 
d) Părţile ce se iau din berieficiul net, şise trec anual 

fondului de rezervă sub orice titlu ar fi ele denumite ; 
e) Amostizările dovedite prin scripte şi cari trec peste 

10], anual din valoarea clădirilor și de 15%, anual din va-' 
loarea mașinăriilor și instălaţiunilor fixe sau mișcătoare: Și . 
a mobilierului. 

Se va impune însă fondul de amortizare când se va  dis- 
tribul fie in cursul existenţei, fie la lichidarea societăţii. 

Societăţile pe acţiuni sunt obligate a prezentă spre: veri- . : 
ficare delegatului administraţiei finănciăre registrele 'comer- ' 
ciale ținute şi încheiate în regulă. 

Art. 4, — 'Toate fondurile de rezervă, sub orică denuimire, - : 
preluate din beneficiul net: impozabil al bilanţurilor societă- 
ților ps acţiuni anonime, în comandită „ cooperative şi parti-:: -- ! 
cipaţie dela 1906 şi până la 1918 inclusiv, pentru 'care nu :i: 
va plătit taxa de patentă proporţională, 'vor fi: supuse. la 
această taxă de 59. 

.
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Societăţile sunt obligate a declară ministerului de finanțe 
sau administraţiei financiare respective în.te.«men de 2 luni 
dela promulgarea prezentei legi suma acestor rezerve, Mi.- 
nisterul de finanţe, prin delegaţii săi, ori ai administraţiei. 

financiare, este în drept a verifică cu registrele comerciale . 

exactitatea declaraţiunilor. 

Plata taxei proporţionale se va face în 3 rate anuale în 
luna Ianuarie a fiecărui an, începând din anul 1921. 

Societăţile cari se vor lichidă mai înainte de expirarea 
acestor 3 ani, vor achită în momentul lichidării întreaga, 
sumă datorită, , 

Pentru aceste impuneri și contravenţiunile. relative, se. 

vor aplică dispoziţiunile legii de constatare şi percepere a 

contribuţiunilor directe. 
Art, 5. — Toate scutirile - de impozit fonciar și patentă 

acordate prin legile decratate cu No. 373 şi 374/912 pentru 

clădirile dela 100—300 lei şi “mici patentari încetează dela 
1 Aprilie 1920. 

Art, 6. — "Toate zecimile adiționale se vor calculă, con- 

forin legilor în vigoare, asupra impozitelor sporite şi se vor 
înscrie în rol dela 1 Aprilie 1920 într”o singură cifră. La 
vărsările lunare perceptorii vor calculă cât revine fiecărei 

Case din totalul zeciinilor, proporțional cu numărul de'ze- 
cimi ale lor, pentru fiecare impozit și vor stabili cotele pen- 

tru judeţe, drumuri, comune, camere de comerţ şi căi ferate, 

vărsând direct din totalul incasărilor, Caselor respective, 

acele cote, iar restul îl vor vărsă la Stat.! | 

Art. 7 — In caz de modificarea zecimilor,: după legile 

existente, ele se vor operă asupra coatribuţiunilor din ro- 
luri, iar noile baze impozabile ivite la 1 Aprilie 1928 se 
vor așeză cu sporurile mai sus prevăzute. 

Art. 8.— In calculul sumelor anuale de înscris în roluri: 

pentru fiecare impozit în parte sau zecimi, se vor neglijă 

fracţiunile de lei, până la 50 bani, iar cele mai mari se vor 

întregi la un leu. i n 

Art. 9.— Oricine intrebaințează tariţionari; 10 lucrători, ser- 

vitori în exploatări agricole şi industriale, in meserii, în biu- 

rourile profesiunilor libere şi ale oameni or de afaceri, in 
case de comerţ sub orice titlu, este obligat să ţini'un're- 

gistru de personal în care să treacă nominal tot personalul -- - 
său cu epoca intrării fiecăruiă. in servisiu, cu arătarea re- 

munerațiilor împreună cu accesoriile şi cu data i ieșirii din 

serviciu, Acest registru va fi vizat de Administraţia finan=
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ciară şi va fi ţinut la dispoziţia agenților fiscului spre cer-. 

cetare. Aceasta sub pedeapsa de a fi amendaţi, in caz de. 
neurmare, cu 100—1.005 lei. a 

Art. 10. — Comereianţii,: sau oricine cumpără şi vinde: 

orice fel de mărfuri cu ridicata sau cu amănuntul și cari nu 
plătesc taxa proporțională a patentei de 100/, asupra bene- . 
ficiului net, vor plăti, cu: începere dela 1 Aprilie 1920,:în: 

afară de dreptul fix și proporţional al patentei,-o patentă - 

proporțională complimentară calculată asupra - cifrei -aface- 

rilor, compusă din totalul vânzărilor efectuate dela 1.Ia-. -: 
nuarie şi până la 31 Decemvrie a fiecărui an n precedent, dacă 

această, cifră trece de 500.000 lei.. | 
Cota taxei va fi: i 
2 la miie pentru partea din cifra afacerilor ce trece, de- 

500.000 lei până la 1.000.000 lei; | a 

3 la miie pentru partea din cifra: afacerilor ce trece de - 
1.000.000 lei până Ia 2.000.000 lei; - e 

4 la miie pentru partea din cifra afacerilor ce trece de. 
2.000.000 lei până la 3.000. 000 lei; 

5 la miie pentru partea din cifra afaceriloi ce trece de - 

3.000.000 lei până Ia 4.000.000 lei; 

6 la miie pentru partea din cifra afacerilor ce trece de 

4.000.000 lei. 
In calculul impozitului fracţiunile de lei se între gesc | la 

la 1 leu. | | | 

Ant. 11.—Comercianţii sus vizaţi sunt datori a face de- 
claraţie până la 30 Iunie a fiecărui an de cifea afacerilor | 

anului precedent. Declaraţia se va face în scris la adminis- 
traţia financiară respectivă, alăturându-se extras după re- 
gistre pe formulare ce se vor întocmi de ministerul finan- 
ţelor. Aceste declaraţiuni se vor verifică cu, registrele co- 

mercianților şi cu actele respective de către delegaţii Admi- 
nistraţiei financiare. Impunerile se vor stabili de către acești 
delegaţi, rămânând definitive după aprobarea Administraţiei 
financiare, dacă nu sunt contestate de cei în dreptin 
termen de 15 zile dela comunicarea aprobării impunerii. 

Contestaţiunile ce s'ar face se vor adresă administraţiei 
financiare respective şi se vor judecă de comisiunile de pre- 

faceri sau ale recensământului contribuțiunilor ce urmează, 
cari vor fi competinte a stabili asupra acestor impuneri pe . 
anul financiar precedent. Totuș, până la judecată, impunerile 
provizorii sunt executorii, aplicându-se pentru ele dispozi-. |



215 

  

țiunile legii de constatare și percepere în toate punctele ce 

nu sunt contrarii celor ae faţă. i 

In caz de nedeclarare în termen, administraţiile fiuanciare 

vor procede din oficiu, prin delegaţii lor, la aceste impu- 

neri, verificând registrele, în care caz impunerile se vor 

stabili cu jumătate în plus. 

Dacă comercianții refuză a prezentă registrele comerciale 

încheiate conform legii, ori vor trece date inexacte în acele 

registre, sau vor face declaraţiuni ce nu corespund cu re- 

gistrele, vor fi impuși după apreciere şi vor fi pedepsiţi, pe 

lângă amenda sus prevăzută, egală cu jumitate impozitul, 

şi cu o amendă dela 1.000—10.000 lei. 

Art. 12.— Amenzile prevăzute în art. 9 și 11 de mai sug 

vor fi pronunţate și aprobate în conformitate cu legea de 

constatare şi percepere. 

Art. 13.— Recensământul general al contribuţiunilor di- 

recte, care urmă să înceapă la 1 Aprilie 1920, conform 

Gecretului-lege No. 193 din 15 Ianuarie 1919, se amână 

până la noui dispoziţiuni de lege. 

Ant. 14. — Orice dispozițiuni de. legi coutratii i celor de 

față sunt şi rămân abrogate. 

Art. 15 şi cel din urmă: — Ministeul Nostru 5 secretar de 

Stat la departamentul finanțelor este însărcinat cu adu- 

cerea la îndeplinire a acestui decret-lege. 

Decretul-lege No. 2.277 his din'45 Mai 1920 

Art. I. — Prin derogare dela, dispoziţiunile art. 54 din le- 

gea pentru constatarea și perceperea contribuţiunilor directe, 

comisiunile de prefaceri ce se vor întruni în Basarabia în 

acest an financiar sunt competinte a se pronunţă asupra 

tuturor impunerilor şi scăderilor ivite dela 1 Ianuarie 1918. 
Art. IL.— Ministrul Nostru secretar de Stat la departamen- 

tul finanţelor este însărcinat cu aducerea la indeplinire a 

acestui decret-lege. 
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